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Η Ελλάδα και η Ιταλία συνδέονται 
διαχρονικά με στενούς ιστορι-
κούς, πολιτιστικούς και οικονο-
μικούς δεσμούς, με τη σύγχρονη 

Ιστορία να φέρνει τις δύο χώρες αντιμέτωπες 
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διατά-
ραξη των στενών δεσμών εκείνη την περίοδο 
ξεπεράστηκε σχετικά γρήγορα και η Ελλάδα 
και η Ιταλία ανέκαμψαν, αναπτύσσοντας 
περαιτέρω τους επιχειρηματικούς δεσμούς 
τους.

Κυριότερος εξαγωγικός προορισμός
Σήμερα, οι ελληνοϊταλικές επιχειρηματικές 
σχέσεις είναι ιδιαιτέρως στενές, με την Ιταλία 
να αποτελεί τον κυριότερο εξαγωγικό προ-
ορισμό των ελληνικών προϊόντων, μεταξύ 
των πρώτων 100 εξαγωγικών προορισμών τα 
τελευταία πολλά χρόνια. 

Ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξα-
γωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) 
στη βάση των προσωρινών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει ότι η Ιταλία εξακο-
λουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 
να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό 
των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη 2η θέση 
παραμένει η Γερμανία και ακολουθεί η 
Βουλγαρία -προς την οποία η αύξηση των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων (κατά 
85,5%) το εξάμηνο του 2022 οδήγησε στο 
να ανέλθει στην 3η από την 6η θέση- και εν 
συνεχεία η Κύπρος καταλαμβάνοντας την 
4η θέση, ενώ οι ΗΠΑ συμπληρώνουν την 
πρώτη πεντάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ και 
του ΚΕΕΜ, τα προϊόντα πετρελαίου απο-
τελούν για το πρώτο εξάμηνο του 2022 το 
κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, με 
αύξηση 78,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμη-
νο του 2021, ενώ στην 4η θέση ανέβηκαν οι 
εξαγωγές φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα 
του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. 

Στη 2η θέση βρί-
σκονται τα φάρμακα, 
με μείωση της τάξεως 
του 17,1%, στην 3η 
θέση παραμένουν τα 
προϊόντα αλουμινίου 
με αύξηση 49,7%, και 
στην 5η οι σωλήνες 
κάθε είδους, συμπλη-
ρώνοντας τη συνολική 
εικόνα των βασικών 
εξαγωγικών προϊόντων 
της χώρας.

Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας
Η Ελλάδα, εν μέσω του πολέμου στην 
Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης όπως 
προδιαγράφεται, αναδεικνύεται σε ενεργει-
ακό κόμβο καταλυτικής σημασίας για την 
επίτευξη αφενός του ευρωπαϊκού στόχου του 
netzero έως το 2050, αφετέρου της απεξάρ-
τησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. 
Ήδη την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της 
ενέργειας στην Ελλάδα και δη της πράσινης 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπως μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσε-
ων και offshore αιολικών πάρκων, συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον κορυφαίων ιταλικών 
εταιρειών. 

Ιταλικές εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας 
έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά στον ενεργει-
ακό χάρτη της χώρας. Edison, Enel Green 
Power, Eni, Snam, Terna, μάλιστα, φαίνεται 
ότι σχεδιάζουν να ενισχύσουν περαιτέρω την 
παρουσία τους στη χώρα. 

Αιχμή του δόρατος ο EastMed
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε εκ 
νέου στο προσκήνιο τον αγωγό EastMed, 
καθώς ο διασυνδετήριος αυτός αγωγός 
αναμένεται να διασφαλίσει τη σύνδεση των 
κοιτασμάτων αερίου της Ανατολικής Μεσο-

γείου, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας 
και του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην ηπειρω-
τική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση 
στο κοίτασμα Λεβιάθαν, το 2ο μεγαλύτερο 
κοίτασμα της περιοχής, ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο σημαντικά την ασφάλεια 
της προμήθειας στην Ε.Ε. μέσω της δια-
φοροποίησης τόσο των πηγών όσο και των 
οδών. Τα 1.900 χιλιόμετρα του αγωγού 
ακολουθούν υποθαλάσσια όδευση από το 
Ισραήλ προς την Κύπρο, στη συνέχεια προς 
τις ακτές της Κρήτης και μέσω της Πελο-
ποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας έως τις 
ακτές της Θεσπρωτίας και την Ιταλία μέσω 
του αγωγού ΙGI ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Η ΔΕΠΑ 
και η ιταλική Edison εργάζονται πυρετωδώς 
για την υλοποίηση του έργου. Όμιλοι όπως 
οι RENCO, Sicilsaldo - Nuova Ghizzoni, 
Saipem, Bonatti κ.ά. επιδεικνύουν ήδη 
τεράστιο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 
κατασκευή του. Ενώ και η ιταλική κυβέρνη-
ση φέρεται να θεωρεί κι εκείνη τον EastMed 
καθοριστικό βήμα στην πορεία απεξάρτησης 
από το ρωσικό αέριο. Το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη εκδώσει 
από τα μέσα Μαΐου θετική γνωμοδότηση 
για την κατασκευή του αγωγού EastMed 
-επένδυση στην οποία έχει χορηγηθεί τον 
Μάιο του 2020 το καθεστώς Έργου Εθνικής 
σημασίας και Δημοσίου Συμφέροντος από 
τη Βουλή των Ελλήνων- προσδιορίζοντας τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου.

Με τις ελληνοϊταλικές σχέσεις να ενισχύ-
ονται σημαντικά με επιπλέον επενδύσεις 
στον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αναδει-
κνύεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην 
Ανατολική Μεσόγειο, βασικό κομμάτι στο 
παζλ της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, 
αλλά και της προσπάθειας επίτευξης του 
στόχου netzero έως το 2050, συμβάλλοντας 
καταλυτικά στην ενεργειακή ασφάλεια και 
συνεπώς στην απρόσκοπτη κατά το δυνατόν 
οικονομική ανάπτυξη.
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ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Οι ελληνοϊταλικές σχέσεις ενισχύονται, τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη  
ως ενεργειακό κόμβο στην Αν. Μεσόγειο, βασικό κομμάτι στο παζλ της απεξάρτησης  
από το ρωσικό αέριο, αλλά και της προσπάθειας επίτευξης του στόχου netzero έως το 2050
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