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Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και 
πληροφορίες για την οικονομία και τις επι-
χειρήσεις

Οικονομία- Οικονομική πολιτική (σ.1): Στατιστικά, 
Τραπεζικό σύστημα
Κλάδοι- Επιχειρήσεις (σ.2-σ.4):  Ελαιόλαδο, 
Ηλεκτρονικό εμπόριο και κινητά τηλέφωνα, 
Καταναλωτικά πρότυπα, Γαστρονομία και Τουρισμός, 
Εξαγορά σιδηροδρομικής εταιρείας Ιταλο, Εξαγορά 
Midland Food Group από την ιταλική Granarolo, 
Συμφωνία Saxa Gres για λειτουργία εργοστασίου 
Ideal Standard, Υπηρεσία προώθησης επενδύσεων 
Λομβαρδίας, Ηλεκτρονική πλατφόρμα StartUp
 Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών (σ.4): Ελλη-
νικές συμμετοχές σε εκθέσεις

→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική

Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της Istat: 
- ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2017 αυξήθηκε κατά 7.2% σε ετήσια βάση 
(εποχιακά προσαρμοσμένος) 
- ο δείκτης παραγωγής του κλάδου κατασκευών αυξήθηκε για όλο το 2017 κατά 0.3%. Οι δείκτες 
κόστους παραγωγής στις κατασκευές, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 0.6 για τις κατοικίες και 1.5 
για τις κατασκευές δρόμων.
- Η ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας το 2017 , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,  είναι 1.5% 

Δομή τραπεζικού συστήματος
Η Ιταλία έχει 611 πιστωτικά ιδρύματα και όσον αφορά αυτό το μέγεθος κατατάσσεται τρίτη στην 
Ευρωζώνη (μετά την Γερμανία και Αυστρία) και τέταρτη στην ΕΕ (μετά την Πολωνία).
Στην χώρα δραστηριοποιούνται 70 τραπεζικοί όμιλοι (που λειτουργούν 129 τράπεζες), ενώ ο 
αριθμός των μεμονωμένων τραπεζών ανέρχεται σε 393 (325 συνεργατικές τράπεζες, 15 λαϊκές, 53 
λοιπές) και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών σε 80.
Ο τραπεζικός τομέας της χώρας απασχολεί 295.000 άτομα. Η αναλογία τραπεζικού υπαλλήλου 
προς τον πληθυσμό είναι 1 ανά 203 κατοίκους (μ.ο. ΕΕ 1:183).
Ο συνολικός αριθμός των υποκαταστημάτων ανέρχεται σε περίπου 29.000, αλλά ο αριθμός είναι 
μειωμένος κατά 15% σε σχέση με 2008. Σε κάθε 100.000 κατοίκους αναλογούν 5 υποκαταστήματα, 
ελαφρά υψηλότερος του μ.ο ΕΕ (4,6).



Εκτιμάται ότι στην χώρα λειτουργούν περί τα 53.000 ΑΤΜ και 1,9 εκατ. POS 
Το online banking καλύπτει το 64% των ιταλικών νοικοκυριών.

→  Κλάδοι- Επιχειρήσεις

Ελαιόλαδο
Το 2017 η Ιταλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως με 11% της 
παγκόσμιας παραγωγής, μετά την Ισπανία που κατέχει το 40,3%. Η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη με
10,5%.
Παραγωγή Ιταλίας (χιλ. τόνοι)
2013 2014 2015 2016 2017 (εκτίμηση)
466 222 457 182 320
Πηγή ISMEA. Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης
Το 2016 εμφάνισε τη χειρότερη παραγωγή των τελευταίων 25 ετών, λόγω της αλλαγής των 
κλιματικών συνθηκών και της xylella. Τα προβλήματα παραμένουν, σε μικρότερο πάντως βαθμό, 
και το 2017.
Το 49% της ιταλικής παραγωγής προέρχεται από την περιοχή της Απουλίας, το 15% από την 
Καλαβρία και το 9% από την Σικελία.
Η Ιταλία είναι επίσης και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου παγκοσμίως. Τα στατιστικά 
στοιχεία εμφανίζουν την Ιταλία να πραγματοποιεί το 29% των παγκόσμιων εισαγωγών.
Η εικόνα των ιταλικών εισαγωγών έχει ως εξής:

Εισαγωγές Ιταλίας χιλ. τόνοι Εισαγωγές Ιταλίας εκατ. ευρώ
2015 2016 2015 2016

Ισπανία 317,7 350,1 1.015,0 1.111,1
Ελλάδα 152,3 146,6 492,8 435,3
Τυνησία 86,7 48,1 259,8 156,8
Πορτογαλία 18,9 21,7 67,8 71,4
Μαρόκο 3,4 1,4 9,1 3,7

