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Οικονομία- Οικονομική πολιτική  
 
Ανάπτυξη 
H πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για πορεία παγκόσμιας οικονομίας, 
αναθεωρεί επί τα χείρω εκτιμήσεις για ιταλική οικονομία. Συγκεκριμένα, έκθεση Ταμείου 
προβλέπει αύξηση ΑΕΠ χώρας 0,6% για 2019 (έναντι 1,0% πρόβλεψης Οκτωβρίου 2018) και 0,9% 
για 2020 (αμετάβλητο έναντι πρόβλεψης Οκτωβρίου 2018). Μάλιστα, συγκεκριμένα ποσοστά 
υπολείπονται σημαντικά προβλέψεων Ταμείου για πορεία οικονομίας ευρωζώνης (1,6% και 1,7% 
αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι ακριβώς ίδιες προβλέψεις δημοσιοποίησε προ ημερών και Κεντρική 
Τράπεζα Ιταλίας, ενώ πληροφορίες φέρουν ΟΟΣΑ ομοίως εξετάζει ενδεχόμενο προβεί σε προς τα 
κάτω επανεκτίμηση ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι αναθεωρημένες, μετά από διελκυστίνδα με ΕΕ λόγω 
προϋπολογισμού 2019, εκτιμήσεις ιταλικής κυβέρνησης φέρουν ΑΕΠ να αναπτύσσεται 1,0% 2019 
και 1,1% 2020 (έναντι αρχικών εκτιμήσεων 1,5% και 1,6% αντίστοιχα). 
Επιπλέον, ΔΝΤ  επισημαίνει ότι επιβράδυνση ανάπτυξης Ιταλίας οφείλεται αφ’ ενός σε αναιμική 
εσωτερική ζήτηση και αφ’ ετέρου σε επιβάρυνση κόστους δανεισμού λόγω υψηλών αποδόσεων 
κρατικών ομολόγων. Είναι τέλος χαρακτηριστικό ότι μεταξύ λόγων επιβράδυνσης της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας (σκληρό Brexit, επιβράδυνση ανάπτυξης κινεζικής και γερμανικής 
οικονομίας, εμπορικοί πόλεμοι κλπ) Ταμείο συγκαταλέγει ρητά και υψηλό ιταλικό δημόσιο χρέος 
καθώς και γενικότερη χρηματο-οικονομική ανασφάλεια στη χώρα. 
 
 Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με στοιχεία της ISTAT που δημοσιεύονται ο πληθωρισμός το 2018 διαμορφώθηκε σε 
1,2% , κυμαινόμενος στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε 
σε 0,7%, όπως και το 2017.  
 
Δημόσιο χρέος 
Το δημόσιο χρέος της Ιταλία υπολογίζεται σε 133% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 2018, σημειώνοντας 
μειώση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 133,6%, σύμφωνα με στοιχεία της  eurostat 
που δημοσίευσε o ιταλικός τύπος. 
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Κρατικά ομόλογα 
Αποκλιμάκωση παρατηρείται στις αποδόσεις του 10ετούς ιταλικού ομολόγου το τρέχον 
διάστημα. Το spread με τα αντίστοιχα γερμανικά κυμαίνεται στις 250 μονάδες μετά την επιτυχή 
έκβαση των διαβουλεύσεων κυβέρνησης και Ε. Επιτροπής και την ψήφιση του ιταλικού 
προϋπολογισμού.  
 
Οικονομίες των περιφερειών 
Σύμφωνα με την ετήσια έκδοση της ιταλικής στατιστικής Αρχής για τις οικονομίες των 
περιφερειών της χώρας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα,  το έτος 2017 το ΑΕΠ κατά κεφαλή για 
τους κατοίκους των βορειο-δυτικών περιοχών ήταν 35,4 χιλιάδες ευρώ, 34,3 χιλιάδες για τα 
βορειο ανατολικά και 30,7 χιλιάδες για την κεντρική χώρα. Παραμένει η διαφοροποίηση σε σχέση 
με το νότο όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται σε 18,5 χιλιάδες ευρώ. Η κατά κεφαλή 
δαπάνη για τελικά προϊόντα σε τρέχουσες τιμές το 2017 ήταν 20,4 χιλιάδες ευρώ στις βορειο 
δυτικές περιφέρειες, 20,2 χιλιάδες ευρώ στις βορειο-ανατολικές, 18,3 χιλιάδες στην κεντρική 
χώρα και 13,3 χιλιάδες στο Νότο. Όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα κατά κεφαλή σε 
τρέχουσες τιμές το 2017  ήταν 21,9 χιλιάδες ευρώ στα βορειο-δυτικά, 21,4 χιλιάδες στο βορειο-α 
ανατολικά, 19,5 χιλιάδες στην κεντρική χώρα και 13,7 χιλιάδες στο νότο. Στην κατάταξη ανά 
περιφέρεια, πρώτη έρχεται η περιφέρεια Bolzano Bozen με διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα 
25.000 ευρώ και τελευταία η Calabria με 12.700 ευρώ.  

