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Προϋπολογισμός 2018 
Με αφορμή την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της επικαιροποίησης του εγγράφου 
Οικονομικής Πολιτικής (DEF), ο Π/Θ της Ιταλίας κ. Gentiloni δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του 
2018 δεν θα είναι περιοριστικός. Με την σειρά του ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. 
Padoan τόνισε ότι ο βασικός άξονας του προϋπολογισμού θα είναι η μείωση του δημόσιου 
χρέους της χώρας και δι’ αυτής η ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο των αγορών όσο και των 
κοινοτικών εταίρων. 
Η υπέρβαση των αρχικών προβλέψεων για το ρυθμό ανάπτυξης (1,5% το 2017 και της αυτής 
τάξεως για την επόμενη διετία, έναντι 0,9% το 2016) και η μείωση του δημόσιου χρέους (στο 
131,6% του ΑΕΠ για εφέτος, έναντι 132,0% το 2016), καθώς και του δημοσιονομικού 
ελλείμματος (1,6% το 2017 από 2,1% το 2016, με μετάθεση για το 2020 του στόχου για 
μηδενισμό του) απομακρύνουν τα σενάρια αύξησης του ΦΠΑ και δίνουν περιθώρια ελιγμών 
στην κυβέρνηση με στόχο την ψήφιση ενός "ελαφρότερου" αναπτυξιακού προϋπολογισμού 
για το επόμενο έτος, όπως υπογράμμισαν οι κκ. Gentiloni και Padoan, και την παράλληλη 
προώθηση μέτρων για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, τις επενδύσεις, το ελάχιστο 
κοινωνικό εισόδημα και φορολογικές ελαφρύνσεις, σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα. 
Αντίθετα, πολύ πιο περιορισμένες θα είναι οι παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με 
διατήρηση των ορίων συνταξιοδότησης που ισχύουν. Επιπλέον, ο περιορισμός των 
ελλειμμάτων θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να μην περιλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό 
την ρήτρα προστασίας “salvaguardia”, η οποία είναι σε ισχύ από το 2011 και προβλέπει την 
αυτόματη αύξηση του ΦΠΑ σε περίπτωση υπέρβασης  των στόχων αναφορικά με το 
δημοσιονομικό έλλειμμα. 
 
Εκτιμήσεις  
Η ιταλική Ένωση βιομηχανιών Confindustria αναθεώρησε προς τα βελτίω τις προβλέψεις της 
για την πορεία του ιταλικού ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, για το 2017 προβλέπει ανάπτυξη 1,5%, από 
την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουνίου για 1,3% και για το 2018 1,3%, από εκτίμηση 1,1%. 



Η πρόβλεψη για μεγαλύτερη οικονομική ανάκαμψη βασίζεται κυρίως στην τόνωση της 
διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με την σειρά της συνεπάγεται δυναμικότερες 
εξαγωγές η κάλυψη των οποίων οδηγεί σε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Πράγματι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής Αρχής ISTAT, η βιομηχανική παραγωγή της 
χώρας τονώθηκε τον Ιούλιο τ.έ 0,1% έναντι του προηγούμενου μηνός και 4,4% έναντι Ιουλίου 
2016. 
Πάντως ακόμα και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Confindustria, το ΑΕΠ της χώρας θα 
είναι 4,7% μικρότερο από αυτό του 2008. 
Παρά ταύτα, η Confindustria επισημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα έπρεπε να είναι 
δυναμικότερη εάν η χώρα θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι των ανταγωνιστριών 
χωρών εντός της ΕΕ, λόγω της οξείας ύφεσης που βίωσε η χώρα την περίοδο 2009-2016. 
Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι από το 2000, το ΑΕΠ των χωρών της ευρωζώνης (πλην της 
Ιταλίας) αυξήθηκε κατά 24,4%, ενώ της Ιταλίας μόλις κατά 0,8%. 
Πηγή Ansa 14.9.17 
 
Ο οίκος Moody αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για την ιταλική ανάπτυξη το 2017 
και το 2018 σε 1,3% (έναντι αρχικού 0,8% και 1,1% αντίστοιχα)  
Πηγή: corriere della sera, 30.8.2017  
 
Οικονομία 
To δεύτερο τρίμηνο 2017 το ΑΕΠ (ημερολογιακά προσαρμοσμένα στοιχεία) αυξήθηκε +0,4% 
έναντι του προηγούμενου τριμήνου και +1,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2016, 
σύμφωνα με την ISTAT.  Συνεπώς παρουσιάζεται ανάπτυξη για δέκα συνεχή τρίμηνα (από 
αρχές 2015), πάντα για τα ημερολογιακά προσαρμοσμένα δεδομένα. Ο τομέας της 
μεταποίησης, με τα δεδομένα του δεύτερου τριμήνου, παρουσιάζει ανάπτυξη ανώτερη από 
τις εκτιμήσεις.  
Πηγή ANSA, 5/9/2017  
 
