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Οικονομία- Οικονομική πολιτική  
 
Στατιστικά ανεργίας 
Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιοποιηθέντα στοιχεία της ISTAT, η ανεργία Σεπτεμβρίου τ.έ 
αυξήθηκε, μετά από δύο μήνες συνεχούς κάμψης, και  κινήθηκε περί το 10,1%, έναντι 9,8% τον 
Αύγουστο. Ομοίως αυξήθηκε και η ανεργία των νέων από 31,4% τον Αύγουστο σε 31,6% τον 
Σεπτέμβριο. Πάντως ας σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο 2017 η ανεργία είχε καταγράψει ποσοστό 
11,2%. 
 
Στατιστικά ανάπτυξης 
Σύμφωνα με προσφάτως ανακοινωθέντες προσωρινούς βασικοί μακρο-οικονομικοί δείκτες του 
τρίτου τριμήνου τ.έ, η μεγέθυνση της ιταλικής οικονομίας φαίνεται να επιβραδύνεται και να 
πλησιάζει, μετά από τρία χρόνια ανάπτυξης, τη στασιμότητα, αφού σύμφωνα με στοιχεία της 
ιταλικής στατιστικής Αρχής ISTAT, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο τ.έ ήταν, σε σχέση 
με το δεύτερο τρίμηνο, μηδενικός, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2017 κατέγραψε 
ανοδική τάση μόλις 0,8%. Με αυτά τα δεδομένα το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μόλις 
1% το 2018, έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης +1,2%. 
 
Σχέδιο προϋπολογισμού 
Το σχέδιο προϋπολογισμού και συνοδευτικό Έγγραφο Οικονομικής και Δημοσιονομικής πολιτικής 
που εστάλησαν προς εξέταση στην Ευρ. Επιτροπή προβλέπουν έλλειμμα προϋπολογισμού 2,4% 
του ΑΕΠ για το 2019. Σε μία προσπάθεια καθησυχασμού της ΕΕ, αλλά κυρίως των αγορών, η 
Ρώμη μείωσε το έλλειμμα των δύο επόμενων ετών σε 2,1% το 2020 και 1,8% το 2021, ενώ αρχικά 
είχε δηλώσει ότι αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο.  
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Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική πιστεύεται ότι θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη  ΑΕΠ και 
συνεπώς σε αποκλιμάκωση τόσο σχέσης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, όσο και ανεργίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, προβλέπεται το ΑΕΠ να αυξηθεί 1,5% το 2019, 1,6% το 2020 και 1,4% το 2021. 
Παράλληλα η ανεργία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τα αντίστοιχα έτη σε 9,8%, 9,1% και 8,6%, ενώ 
το δημόσιο χρέος θα αποκλιμακωθεί και θα φθάσει το 2021 το 124,6% του ΑΕΠ από 131% που 
είναι σήμερα. 
Από την άλλη, προβλέπεται και καταγράφεται επισήμως επιδείνωση δομικού ελλείμματος χώρας, 
μέγεθος το οποίο Ευρ. Επιτροπή πάντα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί 
εντός χώρας, από ανεξάρτητους θεσμούς (Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής, Τράπεζα Ιταλίας) 
απόψεις ότι οι παραδοχές επί των οποίων βασίζεται ο προϋπολογισμός είναι αισιόδοξες, ενώ στο 
εξωτερικό οι διεθνείς αγορές εκτιμούν ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Ιταλία ενέχει 
σημαντικό βαθμό ρίσκου, δεδομένου του ήδη πολύ υψηλού δημόσιου χρέους της, με 
αποτέλεσμα σχεδόν τριπλασιασμό ιταλικού spread εντός εξαμήνου (τώρα κινείται περί τις 300 
μονάδες βάσης), δηλαδή από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση. 
Ως ανεμένετο, η Ευρ. Επιτροπή δεν θεώρησε επαρκείς τις αποσταλείσες διευκρινίσεις του ιταλού 
Υπουργού Οικονομικών Tria και απέρριψε το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο ανέπεμψε σε 
Ρώμη, προκειμένου να αναθεωρηθεί εντός τριών εβδομάδων (μέχρι 13/11) ή να εξηγηθούν 
επαρκώς οι παράγοντες που επιβάλλουν την απόκλιση από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της 
χώρας. Η κίνηση αυτή της Επιτροπής δεν έχει προηγούμενο. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου 
αλλά και δηλώσεις Dombrovskis και Moscovici, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη διότι η Ιταλία 
προβαίνει σε εσκεμμένη και καθαρή απόκλιση από αναληφθείσες δεσμεύσεις της. Η Ιταλία όχι 
μόνο δεν προέβη σε προσπάθεια συρρίκνωσης ελλειμμάτων, έστω και μικρότερης κλίμακας από 
αυτή που είχε συστήσει το Συμβούλιο τον Ιούλιο 2018 και είχε αποδεχθεί η χώρα, αλλά κατέθεσε 
σχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει αύξησή τους στο 2,4% του ΑΕΠ το 2019, 
διαμορφώνοντας πρωτοφανή απόκλιση μεταξύ συστάσεων Συμβουλίου και, εν τέλει, 
προβλεπόμενων ελλειμμάτων, της τάξης του 1,4% του ΑΕΠ (περί τα 25 δις ευρώ). Παράλληλα, η 
Επιτροπή θεωρεί αμφίβολο ότι το δημόσιο χρέος θα αποκλιμακωθεί με τον ρυθμό που προβλέπει 
η ιταλική κυβέρνηση, διότι οι υποθέσεις επί οποίων βασίζεται η συγκεκριμένη προβολή 
θεωρούνται αισιόδοξες, καθιστώντας προβληματική τη συμμόρφωση της χώρας και με τη 
συμβατική υποχρέωση σταδιακής και σταθερής μείωσης του μεγέθους προς το 60% του ΑΕΠ. 
 
