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→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική 
 
Ο οίκος Standard and Poor's αναθεώρησε την εκτίμηση για την ανάπτυξη της ιταλικής 
οικονομίας σε 1,4%, έναντι αρχικού 1,2%, για το τρέχον έτος και 1,3%, έναντι 1%, για το 2018. 
Σύμφωνα με τον S&P η δημοσιονομική πολιτική στηρίζει την ανάπτυξη, η οικονομία έχει 
βελτιωθεί συνολικά και το τραπεζικό σύστημα φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί.  Η Ευρωζώνη 
εκτιμάται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ότι θα αναπτυχθεί το 2017 κατά 2,1%. 
Πηγή ANSA 
 
O οίκος Moody's επιβεβαίωσε, αρχές Οκτωβρίου, την αξιολόγηση της Ιταλίας σε Βαα2 
διατηρώντας της προοπτικές σε αρνητικές. Ως θετικό στοιχείο χαρακτηρίστηκε η σταθεροποίηση 
του τραπεζικού τομέα και οι ρυθμοί ανάπτυξης που αναμένεται να βοηθήσουν στην διατήρηση 
του δημοσίου χρέους και των δημόσιων οικονομικών. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
χαρακτηρίστηκαν ως μέτριες μεσοπρόθεσμα ενώ δεν υπάρχει βεβαιότητα για την πολιτική της 
νέας κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα 
με τα σχετικά δημοσιεύματα.  
 
Η ανεργία Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε 11,1%, όση ήταν και τον Αύγουστο. Όμως η ανεργία των 
νέων (15-24 ετών) αυξήθηκε 0,6 μονάδες και ανήλθε σε 35,7%. Επίσης, η ανεργία στην ηλικιακή 
ομάδα 50-64 έτη ανήλθε σε 59,4%. 
 
Κατετέθη για συζήτηση στην Γερουσία το κείμενο του Προϋπολογισμού της χώρας για το 
2018.Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέα μέτρα ύψους 20 δις ευρώ τα οποία προβλέπεται να 
καλυφθούν από περικοπές δαπανών (3,5 δις ευρώ), αύξηση των φορολογικών εσόδων από την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής του ΦΠΑ, αλλά και από την οικειοθελή 



αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν Ιταλοί πολίτες στο εξωτερικό (συνολικά 5-6 
δις ευρώ), ενώ περίπου 11 δις ευρώ θα καταγραφούν ως έλλειμμα. Το θέμα της επιβολής φόρου 
επί του κύκλου εργασιών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή 
οικονομία και μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους (web tax) αναμένεται 
να επανέλθει στο μέλλον. Ο Προϋπολογισμός κινείται εντός μακρο-οικονομικού πλαισίου που 
προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,5% το 2017, δημοσιονομικό έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ το 2017 και 
1,6% το 2018 και δημόσιο χρέος 131,6% του ΑΕΠ εφέτος, με πρόβλεψη να μειωθεί στο 129,9% το 
επόμενο έτος. Τα σημαντικότερα μέτρα είναι: 

 Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ το 2018. Παραμένει όμως, παρά τα περί αντιθέτου διαρρεύσαντα, η «ρήτρα 
διασφάλισης» που προβλέπει αυτόματη αύξηση του ΦΠΑ (από το 2019) σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθούν οι στόχοι περί δημοσιονομικού ελλείμματος στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται αύξηση της κλίμακας 10% του 
ΦΠΑ σε 11,5% και του 22% σε 24,2% το 2019. Για το 2020 οι κλίμακες αυτές θα διαμορφωθούν σε 
13% και 24,9% αντίστοιχα. 

 Ομοίως επεκτείνεται στο 2018 η μη αύξηση των περιφερειακών και τοπικών φορολογικών και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 

 Αυξάνεται το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο για όσους λαμβάνουν την μηνιαία ενίσχυση των 80 
ευρώ, από 24.600 ευρώ σε 26.600 ευρώ. 