 
Πηγή: Istat, Conti economici territoriali , Dec. 2018 



 3 

 
 
 
Confidustria-Brexit 
Υπό το πρίσμα ενδεχόμενης αποχώρησης ΗΒ από τη ΕΕ χωρίς επίτευξη συμφωνίας (σκληρό 
Brexit), η ένωση ιταλικών βιομηχανιών Confindustria εκπόνησε μελέτη σε οποία εντοπίζονται 
προκλήσεις και ευκαιρίες για ιταλικές επιχειρήσεις και οικονομία χώρας γενικότερα. 
1. Προκλήσεις 
Πρόβλημα αναμένεται αντιμετωπίσουν οι πολυεθνικές που επέλεξαν το ΗΒ για βάση 
επιχειρηματικής επιμελητείας ή έχουν εγκαταστήσει σε ΗΒ μέρος επιχειρησιακής τους αλυσίδας. 
Στη περίπτωση αυτή θα προκύψει ανάγκη αναθεώρησης επιλογών επιχειρηματικής οργάνωσης. 
Επίσης, επιχειρήσεις που στηρίζονται χρηματο-οικονομικά από το Χρηματιστήριο Λονδίνου ή/και 
το βρετανικό τραπεζικό σύστημα ίσως αντιμετωπίσουν αύξηση κόστους χρηματοδότησής τους. 
Τέλος, έξοδος του ΗΒ χωρίς συμφωνία είναι πολύ πιθανόν να θέσει την ιταλική εξαγωγική 
δραστηριότητα προς το ΗΒ στο δασμολογικό πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στη 
περίπτωση αυτή αναμένεται να επηρεασθούν περισσότερο, λόγω αυξημένων δασμών, οι 
εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, ποτών/κρασιών, αυτοκινήτων και ενδυμάτων. Ειδικά για 
κρασιά, όπου εκτιμάται ότι ΗΒ απορροφά 40% περίπου ιταλικών εξαγωγών κλάδου, οι 
επιπτώσεις υπαγωγής σε καθεστώς ΠΟΕ, με εκτιμώμενο δασμό περί 19%, θα είναι σημαντικές, 
ενώ αναμένεται ότι θα πληγούν οι οικονομίες συγκεκριμένων ιταλικών περιφερειών, όπως η 
Καμπανία. 
2. Ευκαιρίες 
Το Brexit ίσως θέσει σε κίνηση μερικό τουλάχιστον αναπροσανατολισμό άμεσων ξένων 
επενδύσεων (ΑΞΕ) από το ΗΒ προς χώρες ΕΕ. Ενώ δεν θεωρείται  αναμενόμενο να επισυμβεί, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, άξιο λόγου κύμα αποεπένδυσης, η Confindustria υπολογίζει ότι 
εντός 10ετίας το ΗΒ θα απολέσει επενδύσεις ύψους περίπου 282 δις ευρώ, οι οποίες θα 
κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο σε χώρες ΕΕ. Με κατάλληλη προετοιμασία, σύμφωνα με εν λόγω 
μελέτη, η Ιταλία, επειδή η οικονομία της δραστηριοποιείται σε ίδιους τομείς με εκείνους που  
προσελκύουν ΑΞΕ σε ΗΒ, θα μπορούσε να απορροφήσει περί 28 δις ευρώ, ενώ παράλληλα θα 
έχανε περί 2,7 δις ευρώ, λόγω γενικότερης ανακατανομής βρετανικών επενδύσεων. Με δεδομένα 
αυτά, το καθαρό αποτέλεσμα σκληρού Brexit θα μπορούσε είναι θετικό για την Ιταλία, η οποία 
θα προσέθετε σε ανάπτυξη ΑΕΠ περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως σε βάθος πενταετίας. 
Προς το παρόν, έχει αποφασισθεί από Μάρτιο τ.έ η ηλεκτρονική αγορά κυβερνητικών 
χρεωγράφων (MTS market) να μεταφερθεί από Λονδίνο σε Μιλάνο. 
 
