Italië is niet alleen een populair
vakantieland, bekend om haar kunst, cultuur
en culinaire tradities, maar heeft ook een
innovatieve en creatieve kant. ‘Made in Italy’
is een sterk internationaal merk.

Nederlandse Ambassade Rome
Consulaat-Generaal Milaan

Innoveren in

Klassiek
Italië
Italië en Nederland zijn belangrijke handelspartners, die elkaar veel te bieden hebben. Dit is
duidelijk gebleken tijdens het staatsbezoek in juni 2017, waarbij een grote economische
missie in de sectoren water, mode, cultureel erfgoed, agrifood en tuinbouw meereisde.
Met een export van in totaal circa 21 miljard euro vormt Italië de zesde exportmarkt voor
Nederland. Daarnaast is Italië met 61 miljoen inwoners een belangrijke consumentenmarkt:
de derde economie in Europa en lid van de G7.
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“Italië is voor
Nederland
de vijfde
agrarische
exportmarkt.”

Milaan is als modehoofdstad een belangrijke aanjager van de Italiaanse industrie.

stedelijke gebieden. Ook is geld vrijgemaakt

Agrifood, tuinbouw en uitgangsmaterialen

veevoeder, verse vis en visproducten, bloe-

voor het efficiënter maken van de waterzuive-

Wijn, kaas, olijfolie; Italië staat wereldwijd be-

men, planten en uitgangsmaterialen zoals

ringssector. De economische missie in de wa-

kend om culinair genieten en vernieuwende

pootaardappelen en tuinbouwzaden.

tersector verstevigde de positie van de Ne-

foodtrends. Italianen besteden veel geld en

De Italiaanse consument laat zijn keuze vooral

derlandse watersector in Italië en legde
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markthal) in Milaan. Hierbij was ook aandacht

laan. Zij onthulden tijdens de missie hun

een op maat gesneden programma. Het con-

voor het Nederlandse aanbod van ambachte-

gezamenlijke motto: ‘Towards a Brighter Blue’.

sulaat koppelde deelnemers op basis van hun
individuele behoeften aan specifieke spelers

lijke en gecertificeerde voedselproducten.
Cultureel erfgoed

op de Italiaanse markt.

Mode

De culturele sector is in Italië een belangrijke

Italiaanse modemerken zijn niet weg te denken

motor van de nationale economie. Cultureel

Design
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Italië is toonaangevend op gebied van design.

langrijke industrie voor dit land, voornamelijk
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over brede expertise op dit vlak, vooral op het
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www.rvo.nl/onderwerpen/internatio-

De culturele sector is een belangrijke motor van de nationale economie. Een van de toonaangevende Musea is het Pinacotera di Brera di Milano.
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Aerospace
De Italiaanse aerospace-industrie is met
een omzet van twaalf miljard euro de zevende grootste producent ter wereld en
de vierde in Europa. Deze sector is vooral in de regio’s Piëmonte, Lombardije,
Lazio, Campanië en Apulië van groot
strategisch belang. In de sector zijn circa
48.000 mensen werkzaam in zeshonderd mkb-bedrijven. Daarnaast zijn er
enkele grote spelers. De belangrijkste
multinational actief in Italië is Leonardo

Het Italiaanse concern Leonardo leverde grondstations voor de Sentinel-satelieten van ESA.

(voormalig Finmeccanica) die met zeven
divisies tachtig procent van de Italiaanse
aerospace-industrie in handen heeft.
Andere belangrijke spelers zijn Avio Aero
Thales Alenia Space en UTC Aerospace

Luchthavenontwikkeling

Systems.

Italië is de vijfde luchtvaartmarkt van Europa, gemeten naar het aantal passagiers op de

Gezien de beperkte interne vraag en de

verschillende vliegvelden. In september 2017 werden er ruim 164,5 miljoen passagiers ver-

recente consolidatieslag (bij Leonardo),

voerd op 1,5 miljoen vluchten. Italië telt 44 gecertificeerde vliegvelden voor commercieel

worden bedrijven in deze industrie ge-

vervoer. Hieronder vallen zowel lijnvluchten als charters als airtaxi’s.

dwongen om te internationaliseren, wat

In lijn met de internationaal verwachtte groeiontwikkelingen in het aantal passagiers en

interessante kansen biedt voor samen-

vluchten, voorziet het Italiaanse Nationale Luchthaven Plan (geratificeerd op 2 Januari 2016)

werking met Nederlandse bedrijven.

een groei tot circa driehonderd miljoen passagiers in 2030.

De beste marktstrategie voor bedrijven

De toekomst van de Italiaanse luchthavens ligt vooral in low-cost-maatschappijen en inter-

in deze industrie die met Italië zaken wil-

continentale routes. De sterke groeiverwachting van passagiers en vluchten in de nabije

len doen, is om een strategische part-

toekomst geeft aanleiding tot investeringen bij vooral de grotere vliegvelden in Italië. Deze

nerschap aan te gaan zodat ze synergie

ontwikkelingen kunnen interessante kansen bieden voor Nederlandse aanbieders van lucht-

kunnen bereiken in productlijnen en be-

haventechnologie.

drijfsactiviteiten.
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