 Αυξάνεται η λεγόμενη «ενίσχυση ενσωμάτωσης» (REI) για οικογένειες σε ανάγκη και θα φθάσει 
μέχρι και περίπου 540 ευρώ μηνιαίως, κατά περίπτωση. Παράλληλα, διευρύνονται οι δικαιούχοι, 
περιλαμβάνοντας πλέον και οικογένειες με άνεργο άνω των 55 ετών. Το 2017 την ενίσχυση 
έλαβαν περί τις 400.000 οικογένειες. 

 Διευκρινίζεται ότι το Ταμείο κατά της Φτώχειας θα ενισχυθεί το 2018 με 300 εκατ. ευρώ και θα 
φθάσει περί τα 2,3 δις ευρώ. Ενισχύσεις προβλέπονται και για το 2019 κατά 700 εκατ. ευρώ και το 
2020 κατά 665 εκατ. ευρώ. 

 Προστίθενται 38 δις ευρώ στα ήδη 47 δις ευρώ που ήδη από το 2017 έχουν διατεθεί για το 
Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα υποδομών μέχρι το 2033. 

 Αυξάνεται το τέλος ομαδικής απόλυσης σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, 
από 1.470 ευρώ ανά απολυόμενο σε 2.940 ευρώ. 

 Μειώνεται κατά 19%, και μέχρι το ποσόν των 250 ευρώ ετησίως, το κόστος των κάθε είδους 
καρτών σε μέσα δημόσιας μεταφοράς. 

 Προβλέπονται προσλήψεις 7.394 ατόμων, σε βάθος πενταετίας, σε δομές πυρόσβεσης και 
πυροπροστασίας. 

 Κίνητρα για πρόσληψη νέων. Προβλέπεται η περικοπή των εργοδοτικών εισφορών κατά 50% σε 
περιπτώσεις πρόσληψης νέων με σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι 34 ετών για το 2018 και μέχρι 
29 ετών για τα έτη 2019 και 2020. Για τους νέους που προσλαμβάνονται με αυτές τις 
προϋποθέσεις στον Νότο της χώρας, η περικοπή θα είναι της τάξης του 100%. 

 Πρόσληψη 1.500 πανεπιστημιακών ερευνητών. 
 Ανανέωση συμβάσεων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες, σημειωτέον, δεν έχουν ανανεωθεί επί 

μία δεκαετία. Το μέτρο περιλαμβάνει και τον μισθολογικό επαναπροσδιορισμό ο οποίος 
συνεπάγεται μέση μεικτή αύξηση του μισθού κατά 85 ευρώ. Το κόστος εκτιμάται σε 1-1,7 δις 
ευρώ. 

 Πρόβλεψη για συνταξιοδότηση ορισμένων κατηγοριών στα 63 έτη. Αφορά κυρίως τις γυναίκες και 
ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων στην κοινωνική πρόνοια με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου. 

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιβεβαιώνονται τα ποσοστά υπερ-αποσβέσεων σε 130% και σε 
ορισμένες περιπτώσεις 250%. Επίσης εισάγεται φορολογική έκπτωση 50% σε δαπάνες 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που εμπίπτουν στον σχέδιο βιομηχανικής πολιτικής Industria 4.0. 



 Δίνεται ενίσχυση μέχρι 36% σε δαπάνες που αφορούν την περιποίηση πρασίνου σε κήπους, 
ταράτσες ή και μπαλκόνια (bonus verde). 

 Συνεχίζεται και το 2018 η ετήσια ενίσχυση 500 ευρώ σε νέους μέχρι 18 ετών για συμμετοχή, 
παρακολούθηση, επίσκεψη πολιτιστικών εκδηλώσεων και μουσείων (bonus cultura). Εξετάζεται η 
συμπερίληψη δαπανών για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 Παρατείνεται μέχρι 31.12.18 η επιδότηση ενοικίου 10% για ορισμένες ομάδες. 
 Προβλέπεται η ανάπτυξη του δικτύου 5G, το κόστος του οποίου εκτιμάται, σε βάθος χρόνου μέχρι 

το 2022, σε περίπου 2,5 δις ευρώ. 
 Δεν καταργείται το σύστημα συμμετοχής των ασθενών με 10 ευρώ στις επισκέψεις τους σε 