Αξιολόγηση 
Κρίνοντας από την αποκλιμάκωση του ιταλικού spread, μάλλον ευχάριστη έκπληξη για την 
ιταλική οικονομία ήταν η μη υποβάθμισή της από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poors και η 
διατήρησή της στο ΒΒΒ, δύο μόλις βαθμίδες πάνω από τον χαρακτηρισμό των ιταλικών κρατικών 
ομολόγων ως «μη επενδύσιμων». Αν και ο οίκος θεωρεί ότι οι παρούσες αποδόσεις των ιταλικών 
ομολόγων αντικατοπτρίζουν, μέχρι τουλάχιστον το τέλος του έτους, τον βαθμό επισφάλειας της 
οικονομίας, προχώρησε σε χαρακτηρισμό της προοπτικής της ως αρνητικής. 
Λίγες ημέρες νωρίτερα ο οίκος Moodys προχώρησε σε υποβάθμιση του αξιόχρεου Ιταλίας κατά 
μία βαθμίδα (από Baa2 σε Baa3), αλλά με σταθερή πλέον προοπτική για οικονομία χώρας. Λόγοι 
υποβάθμισης ήταν το αυξημένο έλλειμμα και η απουσία συνεκτικού αναπτυξιακού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 
 
Τράπεζες- Stress Tests 
Με επιτυχία πέρασαν οι τέσσερεις συστημικές ιταλικές τράπεζες (Intesa San Paolo, Unicredit, 
BPM και UBI) που περιελήφθησαν στο stress test που πραγματοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) και το οποίο δοκίμασε την αντοχή της κεφαλαιακής επάρκειας 48 
ευρωπαϊκών τραπεζών (αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ενεργητικού του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος), υπό συνθήκες έντονης μακρο-οικονομικής ύφεσης στην ΕΕ σε βάθος 
τριετίας (2017-2020).Με βάση τις προβολές του σεναρίου (transitional adverse scenario) βάσει 
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του οποίου πραγματοποιήθηκε το stress test, οι ιταλικές τράπεζες εξήλθαν της κρίσης με τους 
ακόλουθους δείκτες βασικού κεφαλαίου προς το σύνολο στοιχείων σταθμισμένου κινδύνου του 
ενεργητικού (Tier 1 capital ratio): Intesa San Paolo 10,4%, Unicredit 9,34%, BPM 8,47% και UBI 
8,32%. Παρότι οι ιταλικές τράπεζες, με εξαίρεση την Intesa San Paolo, υπολείπονται του 
σταθμισμένου μέσου όρου του Tier 1 capital ratio των συμμετεχουσών στο stress test τραπεζών 
(10,3%), κατέγραψαν επιδόσεις σαφώς ανώτερες από το ελάχιστο που προβλέπει η συνθήκη 
Βασιλείας ΙΙΙ (4,5%). Μάλιστα, όλες κατέγραψαν επίδοση καλύτερη εκείνης της Deutsche Bank 
(8,14%), ενώ τη χειρότερη επίδοση όλων κατέγραψε η βρετανική Barclay’s (7,28%). 
 
