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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
•

Χαρακτηριστικά θετικά: εξωστρεφής, διαφοροποιημένη παραγωγική βάση

•

Χαρακτηριστικά αρνητικά: στασιμότητα, διαθρωτικές αδυναμίες

•

ΑΕΠ 2019 1,8 τρις ευρώ

•

ΑΕΠ 2019 +0,3%

•

ΑΕΠ 2020 -9,5% εκτίμηση

•

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2019 -1,6% ΑΕΠ

•

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2020 -11,1% ΑΕΠ εκτίμηση

•

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 2019 134,8% ΑΕΠ

•

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 2020 158,9% ΑΕΠ εκτίμηση

•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2019 +53 δις ευρώ

•

ΑΝΕΡΓΙΑ 2019 10%

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ


Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος. Απορροφά περίπου το
10,9% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 8,1% των εισαγωγών μας
προέρχεται από την Ιταλία.

(ποσά σε εκ.)
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, εκατ. ευρώ

2013

2014

2.441 2.471
3.523 3.533
-1.082 -1.062

2015

2016

2017

2018

2019

2.909 2.814 3.063 3.474 3.678
3.344 3.889 4.075 4.514 4.823
-435 -1.075 -1.012 -1.040 -1.145

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας
Αξία
27 πετρελαιοειδή
15 ελαιόλαδο
76 αλουμίνιο
84 Η/Υ και μέρη
03 ψάρια κλπ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, εκατ. ευρώ

1.384,2
381,7
348,3
302,1
253,6

2018
% στο σύνολο
39,8
11,0
10,0
8,7
7,3

Μεταβολή % στην αξία

2019
Αξία

% στο σύνολο

970,7
157,5
303,4
310,9
245,0

26,4
4,3
8,2
8,5
6,7

-29,9
-58,7
-12,9
+2,9
-3,4

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ


Μείωση ειδικού βάρους πετρελαιοειδών και ελαιολάδου από 50,8% επί συνόλου
εξαγωγών το 2018 σε 30,7% το 2019



Εμπλουτισμός εξαγωγικής «παλέτας»



Αντιστάθμισμα από αύξηση εξαγωγών σειράς προϊόντων όπως:


Σιδηροσωλήνες (ΚΣΟ 7305)



Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (ΚΣΟ 8507)



Καπνά (ΚΣΟ 2401)



Φάρμακα (ΚΣΟ 3004)



Παγωτά (ΚΣΟ 2105)



Φράουλες και ακτινίδια (ΚΣΟ 0810)

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Οι εισαγωγές τροφίμων (εκτός από λίπη και έλαια) αντιπροσωπεύουν το 8%
των συνολικών ιταλικών εισαγωγών



Τα σημαντικότερα είδη διατροφής που εισάγει η Ιταλία είναι


Κρέατα



Τυριά



Σιτάρι



Καφές



Ελαιόλαδο



Ξηροί καρποί

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ


Το 2019 το 23% (839 εκατ. ευρώ) των εξαγωγών μας προς την Ιταλία
αφορούσε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, μεταποιημένα και μη.



Εάν εξαιρεθούν οι εξαγωγές ελαιολάδου (157 εκατ. ευρώ) οι εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 18,5% των
συνολικών μας εξαγωγών προς Ιταλία.

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ


Ψάρια νωπά (ΚΣΟ 0304)



Ελαιόλαδο (ΚΣΟ 1509)



Γιαούρτι (ΚΣΟ 0403)



Τυριά και ιδίως φέτα



Σιτάρι και σιμιγδάλι (ΚΣΟ 1001)



Ελιές (ΚΣΟ 2005)



Διάφοροι σπόροι για σπορά (ΚΣΟ 1207)



Φράουλες, ακτινίδια (ΚΣΟ 0810)



Κρέατα διατηρημένα και κατεψυγμένα (ΚΣΟ 0204)



Μαλακόστρακα (ΚΣΟ 0307)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


Το 2018 η μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση ανήλθε σε 2.571 ευρώ, ελαφρά ενισχυμένη
έναντι το 2017 (2.564 ευρώ).



Το 2018 το 18% (462 ευρώ) της μέσης μηνιαίας οικιακής δαπάνης αφορούσε τρόφιμα και
μη αλκοολούχα ποτά.



Το 1ο 6μηνο 2019 η οικιακή δαπάνη για τρόφιμα αυξήθηκε 1,1%



Αναλογικά η μεγαλύτερη αύξηση στην οικιακή δαπάνη σημειώθηκε στα κρασιά, λαχανικά,
παράγωγα δημητριακών και κρέατα, αλλαντικά.



Σημειώνεται αυξημένη ζήτηση για προϊόντα «ευκολίας»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Η Ιταλία και Ελλάδα είναι ανταγωνιστικές χώρες σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα.



Δεδομένης της τάσης αύξησης της κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες αγροδιατροφικών
προϊόντων, υπάρχουν προοπτικές ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας σε επιλεγμένες κατηγορίες στην
ιταλική αγορά, όπως





τα παρασκευάσματα διατροφής από δημητριακά,



κατεψυγμένα λαχανικά,



μπισκότα, γκοφρέτες, αρτοποιήματα



ξηροί καρποί (κυρίως νωποί), όπως φιστίκια, καρύδια και αμύγδαλα



εποχιακά φρούτα (φράουλες, ακτινίδια, καρπούζια, ροδάκινα κλπ)



μπύρα



μέλι

Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σε αρκετά προϊόντα έντονος ανταγωνισμός από τη Τουρκία προφανώς λόγω
της διολίσθησης της αξίας της τουρκικής λίρας, με αποτέλεσμα οι τουρκικές εξαγωγές να βελτιώνουν τα
μερίδιά τους. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή στα ιχθυρά.