 
Κλάδοι- Επιχειρήσεις 
 
Λιανικές πωλήσεις 
Η ιταλική στατιστική αρχή ανακοίνωσε στοιχεία λιανικών πωλήσεων έως τον Νοέμβριο 2018, 
σύμφωνα με τα οποία, καταγράφονται θετικές τάσεις τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 
(+0,7% σε αξία και όγκο) όσο και σε ετήσια βάση (+1,6% σε αξία και +1,8% σε όγκο). Οι πωλήσεις 
τροφίμων σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά +1% σε αξία και 0,2% σε όγκο και οι πωλήσεις λοιπών 
προϊόντων +2,1% σε αξία και +3% σε  όγκο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον τομέα εκτός τροφίμων 
σημειώθηκαν στις οικιακές συσκευές (+11,7%), υποδήματα και προϊόντα δέρματος και ταξιδίου 
(+4,3%), μηχανήματα πληροφορικής τηλεπικοινωνιών (+4,2%). Σημαντικότερες μειώσεις 
σημείωσαν τα χαρτικά, βιβλία, περιοδικά (-2,5%) και τα παιχνίδια, είδη αθλητισμού και κάμπινγκ 
(-0,8%). Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν για το κανάλι της οργανωμένης διανομής (+1,8%) και 
μειώθηκαν ελαφρά στα καταστήματα μικρής επιφάνειας (-0,1%) ενώ σημειώθηκε μεγάλη άνοδος 
για το εν λόγω διάστημα στις ηλεκτρονικές πωλήσεις (+22,4%). Από τα καταστήματα 
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οργανωμένης διανομής τη μεγαλύτερη άνοδο σε ετήσια βάση στις πωλήσεις παρουσιάζουν τα 
καταστήματα τύπου discount (+4.8%) 
 
Ανανεώσιμες 
+9% υπολογίζεται η αύξηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών το 
11μηνο 2018 δυναμικότητας συνολικά 836MW , σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
infobuilenergia. To ίδιο διάστημα εκτιμάται ότι εγκαταστάθηκαν και 25 νέες μονάδες 
βιοενέργειας δυναμικότητας 28MW . Σύμφωνα με της εκτιμήσεις της Anie Rinnovabili στο τέλος 
του 2018 η νέα δυναμικότητα εγκαταστημένη θα είναι συνόλικα ίδια με αυτή που καταγράφηκε 
το 2017. Αυξήσεις αναμένονται σε φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά και μειώσεις σε αιολικά και 
βιοενέργεια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά φαίνεται να έχουν 
λειτουργήσει θετικά οι πολιτικές κινήτρων προς ιδιώτες και εταιρείες. Το 11μηνο 2018 η 
παραγωγική δυναμικότητα από φωτοβολταϊκά αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων αφορούν δυναμικότητας έως 20 
kW και αποτελούν το 50% των νέων εγκαταστάσεων του 2018 , ωστόσο παρατηρήθηκε και 
σημαντική άνοδος στις εγκαταστάσεις εως 1,000kW 
 
Αγροδιατροφικά 
Η εταιρεία Unibon (Grandi Salumifici Italiani) και η Granterre, συνεταιρισμός που ελέγχει την 
Parmareggio, δημιούργησαν από κοινού την Bonterre, η οποία θα αποτελεί από τους 
μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου στην Ιταλία με ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω του 1 δις, εκ 
των οποίων 200 εκ. εξαγωγές, 3 υποκαταστήματα στο εξωτερικό, 16 εγκαταστάσεις στην Ιταλία 
και 2.000 υπαλλήλους.  
 
Unione Italiana del Food, λέγεται η νέα ένωση του τομέα παραγωγής τροφίμων που αποτελεί 
συνεργασία των δύο ομοσπονδιών Aidepi (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta 
Italiane) και  Aiipa (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) και η οποία ξεκινά 
επισήμως τη λειτουργία της από την 1η Ιανουαρίου. Η ένωση αυτή, σύμφωνα με σχετικά 
δημοσιεύματα θα εκπροσωπεί 450 εταιρείες και θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.  
 
Εμπορικές εκθέσεις-εκδηλώσεις: 
 
Εμπορικές εκθέσεις τον μήνα Ιανουάριο με ελληνικές συμμετοχές, μεταξύ άλλων, έχουν 
καταγραφεί οι :  
Klimahouse – 23-26/1/2019, Bolzano –Building, Construction, Sustainable construction, Energy 
efficiency  http://www.fierabolzano.it/klimahouse/en/  
 
Marca Bologna-16-17/1/2019- Private Label Conference and Exhibition 
http://www.marca.bolognafiere.it/en/home/1348.html 
 
HOMI- 25-28/1/2019- Milano- the lifestyle trade fair 
http://www.homimilano.com/en/  
 
 
 
 

    Επιμέλεια/ Σύνταξη : 
                                                         Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

                                        Εύα Βώκου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
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