 
Κλάδοι- Επιχειρήσεις 
 
Στατιστικά κανάλωσης κατεψυγμένων προϊόντων τροφίμων 
Το περιοδικό Il Pesce δημοσίευσε άρθρο για την κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων στην 
Ιταλία. Η κατανάλωση το 2017, σύμφωνα με τον ιταλικό φορέα κατεψυγμένων τροφίμων, 
αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με το 2016, και ειδικότερα οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά  
3,1%,(531.500 τόνοι τροφίμων), ενώ ο τομέα τροφοδοσίας παρέμεινε στάσιμος (+ 0,3%, 310.000 
τόνοι τροφίμων). Μεταξύ των κατεψυγμένων τροφίμων, τις υψηλότερες αυξήσεις είχαν τα 
ιχθυηρά, οι πίτσες και τα λαχανικά.  Γενικά, όλοι οι τύποι κατεψυγμένων τροφίμων 
ανταμείβονται από τους πελάτες για την ποιότητα, διαθεσιμότητα καθ 'όλη τη διάρκεια του 
έτους, υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, ποικιλία προσφοράς και σαφείς 
πληροφορίες στις ετικέτες. Οι επιχειρήσεις του κλάδου στην Ιταλία μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τις 
ανάγκες των πελατών, συνδυάζοντας τη ζήτηση για προϊόντα πιο υγιεινά αλλά ταυτόχρονα 
πρακτικά. Ένας άλλος λόγος για την επιτυχία τους είναι η μείωση στη σπατάλη τροφίμων.  Αν και 
τα στοιχεία για το 2017 ήταν ιδιαίτερα θετικά, το 2018 αναμένεται συγκράτηση της αγοράς. Το 
2017 η κατανάλωση κατεψυγμένων στην Ιταλία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ήταν 13,9 kg 
κατά κεφαλήν (13,6 kg το 2016) και υπολείπεται ακόμα από την κατανάλωση στις χώρες 
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης με πρώτη τη Γερμανία (46,3 κιλά ανά άτομο). Η αξία στην αγορά 
στην Ιταλία είναι μεταξύ  4,2 με 4,5 δισ. Ευρώ. Η διείσδυση στην αγορά είναι πολύ υψηλή (95%) 
με περισσότερα από 25 εκατομμύρια οικογένειες που αγόρασαν κατά το έτος.  
 
Μπύρα – Κατανάλωση, Στατιστικά εγχώριας αγοράς 
Και το 2018 φαίνεται ότι συνεχίζεται η ανοδική τάση στην κατανάλωση μπύρας στην Ιταλία, η 
οποία το 2017 είχε καταγράψει την υψηλότερη τιμή της ανερχόμενη σε 31,8λίτρα κατά κεφαλή. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Assobira, το 2017 σημαντική αύξηση σημείωσαν 
και οι εξαγωγές ιταλικής μπύρας (2,7 εκ. εκατόλιτρα) σημειώνοντας ρεκόρ εξαγωγών και αύξηση 
έναντι της προηγούμενης χρονιάς 7,9%. 72% των εξαγωγών κατευθύνεται στις χώρες ΕΕ με 
κυριότερες χώρες προορισμού το ΗΒ, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Στις χώρες εκτός ΕΕ κυριότεροι 
πελάτες είναι οι ΗΠΑ, Αυστραλία και Αλβανία. Η εγχώρια παραγωγή ανήλθε σε 15,6 εκ. 
εκατόλιτρα σημειώνοντας αύξηση 7,5% έναντι του 2016. Η συνολική εγχώρια κατανάλωση 
μπύρας εκτιμάται άνω των 19 εκ. εκατόλιτρα, σημειώνοντας αύξηση 1,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους. Το 2017, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εισαγωγές μπύρας σημείωσαν 
μείωση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανερχόμενες σε 6,4 εκατόλιτρα. Κύριος 
προμηθευτής της Ιταλίας σε μπύρα είναι η Γερμανία (31% των συνολικών εισαγωγών), 
ακολουθούμενη από το Βέλγιο (23,7%) και την Ολλανδία (11,5% των εισαγωγών).   Ακολουθούν 
οι Η.Β., Πολωνία, Δανία, Γαλλία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Ελλάδα, Ελβετία, Μάλτα, Πορτογαλία, Εσθονία και Φινλανδία. 
 Όσον αφορά τις καταναλωτικές τάσεις αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των ατόμων που 
καταναλώνουν μπύρα στην κατοικία τους έναντι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού (on trade 37.6% 
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, off trade 60%). H υψηλότερη κατανάλωση παρατηρείται τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο (46,7% 
των πωλήσεων το 2017). 
Αναφορικά με την παραγωγή παρατηρείται σημαντικός αριθμός νέων παραγωγικών εταιρειών 
και εκτιμάται ότι οι μικροζυθοποιίες ξεπερνούν τις 850 με ποσοστό αγοράς 3,2% και παραγωγή 
483.000 εκατόλιτρα. Η πλειοψηφία των εταιρειών αυτών συγκεντρώνεται στην Λομβαρδία όπου 
δραστηριοποιούνται 134 μικροζυθοποιίες. Η ανάπτυξη του κλάδου, σύμφωνα με την έκθεση. 
σχετίζεται και με τις αλλαγές στην φορολόγηση, η οποία είχε τα τελευταία έτη αυξηθεί 
σημαντικά.  
Για συμπλήρωση της εικόνας παρακάτω παραθέτουμε στατιστικά εξωτερικού εμπορίου της 
Ιταλίας για τον δασμολογικό κωδικό 2203 (μπύρα από βύνη) για την Ελλάδα, όπου 
παρατηρούνται διακυμάνσεις για τις ελληνικές εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι και για το 
2018 τα στοιχεία εξαμήνου (δεν καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα), εμφανίζονται αρκετά 
μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του  προηγούμενου έτους  