G7 
Στο Τορίνο πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 25-30 Σεπτεμβρίου οι Υπουργικές συναντήσεις 
για θέματα εργασίας, επιστήμης και βιομηχανίας  των χωρών G7 . Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα της ιταλικής προεδρίας:  http://www.g7italy.it/en 
 
Κατανάλωση 
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας «Growth Report», της εταιρείας Nielsen, όπως 
δημοσιεύθηκαν στην Corriere, το δεύτερο τρίμηνο 2017 η αξία των πωλήσεων στη μεγάλη 
διανομή στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 4% έναντι 3,2% στη Γαλλία, 2,9%  στο ΗΒ, 2,9% στην 
Ισπανία, και  2,3%  στη Γερμανία. Ο δείκτης θεωρείται ενθαρρυντικός για την εσωτερική 
ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και εποχικά χαρακτηριστικά (γιορτές Πάσχα). Η αύξηση  που 
καταγράφηκε οφείλεται κατά 0,9% σε αύξηση τιμών και 3,1% αύξηση των ποσοτήτων. 
Αναμένεται η κατανάλωση να διατηρηθεί αυξημένη και τους επόμενους μήνες.  
Πηγή: Corriere della Sera, 17/9/2017 
 
Πλαστικά 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ANSA η SACE, μέλος του Ομίλου «Cassa Depositi e Prestiti» και 
εργαλείο υποστήριξης εξαγωγών, παρέχει εγγύηση χρηματοδότησης €30 εκ. στην εταιρεία 
παραγωγής πλαστικών Serioplast από την Credit Agricole και την Banca Popolare di Milano. H 
χρηματοδότηση προορίζεται να υποστηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας σε 



εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, με στόχο την  ικανοποίηση της ζήτησης κυρίως από το 
εξωτερικό.  
Πηγή: ANSA, 30/8/2017 
 
Τρόφιμα Ποτά  
Η εταιρεία μεταλλικών νερών Ferrarelle SpA, κάτοχος των εμπορικών ονομασιών  , Santagata, 
Boario, Fonte Essenziale και Vitasnella και αποκλειστικός διανομέας στην Ιταλία της Evian 
προχώρησε σε εξαγορά της σοκολατοποιίας της Τοσκάνης Amedei από ασιατικό fund. H 
εταιρεία δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε νέες εξαγορές στον τομέα των μεταλλικών 
νερών, ο οποίος παρουσιάζει ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του έτους ή τροφίμων, πάντα στην 
στρατηγική της ενίσχυσης του Made in Italy. H σοκολατοποιία Amedei θεωρείται προϊόν niche 
και είναι γνωστότερα στο εξωτερικό με ποσοστό εξαγωγών 40% . Η Ferrarelle στοχεύει στην 
επέκταση της αξίας της μάρκας και στην τοπική αγορά.  
Πηγή: Corriere della Sera, 17/8/2017  
 
Χρηματιστήριο  
Η Pirelli προχωρά σε Δημόσια Εγγραφή στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η εταιρεία 
επιστρέφει στο χρηματιστήριο  του Μιλάνου μετά το 2015. Η συμμετοχή της ChemChina μετά 
την δήμόσια εγγραφή αναμένεται να διαμορφωθεί σε κάτω από 50%. Εκτιμάται ότι θα αφορά 
40% των μετοχών της εταιρείας και αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες σε αξία στην 
Ευρώπη το τρέχον έτος.  
 
Ναυτιλία 
Το διάστημα 21-26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Ναυτικό Σαλόνι της Γένοβας. Οι 
εκθέτες υπολογίζεται ότι αυξήθηκαν σε αριθμό κατά 8% (800 το 2016) το 2017 . Κατά την 
διάρκεια της έκθεσης παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση «Nautica in Cifre» που περιλαμβάνει 
στοιχεία και στατιστικά για τον ιταλικό κλάδο. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην παρακάτω 
ιστοσελίδα και στην αγγλική http://www.lanauticaincifre.it/pubblicazioni/  
 
Ναυπηγεία  
Η ιταλική Fincantieri υπέγραψε συμβόλαιο με την Silversea Cruises  για την κατασκευή 
κρουαζιερόπλοιου πολυτελείας, αξίας €310 εκ.  Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ANSA, τα 
ναυπηγεία της Fincantieri έχουν κατασκευάσει από το 1990 78 κρουαζιερόπλοια, ενώ 
υπολογίζονται σε 31 αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν προσεχώς από τον όμιλο. 
 