θεράποντες ιατρούς, μέτρο που εφαρμόζεται από το 2011. 
 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 17/10 τ.έ η έκτη συνεδρίαση της ιταλικής Επιτροπής Εξωστρέφειας 
(Cabina di Regia per l’ Italia internazionale) στην οποία συμπροεδρεύουν οι εκάστοτε Υπουργοί 
Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών της χώρας. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χάραξη της 
πολιτικής προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Η συγκεκριμένη 
συνεδρίαση είχε ιδιαίτερη σημασία διότι πραγματοποιήθηκε συνοπτικός απολογισμός της 
πρώτης τριετούς περιόδου 2015-2017 του προγράμματος στήριξης εξωστρέφειας «Made in Italy» 
και παρουσιάσθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις της δεύτερης περιόδου 2018-2020. 
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι: 

Α) Διεθνής οικονομική συγκυρία. 
Η προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας της Ιταλίας έλαβε χώρα εντός ευνοϊκού διεθνούς 
οικονομικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα το παγκόσμιο ΑΕΠ το 2016 αυξήθηκε κατά 3,1% έναντι 
3,6% το προηγούμενο έτος, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις: οι ανεπτυγμένες οικονομίες 
σημείωσαν μέση αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7%, αυτές της ΕΕ κατά 2,0%, ενώ οι αναπτυσσόμενες 
κατά 4,1%. Η πορεία του διεθνούς εμπορίου κινήθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα, σημειώνοντας 
αύξηση περίπου 2% την περίοδο 2015-2016. Σε αυτό το περιβάλλον η Ιταλία κατέγραψε 
εξαγωγική επίδοση ρεκόρ το 2016. Η αξία των ιταλικών εξαγωγών ανήλθε σε 417,1 δις ευρώ 
έναντι 412,3 δις ευρώ το 2015 και 398,9 το 2015. Ομοίως το 2016 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας 
διευρύνθηκε κατά 25,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και έφθασε τα 52,3 δις ευρώ. Για το 
2017 η ιταλική κυβέρνηση προβλέπει αύξηση των εξαγωγών κατά 5,5% και το 2018 κατά 4,5%. Η 
Ευρ. Επιτροπή είναι πιο αισιόδοξη, προβλέποντας αυξήσεις 6,7% και 4,9% αντίστοιχα. 
Όσον αφορά τους προορισμούς των ιταλικών εξαγωγών, η ΕΕ 28 κατέγραψε αύξηση 3,1%, ενώ οι 
χώρες της ευρωζώνης κάμψη κατά 1,7%, κυρίως λόγω μείωσης των εξαγωγών προς την Γερμανία 
(-6,4%) και την Ισπανία (-1,2%), ενώ η Γαλλία παρέμεινε στάσιμη. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι 
σημαντική αγορά για την Ιταλία και οι συντονισμένες προσπάθειες αποφέρουν καρπούς, αφού το 
2016 κατεγράφη αύξηση εξαγωγών κατά 2,5%, ενώ από το 2010 η αύξηση είναι 81,8%. 
Σημαντικότερος προορισμός των ιταλικών εξαγωγών είναι η Γερμανία με μερίδιο 12,6%, 
ακολουθούμενη από την Γαλλία (10,5%) και τις ΗΠΑ (8,8%). 
Το συσσωρευμένο κεφάλαιο άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα φθάνει τα 346,6 δις δολάρια 
(2016, στοιχεία Unctad). Η καθαρή εισροή το 2016 ήταν 29,0 δις δολάρια, έναντι 19,3 δις δολάρια  
το 2015 και 23,2 δις δολάρια το 2014. 

