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ΘΕΜΑ:«Εξωτερικό εµπόριο Ιταλίας και διµερές µε Ελλάδα το 2009/ Μείωση των ιταλικών
εξαγωγών κατά 21,38%/ Μείωση διµερούς όγκου εµπορίου µε Ελλάδα κατά 23,96%»
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ISTAT), οι ιταλικές εξαγωγές, για το
2009, ανήλθαν σε 290,11 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του -21,38%.
Σηµαντικότερη πτώση είχαν οι εξαγωγικές ροές προς τις χώρες της Ε.Ε. (-23,7%), ενώ οι ροές προς
τις χώρες εκτός Ε.Ε. µειώθηκαν σε µικρότερο βαθµό (-18,1%). Οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε
294,21 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση κατά -22,99%. Ο όγκος εµπορίου για το 2009
διαµορφώθηκε στα 584,32 δισ. ευρώ, µειωµένος κατά -22,20% σε σχέση µε το 2008. Το έλλειµµα
του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ, έναντι 19 δισ. ευρώ το 2008, ενώ ο δείκτης
κάλυψης των ιταλικών εισαγωγών από τις εξαγωγές διαµορφώθηκε στο 98,61% (96,59% για το
2008).
Στο σύνολο των ιταλικών εξαγωγών, µόνο αυτές προς την Κίνα εµφανίζουν αύξηση (3,4%), ενώ
όλες οι υπόλοιπες χώρες καταγράφουν πτώση. Ειδικότερα για τις χώρες BRIC, η Βραζιλία
εµφάνισε µείωση κατά -19,3%, η Ρωσία -38,1% και η Ινδία -11%. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του ∆εκεµβρίου 2009, οι κυριότερες χώρες προορισµού των ιταλικών προϊόντων ήταν η Γερµανία,
ακολουθούµενη από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, Ισπανία, Ελβετία και το Ην. Βασίλειο.
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το 2009, όλες καταγράφουν πτώση της αξίας των εξαγωγών.
Μεγαλύτερη µείωση από αυτή του εθνικού µέσου όρου έχει η νησιωτική Ιταλία (-39,5%), η Νότια
Ιταλίας (-23,5%) και η Βορειοανατολική Ιταλία (-22,6%). Πτώση µικρότερη από αυτή του εθνικού
µέσου όρου καταγράφουν η Βορειοδυτική Ιταλία (-20,4%) και η Κεντρική (-15,2%). Σηµειώνουµε
ότι τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Περιφέρεια της Σαρδηνίας µε -43,9%, ενώ τη µικρότερη η
Περιφέρεια της Τοσκάνης -8,9%. Η µοναδική Περιφέρεια που κατέγραψε αύξηση των εξαγωγών
της για το 2009 ήταν αυτή της Λιγουρίας (9,5%), λόγω της αύξησης των εξαγωγών των
µεταφορικών µέσων.
Τα σηµαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ιταλίας, για το 2009, κατέγραψαν σηµαντική πτώση.
Πιο συγκεκριµένα: οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (-39,2%), κοινά µέταλλα και
προϊόντα µετάλλου (-29,3), µεταφορικά µέσα (-25,4%, εκ των οποίων τα αυτοκίνητα κατέγραψαν
πτώση της τάξεως του -34,1%), υφάσµατα (-23,2%) και µηχανήµατα και εξαρτήµατα αυτών (22,8%).
Αναφορικά µε το διµερές εµπόριο και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
ο όγκος εµπορίου, για 2009, ανήλθε σε 7,34 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά -23,96% σε
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008 (9,69 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών
εξαγωγών προς την Ιταλία, για το 2009 ανήλθε 1,39 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση κατά -24,76%
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008 (1,85 δισ. ευρώ). Η αξία των εισαγωγών από την
Ιταλία, για το 2009, ανήλθε σε 5,97 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά -23,78% σε σχέση µε το
2008 (7,84 δισ. ευρώ).
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