SH4 2203 Μπύρα – Ιανουάριος -Δεκέμβριος 
(στοιχεία σε ευρώ) 
 IMP2015 IMP2016 IMP2017 EXP2015 EXP2016 EXP2017 

Ελλάδα 4.002.940 782.016 4.208.245 898.978 640.052 447.213 

Κόσμος 545.857.868 551.222.653 518.509.865 188.089.180 182.134.593 174.903.456 
Πηγή Istat 

 
Εκθέσεις ενδιαφέροντος ελληνικών εταιρειών 2019  
Παρακάτω καταγράφονται οι διεθνείς εκθέσεις όπου παρατηρούνται ελληνικές συμμετοχές στο  
Μιλάνο και τη Φλωρεντία ή που αφορούν σε κλάδους ενδιαφέροντος. Αναλυτικότερες 
πληροφορίες για τις εκθέσεις (επισκέπτες, συμμετοχές κλπ) είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες μας 
στο www.agora.mfa.gr  
 

Τίτλος Κλάδοι Ημερομηνία Ιστοσελίδα  

HOMI  The lifestyle trade fair 25-28 Jan 2019 / 
September 2019 

http://www.homimilano.com/ 

theMICAM International Footwear 
Exhibition 

10-13 Feb 2019/ 
September 2019 

http://www.themicam.com/  

MIDO International Exhibition 
for Optics, Optometry and 
Ophtalmology 

23-25 Feb 2019 http://www.mido.com/ 

The One Milano  (MIFUR) γούνινα κ.α. ενδύματα,  22-25 Feb 2019 www.mifur.com 

MADE EXPO Ιnternational exhibition 
dedicated to the sectors 
Architecture, Design, 
Construction. 

13-16 Mar 2019 www.madeexpo.it/ 

SALONE DEL MOBILE International furniture 
and interiors exhibition 

17-22 Apr 2019 www.salonemilano.it 

TUTTOFOOD International B2B 
Exhibitions dedicated to 
food & beverage  

06-09 May 2019 www.tuttofood.it/ 

Seeds and Chips Συνέδριο  και έκθεση για 
τις νέες τεχνολογίες 
αγροτικής παραγωγής και 
τροφίμων και σύγχρονες 
περιβαλλοντικές 
προκλήσεις. Στην έκθεση 
συμμετέχουν εταιρείες 
νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας start 
up. 

06-09 May 2019 https://www.seedsandchips.com/  

http://www.agora.mfa.gr
http://www.homimilano.com/
http://www.themicam.com/
http://www.mido.com/
http://www.mifur.com
http://www.madeexpo.it/
http://www.salonemilano.it
http://www.tuttofood.it/
https://www.seedsandchips.com/
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HOST Hospitality industry 18-22 Oct 2019 http://host.fieramilano.it/  
CHIBIMART Bijoux and fashion 

accessories 
09-12 Nov 2018 http://www.chibimart.it/en/node/27  

Pitti Imagine Bimbo - 
Florence 

Kids clothing 17-19 Jan 2019 www. 
http://www.pittimmagine.com  

SICUREZZA SMART 
BUILDING EXPO 

Security, fire, home 
building, connectivity, 
automations 

13-15 Nov 2019 https://smartbuildingexpo.it/report-
2017/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νοέμβριος 2018 

http://host.fieramilano.it/
http://www.chibimart.it/en/node/27
http://www.pittimmagine.com
https://smartbuildingexpo.it/report-