Β) Απολογισμός πρώτης περιόδου «Made in Italy» 2015-2017. 
Το πρόγραμμα «Made in Italy» ισχύει από το 2015 και διαιρείται σε τριετείς προγραμματικές 
περιόδους. Πρόκειται για μία συνεκτική προσπάθεια όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και 
Φορέων για προώθηση, προβολή και ενίσχυση του brand name της Ιταλίας, δίνοντας έμφαση 
στην στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Για να 
υποστηριχθεί η προσπάθεια εξωστρέφειας της Ιταλίας, δαπανήθηκαν 524 εκατ. ευρώ την τριετία 



2015-2017, εκ των οποίων 388 εκατ. ευρώ αφορούσαν δράσεις του προγράμματος «Made in 
Italy». Ειδικά για το 2017 δεσμεύθηκαν συνολικά κονδύλια ύψους 191 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
148 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Made in Italy». Η διαχείριση αυτών των κονδυλίων γίνεται 
από το Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου ICE. 
Κύριες δράσεις της πρώτης τριετούς περιόδου του προγράμματος «Made in Italy» είναι: 
 Ενίσχυση ιταλικών εμπορικών εκθέσεων. Εντός τριετίας διετέθησαν 90 εκατ. ευρώ. 
 Ενίσχυση προσπαθειών εισαγωγής ιταλικών προϊόντων στην γκάμα προϊόντων μεγάλων 

εμπορικών αλυσίδων. Μέσω του προγράμματος, από το 2015 έχουν εισαχθεί νέα ιταλικά 
προϊόντα συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ σε εμπορικές αλυσίδες στις ΗΠΑ, Καναδά, Ην. 
Βασίλειο, Ιαπωνία και Χιλή. 

 Υποστήριξη e-commerce ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
 Roadshows μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Από το 2015 έχουν διοργανωθεί 50 τέτοιες 

δράσεις, με συμμετοχή περίπου 8.000 επιχειρήσεων και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 
11.000 b2b συναντήσεις. 

 Διαφημιστικές εκστρατείες, ιδίως στην Β. Αμερική, για ενδυνάμωση της ταυτότητας των 
ιταλικών προϊόντων και σύνδεσή τους με βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας στο μυαλό του 
μέσου καταναλωτή. Δαπανήθηκαν για την συγκεκριμένη δράση 50 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια. 

 Δράσεις προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, κυρίως μέσα από την διασύνδεση και 
οργανική συνέργεια των δομών εσωτερικού και Αρχών εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών 
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου ICE. Συντονιστικό ρόλο 
διαδραματίζει η Επιτροπή Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων της οποίας προεδρεύει ένας από 
τους Υφυπουργούς Οικονομικής Ανάπτυξης και συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των 
Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Αξίζει να τονισθεί ότι το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης και το ICE έχουν υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με 13 Περιφέρειες 
της χώρας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η παρουσίασή τους σε πιθανούς επενδυτές του 
εξωτερικού.  

 Λοιπές δράσεις που ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα των ιταλικών προϊόντων. Ως 
παραδείγματα αναφέρονται η Διεθνής Ημέρα Σχεδιασμού που περιέλαβε 160 δράσεις σε 110 
πόλεις του εξωτερικού και η Εβδομάδα Ιταλικής Κουζίνας που αφορούσε 1.400 δράσεις σε 160 
χώρες. 

 Ενημέρωση ιταλικών επιχειρήσεων για τα διαθέσιμα εργαλεία εξωστρέφειας και μετέπειτα 
συμβουλευτική στήριξή τους. 

Επίσης, υλοποιήθηκαν roadshows για την τόνωση προσέλκυσης επενδύσεων σε 
Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Ντουμπάι, Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, και Τόκυο, 
ενώ προβλέπονται στο άμεσο μέλλον παρόμοιες δράσεις σε Πεκίνο, Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρη. 
Για τις συγκεκριμένες δράσεις συνεργάζονται το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο 
Εξωτερικών, το ICE, και κατά περίπτωση οι ιταλικές Περιφέρειες και οι κλαδικοί φορείς. 

Γ) Βασικές κατευθυντήριες γραμμές δεύτερης περιόδου «Made in Italy» 2018-2020. 
Μόνο για το 2018 δεσμεύονται για την εξωστρέφεια συνολικά κονδύλια 193 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις δράσεις του «Made in Italy». 
Βασικοί στόχοι της νέας προγραμματικής περιόδου είναι η διατήρηση της αυξητικής τάσης των 
εξαγωγών και η ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στην πορεία διαμόρφωσης του ΑΕΠ. 
Παράλληλα επιδιώκεται να επανέλθει η Ιταλία στη θέση που είχε στο διεθνές εμπόριο πριν το 
2000.Γενικά, ως χώρες στόχοι για υλοποίηση δράσεων προώθησης της ιταλικής εξωστρέφειας 
τίθενται: 
 Οι αναπτυσσόμενες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου 
 ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, για τις οποίες θα εκπονηθούν συγκεκριμένα σχέδια προώθησης εξαγωγών. 