ΣΥΝΟΛΟ 538,5 571,8 1.858,9 1.792,1
Πηγή ISMEA. Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης
Το 2016 η Ισπανία κάλυψε το 61,2% της ποσότητας των ιταλικών εισαγωγών και το 62% της αξίας 
του. Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προμηθευτής της Ιταλίας με 25,6% της ποσότητας και 24,3% της 
αξίας.
Η Ιταλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, καλύπτοντας το 2016 το 20% της 
ποσότητας των παγκόσμιων εξαγωγών και περίπου το 24% της αξίας τους. Πρώτη είναι η Ισπανία 
που καλύπτει το 51% των ποσοτήτων και το 49% της αξίας και τρίτη η Ελλάδα με 10% και 9% 
αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, οι ιταλικές εξαγωγές παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

Εξαγωγές Ιταλίας χιλ. τόνοι Εξαγωγές Ιταλίας εκατ. ευρώ
2015 2016 2015 2016

ΗΠΑ 103,6 117,2 468,0 510,5
Γερμανία 43,8 42,9 201,0 195,6
Γαλλία 31,6 31,6 120,3 107,7
Ιαπωνία 21,3 22,9 111,5 107,0
Καναδάς 18,5 25,4 78,4 106,2

ΣΥΝΟΛΟ 362,3 397,6 1.529,8 1.617,4



Πηγή ISMEA. Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης
Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος αγοραστής ιταλικού ελαιολάδου και απορροφούν το 2016 το 29,5% 
της ποσότητας των ιταλικών εξαγωγών και το 31,6% της αξίας τους.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και κινητά τηλέφωνα
Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου Μιλάνου, Osservatorio Mobile B2c Stategy Κατά μέσο όρο 
οι μεγάλες ιταλικές εταιρείες έχουν 5 εφαρμογές δημοσιευμένες στα app stores, όχι πάντα 
επικαιροποιημένες, ενώ 96% αυτών έχει ιστοσελίδα κατάλληλη για κινητά. Οι Ιταλοί συνδέονται 
στο διαδίκτυο σε μεγάλο ποσοστό μέσω του κινητού τους και το 88% του χρόνου αυτού μέσω 
κάποιας εφαρμογής. Ο αριθμός των ατόμων που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του κινητού 
μηνιαίως υπολογίζεται σε 31 εκ. Η αγορά του Mobile Advertising συνεχίζει να αναπτύσσεται 
ξεπερνώντας τα €1δις. Τα διαφημιστικά μηνύματα SMS που εσταλησαν το 2017 υπολογίζονται 4 
δις. Τρεις στους τέσσερις  Ιταλούς περιηγούνται στο διαδικτυο κατά τη διαδικασία αγορών και 
τέσσερις στου δέκα ολοκληρώνει μέσω κινητού τη διαδικασία αγοράς. Το κινητό αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη θέση στο κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσωπεύοντας το 2017 το ένα 
τέταρτο των ηλεκτρονικών αγορών. Οι Ιταλοί καταναλωτές φαίνεται να είναι σε υψηλό ποσοστό 
υπέρ της ανάπτυξης των εφαρμογών mobile wallets για την ενσωμάτωση καρτών πληρωμής, των 
fidelity cards και των κουπονιών προσφορών, εισιτήριων και συνδρομών μέσων μεταφοράς, 
καρτών parking κ.α. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/mobile-b2c-strategy

Καταναλωτικά πρότυπα
Το ηλεκτρονικό περιοδικό Mark Up δημοσιεύει στοιχεία έρευνας της εταιρείας Nielsen για τις 
καταναλωτικές συνήθειες των Ιταλών στον τομέα τροφίμων μέσω των καναλιών μεγάλης διανομής,
βάσει των αλλαγών που έχει επιφέρει η τεχνολογία, η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας κ.α. 
Σύμφωνα με το άρθρο, οι καταναλωτές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες αγοραστών ως εξής : ι) 
«traditional», οικογένειες “ώριμες” με κατώτερο του μέσου εισοδήματος με κριτήρια στην αγορά 
κυρίως την φρεσκάδα και τα βασικά υλικά, περί τις 4 εκ οικογένειες, ii) «silver» οικογένειες ώριμες 
με υψηλό εισόδημα κυρίως στο Βορρά, με προτίμηση στα πολύ φρέσκα, συσκευασμένα φρούτα 
και λαχανικά, προϊόντα της κατηγορίας well being και με προστιθέμενη αξία, 5.9 εκ. νοικοκυριά, iii) 
«mainstream» οικογένειες νέων με παιδιά και εισόδημα κάτω του μέσου, παρούσες σε όλη τη 
χώρα, που δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση και σε convenience food , 6,3 εκ. νοικοκυριά iv) «low 
price» οικογένειες λίγο νεότερες από το μέσο όρο με εισόδημα κάτω του μέσου, με προτιμήσεις όχι
συγκεκριμένες, 4.3 εκ. v) «golden» οικογένειες μέσης ηλικίας χωρίς παιδιά με εισόδημα άνω του 
μέσου και προτιμήσεις σε προϊόντα well being, convenience food και εθνικά, 4.3 εκ. . Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύει το Mark Up παρατηρήθηκε το 2017 μετακίνηση 
καταναλωτών προς τους δυο ακραίους πόλους που αύξησαν και οι δύο τα ποσοστά τους επί τους 
συνόλου.http://www.nielsen.com/it/it/insights/reports/2018/the-5-styles-of-shopping-of-
Italians.html