Την 27/9 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την ANSA, η συμφωνία Γαλλικής και Ιταλικής 
κυβέρνησης για το θέμα της εξαγοράς των ναυπηγείων της  γαλλικής Stx από την Fincantieri. 
Η ιταλική εταιρεία θα αποκτήσει το 50%, ενώ το 1% θα αποτελεί «δάνειο» της γαλλικής 
κυβέρνησης για 12 χρόνια στην εταιρεία. Η συμφωνία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα και στρατιωτική συνεργασία.  Η σύνθεση της ιδιοκτησίας της εταιρείας 
διαμορφώνεται ως εξής 50% Fincantieri, 34,34% Γαλλικό κράτος, 10% Naval Group, 3,66% 
τοπικές εταιρείες, 2% εργαζόμενοι.  
 
 
Διμερείς συναντήσεις 
Την 14 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 1η Διμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας 
Ιταλίας στην Κέρκυρα. Το κοινό ανακοινωθέν:  https://primeminister.gr/2017/09/18/18169  
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Διεθνείς εκθέσεις- Ελληνική παρουσία 
Πραγματοποιήθηκε 8-10 Σεπτεμβρίου 2017 το 87ο Φεστιβάλ Οίνου και Σταφυλιού στην πόλη 
Velletri πλησίον της Ρώμης, στο οποίο η Ελλάδα ήταν, κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου ΟΕΥ 
Ρώμης με την ελληνικών συμφερόντων εισαγωγική εταιρεία ELLENIKA και το ιταλικό 
Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας και Ανάλυσης Αγροτικής Οικονομίας CREA,, τιμώμενη χώρα.  
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι από τις σημαντικότερες του είδους στην κεντρική Ιταλία και 
έλαβε την Αιγίδα της Πρεσβείας. 
Κατά την πρώτη ημέρα των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε κεντρική οινογνωστική εκδήλωση 
(degustatio magistralis), αποκλειστικά για ελληνικά κρασιά, στην οποία παρουσιάστηκαν, 
επεξηγήθηκαν και δοκιμάσθηκαν 7 επιλεγμένες ετικέτες ελληνικών οίνων: μοσχοφίλερο 
Πελοποννήσου, ρετσίνα Πελοποννήσου, ασσύρτικο Σαντορίνης, βιλιάνα Κρήτης, μαυροδάφνη 
Πελοποννήσου, αγιωργίτικο Πελοποννήσου και λευκό μοσχάτο Σάμου. 
Στην ανωτέρω εκδήλωση οινογνωσίας παρευρέθησαν περί τα 35-40 άτομα από τον χώρο των 
sommelier, του κλαδικού τύπου, της οινοπαραγωγής και της εστίασης. 
Στον κυρίως χώρο του Φεστιβάλ σε κεντρικό σημείο ευρίσκετο stand με παραδοσιακά 
ελληνικά προϊόντα (κρασί, λάδι, μέλι, αρτοποιήματα, γλυκά κουταλιού κλπ), καθώς και 
διαφημιστικό υλικό που μας προμήθευσε το γραφείο ΕΟΤ Μιλάνου. 
Κατά το τριήμερο, παρουσιαστήκαν συνολικά περίπου 150 ετικέτες ιταλικών οίνων, κυρίως 
της κεντρικής Ιταλίας. 
Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι συνολικά περίπου 2.000 άτομα επισκέφθηκαν το Φεστιβάλ, 
παρά την έντονη κακοκαιρία του επικράτησε στην περιοχή καθ’ όλη την δεύτερη ημέρα. 
Σημειώνεται ότι το γεγονός έτυχε επαρκούς προβολής, αφού καλύφθηκε τόσο από τον 
κλαδικό και τοπικό Τύπο, όσο από το τοπικό δίκτυο του Lazio (TGR) της κρατικής τηλεόρασης 
RAI. 
 
Το διάστημα 15 έως 18 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η διεθνής έκθεση HOMI 
(www.homimilano.com) στο εκθεσιακό κέντρο της Fiera Milano στο Rho.  Η έκθεση 
πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως και συγκεντρώνει σταθερά το ενδιαφέρον ελληνικών 
εταιρειών, οι οποίες συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 
συλλέξει το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου τα τελευταία δύο έτη οι ελληνικές συμμετοχές κυμαίνονται 
μεταξύ 12 έως 15 σε κάθε έκδοση σε σύνολο 1500 εκθετών. Σε επίσκεψή μας και επικοινωνία 
μαζί τους, οι Έλληνες εκθέτες δήλωσαν ικανοποιημένοι.  
 
Παράλληλα, το διάστημα 17 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η διεθνής έκθεση 
υποδημάτων MICAM (www.themicam.com) στην οποία συμμετείχαν 20 ελληνικές εταιρείες. 
Οι εκθέτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι.  
 
Επόμενη διεθνή έκθεση που συγκεντρώνει το ελληνικό ενδιαφέρον στο Μιλάνο είναι η HOST  
το διάστημα 20 έως 24 Οκτωβρίου, (http://host.fieramilano.it/en), έκθεση εξοπλισμού και 
προμηθειών εστίασης και ξενοδοχείων, πραγματοποιείται ανά διετία. Έχουν δηλώσει 
συμμετοχή 28 ελληνικές εταιρείες.  
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