 Ορισμένες ώριμες χώρες της ΕΕ: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο και 
Πολωνία 

 Ασία, Ωκεανία: Αυστραλία, Ταϊβάν, Ν. Κορέα, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη, Μαλαισία, 
Ινδονησία. 

 Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή: Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ιράν ΗΑΕ 
 Αφρική: Κένυα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ν. Αφρική 
 Κεντρική, Νότιος Αμερική: Μεξικό, Βραζιλία 
Ειδικά για προγράμματα χρηματοδότησης ιταλικών εξαγωγικών επιχειρήσεων θα εξετασθεί η 
συμπερίληψη της Τουρκίας, Αιγύπτου, Αιθιοπίας, Κατάρ, Ομάν, Αργεντινής, Καμερούν, Ζάμπια 
και Κονγκό στις χώρες στόχους. 
Εφαρμόζοντας συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (επίπεδο ρίσκου της χώρας, πορεία μακρο-
οικονομικών μεγεθών, θέση Ιταλίας στην επιτόπια αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανάλυση 
εγχώριας ζήτησης, ανάγκη για υποδομές κλπ), προτεραιότητα στην διοργάνωση αποστολών θα 
δοθεί στις εξής χώρες: 
-Χώρες όπου υπάρχει, πέραν του εμπορικού, και ισχυρό πολιτικό ενδιαφέρον: χώρες του 
Περσικού Κόλπου, Μεξικό, Ινδονησία, Βραζιλία, Ινδία. Επίσης: Κίνα, Ρωσία και Ιράν όπου 
σχεδιάζονται G2G επαφές και θα δοθεί έμφαση σε ενεργειακά θέματα και θέματα υποδομών. 
-Χώρες όπου θα δοθεί έμφαση σε κλαδικές αποστολές με b2b συναντήσεις: 
 Αλβανία (ενέργεια, υποδομές, ηλεκτροτεχνικός κλάδος) 
 Αλγερία (μηχανικός κλάδος, ηλεκτρικός κλάδος, ηλεκτροτεχνικός κλάδος) 
 Ιαπωνία (βιομηχανική συνεργασία) 
 Κένυα (υποδομές) 
 Μαρόκο (υποδομές, ICT, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρικός κλάδος, ηλεκτροτεχνικός κλάδος) 
 Πολωνία (μηχανικός κλάδος, μόδα, υποδομές, ICT, ηλεκτρικός κλάδος, ηλεκτροτεχνικός κλάδος) 
 Τυνησία (κατασκευές, ICT, υπηρεσίες υγείας, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρικός κλάδος, 

ηλεκτροτεχνικός κλάδος). 
Γενικά, οι παραγωγικοί τομείς στους οποίους δίνεται προτεραιότητα είναι: 
 Κλάδοι καινοτομίας και πληροφορικής. 
 Μηχανολογικός και ηλεκτροτεχνικός κλάδος. 
 Οι « κλάδοι επιστημών ζωής» (φαρμακευτικός, βιοτεχνολογία κλπ). 
 Ενέργεια, αμυντική βιομηχανίας, αερο-διαστημική. 
 Τρόφιμα, μόδα, επίπλωση. 
 Πολιτιστική βιομηχανία, κινηματογράφος κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