Γαστρονομία και τουρισμός
Την συσχέτιση του οινογραστρονομικού προϊόντος μιας περιοχής στην προσέλκυση τουρισμού 
αναπτύσσει έρευνα του πανεπιστημίου Bocconi σε συνεργασία με την έκθεση τουρισμού BIT. H 
έκθεση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της BIT http://bit.fieramilano.it/ricerche/ στα ιταλικά 
αναλύει τα στατιστικά που υποδεικνύουν την σημασία του της οινογαστρονομίας για την Ιταλία ως 
προορισμό .

Εξαγορά σιδηροδρομικής εταιρείας Italo

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/osservatori/mobile-b2c-strategy


Σύμφωνα με ανακοίνωση της 7ης Φεβρουαρίου η αμερικανική Global Infrastructure Partners έχει 
υποβάλει πρόταση για την εξαγορά του 100% του  μετοχικού κεφαλαίου της Italo, ιδιωτικής 
ιταλικής εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλών ταχυτήτων, δεύτερη σε μέγεθος στην 
ιταλική αγορά με ποσοστό 35% . Η συνολική αξία της προσφοράς τιμάται σε 1,98 δις ευρώ. Η 
συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α εξάμηνο 2018, υπό την προϋπόθεση των σχετικών 
εγκρίσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Εξαγορά Midland Food Group από την ιταλική Granarolo
O όμιλος Granarolo εξαγόρασε την αγγλική Midland Food Group με στόχο την περαιτέρω επέκταση 
του στην αγγλική αγορά, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει έναν κύκλο εργασιών για την 
Granarolo UK €22 εκ. Με την εξαγορά αυτή η Granarolo αποκτά τις αποθήκες και το σημαντικό 
δίκτυο διανομής της Midland. 

Συμφωνία Saxa Gres για λειτουργία εργοστασίου Ideal Standard
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ANSA υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Ideal Standard και της Saxa 
Gres για τη συνέχιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων στη Roccasecca της Ideal χωρίς απολύσεις 
και με πλάνο επενδύσεων 30 εκ. ευρώ με την υποστήριξη της κυβέρνησης και των περιφερειών. 
Στο εργοστάσιο που θα προσαρμοστεί στη νέα παραγωγική διαδικασία χάρει στο επενδυτικό 
πρόγραμμα που εξασφαλίσθηκε, θα κατασκευάζονται πλέον πλακίδια από ανακυκλώσιμα υλικά 
της Saxa Gres. 

Υπηρεσία προώθησης επενδύσεων Λομβαρδίας
Το τμήμα Promos του Επιμελητηρίου Μιλάνου εγκαινίασε νέα πύλη πληροφόρησης για τις 
επενδύσεις στη Λομβαρδία. Η πρωτοβουλία attrACT αποτελεί μια πλατφόρμα για την 
γνωστοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών σε όλη την περιφέρεια και παρέχει 
υπηρεσίες στου ενδιαφερόμενους επενδυτές και διευκόλυνση στην επικοινωνία με τις τοπικές 
αρχές. http  ://  www  .  attractlombardy  .  it  /  en

Ηλεκτρονική πλατφόρμα StartUp
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις ιταλικές εταιρείες start up δημιουργήθηκε από την ένωση Italia 
Startup.  H πλατφόρμα λειτουργεί σε πλαίσιο b2b φτιαγμένη στη λογική της “ανοιχτής” καινοτομίας
έχει στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών τόσο μεταξύ των start up όσο και με άλλες εταιρείες. 
https  ://  marketplace  .  italiastartup  .  it  /

→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών

Ελληνική παρουσία τον Φεβρουάριο 2018 σε εκθέσεις στο Μιλάνο υπήρχε στην έκθεση 
υποδημάτων MICAM (18 ελληνικές εταιρείες), στην έκθεση γούνας The One Milano, στην έκθεση 
τουρισμού BIT, και στην έκθεση υφασμάτων Milano Unica και στην  έκθεση υφαντικών ινών Filo. 

https://marketplace.italiastartup.it/
http://www.attractlombardy.it/en

	Σύμφωνα με ανακοίνωση της 7ης Φεβρουαρίου η αμερικανική Global Infrastructure Partners έχει υποβάλει πρόταση για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Italo, ιδιωτικής ιταλικής εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλών ταχυτήτων, δεύτερη σε μέγεθος στην ιταλική αγορά με ποσοστό 35% . Η συνολική αξία της προσφοράς τιμάται σε 1,98 δις ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α εξάμηνο 2018, υπό την προϋπόθεση των σχετικών εγκρίσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