→  Κλάδοι- Επιχειρήσεις 
 
H ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την υιοθέτηση των ρυθμίσεων «golden power» στην ΤΙΜ καθώς 
η γαλλική VIVENDI, στην οποία ανήκει το 24% πλέον, έχει αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στην 
εταιρεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει 
σε ορισμένες ενέργειες/αποφάσεις της εταιρείας αν αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας και 
υπό προϋποθέσεις.  H απόφαση για την υιοθέτηση των μέτρων που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία «golden power» σχετίζεται με θέματα λειτουργίας της εταιρείας που άπτονται της 
εθνικής ασφαλείας (υποθαλάσσιο δίκτυο Sparkle και λογισμικό ασφαλείας Tesly) για τα οποία 
ζητείται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός αρμοδίου Ιταλικής υπηκοότητας με την έγκριση του κράτους.  
H εταιρεία έχει 90 ημέρες να προσαρμοστεί στα προβλεπόμενα από το διάταγμα.  
Υπενθυμίζεται ότι η Vivendi κατέχει και σημαντικό ποσοστό στην ιταλική τηλεοπτική πλατφόρμα 
Mediaset. 
Πηγή ANSA, Reuters 
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύεσαι το εξειδικευμένο περιοδικό FOOD σε ειδική έκδοσή του 
για τον τομέα υγιεινής διατροφής, ο τομέας των βιολογικών παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, 
σε αντίθεση με τη στασιμότητα που παρουσιάζουν οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών. Το 2016 οι 
πωλήσεις τροφίμων και ποτών μεταβλήθηκαν κατά +0,4% έναντι του 2015 στη μεγάλη διανομή 
και -0,5% στα μικρά καταστήματα, ενώ τα βιολογικά προϊόντα παρουσίασαν αύξηση στις 
πωλήσεις 20% στη μεγάλη διανομή και 15% στα εξειδικευμένα καταστήματα. Η θετική πορεία 
διατηρείται και τους πρώτους μήνες του 2017 (εκτιμάται αύξηση +15,2% το Α εξάμηνο).  Συνολικά 
από το 2010 έως σήμερα η μέση αύξηση των πωλήσεων βιολογικών εκτιμάται σε 12,5%. Το βάρος 
των βιολογικών στις πωλήσεις αγροδιατροφικών το 2016 υπολογίζεται σε 3%.  
Αναλυτικότερα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου στο 
www.agora.mfa.gr  
 
Επλήγη η παραγωγή μελιού στην Ιταλία  από την ξηρασία στον Βορρά. Οι τιμές υπολογίζεται ότι 
έχουν αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με το 2016, ενώ η σοδειά αναμένεται από τις χαμηλότερες, 
σύμφωνα με το σύνδεσμο CONAPI. Η παραγωγή μελιού ακακίας, το οποίο είναι ιδιαιτέρα 
δημοφιλές, επλήγη σημαντικά. Η παραγωγή από 275 χιλιάδες κιλά το 2016 εκτιμάται σε 198 
χιλιάδες το 2017 με μείωση 30%. Υπολογίζεται ότι υφίστανται 20.000 μελισσοκόμοι, των οποίων 
τα εισοδήματα θα επηρεαστούν σημαντικά τη φετινή χρονιά. Τα σχετικά δημοσιεύματα 
μεταφέρουν δηλώσεις του προέδρου της CONAPI στις οποίες αναφέρει το γεγονός ότι στην Ιταλία, 
όπως στην Ελλάδα και την Κύπρο, γίνεται υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης του προϊόντος, 
γεγονός που πιστεύουν οι παράγοντες της αγοράς ότι τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία  θα 
εξυπηρετήσει στην διατήρηση των τιμών και στην αποφυγή φαινομένων διοχέτευσης στην αγορά 
νοθευμένων προϊόντων λόγω της κρίσης στην παραγωγή.   
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο κλαδικό περιοδικό Il Pesce (4/17), η κατανάλωση 
ψαριών στην Ιταλία εκτιμάται πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ σε 25,9 κιλά κατά κεφαλή. Ως 
θετικό στοιχείο καταγράφεται το γεγονός ότι η δαπάνη για τα ιχθυηρά μεταβάλλεται θετικά και 
με υψηλότερους ρυθμούς από την συνολική δαπάνη για τα τρόφιμα τα τελευταία δυο έτη. Οι 
επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά υπολογίζονται σε 10.000 εκ των οποίων το 1/3 αφορά στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο άρθρο τα στατιστικά εμπορίου υποδεικνύουν 
εξάρτηση από τις εισαγωγές. Η παραγωγή το 2015 εκτιμάται σε 188.752 τόνους αλιευμάτων και 
148.763 τόνους ιχθυοκαλλιεργειών. Οι εισαγωγές το 2016 (ιχθυηρών, μαλακίων, επεξεργασμένων 
κλπ) εκτιμώνται σε 5,4 δισ.   

http://www.agora.mfa.gr


→ Λιανική-Δίκτυα Διανομής 
 
Τον Αύγουστο 2017 οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ISTAT.  Η μείωση που καταγράφηκε τον Αύγουστο ήταν 0,3% σε 
σχέση με τον Ιούλιο και 0,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016. Η διαφορά μεταξύ μεγάλης 
διανομής, discount και μικρών καταστημάτων μεγαλώνει, καθώς στα τελευταία η μείωση ήταν  
-2,4% ενώ τα πρώτα παρουσίασαν αύξηση. Αναφορικά με τους κλάδους, σε ετήσια βάση τα 
τρόφιμα παρουσιάζουν αύξηση 0,8% και τα άλλα προϊόντα μείωση 1,5% σε αξία. 
 
H Carrefour Italia δημιουργεί τη μάρκα “Filiera Qualità”, στην οποία θα εντάσσονται προϊόντα 
από 4.700 προμηθευτές του γκρουπ που λειτουργούν σύμφωνα με πρακτικές της αειφορίας και 
άλλες καλές πρακτικές της αγρο-οικολογίας πχ διαφάνειας ως προς την προέλευση των 
προϊόντων, την διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων κα.  Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν γίνει και 
από άλλες αλυσίδες λιανικής πώλησης όπως η Coop με τη μάρκα Origine Transparenza. Στόχος 
των εταιρειών είναι η προσέλκυση των καταναλωτών τροφίμων που δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στην προέλευση και τους τρόπους παραγωγής.  
 
Η γερμανική αλυσίδα λιανική Penny Market , που ανήκει στο γκρουπ εταιρειών REWE, συνεχίζει 
την επέκταση της παρουσίας της στην ιταλική αγορά και κυρίως στη βόρεια Ιταλία  με το άνοιγμα 
ακόμα 7 νέων καταστημάτων λιανικής στην Liguria που εξαγοράστηκαν από την εταιρεία Dico 
SpA καταστήματα με την εμπορική ονομασία Tuodi. Τα καταστήματα, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το πρότυπο Ambiente 3.0.  
 
Ο κύκλος εργασιών των αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων το 2016 στην Ιταλία ανήλθε 
σε 3,5 δις σημειώνοντας αύξηση 2,13% έναντι του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των πωλήσεων αφορά σε καφέ (2,7 δισ.). Μεγάλη ανάπτυξη στις πωλήσεις εμφάνισαν σνακ με 
βάση τα φρούτα, μεταξύ άλλων. Η κατανάλωση γίνεται κατά 36% σε χώρους εργασίας. Στην 
Ιταλία εκτιμάται ότι λειτουργούν 805.443 μηχανήματα, ενώ συγκριτικά αναφέρεται ότι στην 
Γαλλία λειτουργούν 590.000, Γερμανία, 555.000 και στην Αγγλία 417.000.  Εξάλλου, η Ιταλία 
αποτελεί και σημαντική χώρα παραγωγό των μηχανών αυτών.  
 
 
→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών 
 
Το διάστημα 20-24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο η διεθνής έκθεση εξοπλισμού 
HORECA «HOST 2017». Στην έκθεση συμμετείχαν 26 ελληνικές εταιρείες σε σύνολο 2.165.  Οι 
συμμετέχοντες από την επικοινωνία τους με το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου δήλωσαν ικανοποιημένοι 
από την συμμετοχή τους.  Η έκθεση που διοργανώνεται ανά διετία, ήταν πολύ μεγάλη σε μέγεθος 
σε σύγκριση με άλλες που διοργανώνονται στη FieraMilano κατά τη διάρκεια του έτους και 
παρουσίαζε υψηλή επισκεψιμότητα. 
 
Στην εκδήλωση για την γαστρονομία (τομέας τροφίμων και ποτών)  «Milano Golosa» συμμετείχε 
ιταλική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων προϊόντα του 
συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Κοζάνης.  


