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Οικονομία- Οικονομική πολιτική
Προϋπολογισμός 2019
Κατετέθη στις 4 Οκτωβρίου στα νομοθετικά σώματα της Ιταλίας το αναθεωρημένο Έγγραφο
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής (DEF) 2018, επί των παραδοχών του οποίου θα
βασίζεται το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2019. Το προηγούμενο Έγγραφο εκπονήθηκε από την
προηγούμενη κυβέρνηση και, ενόψη εκλογών και επερχόμενης κυβερνητικής αλλαγής, δεν
περιείχε μέτρα πολιτικής, παραθέτοντας απλά την προβλεπόμενη, με βάση τις προβλέψεις του
DEF 2017, πορεία των βασικών μακρο-οικονομικών μεγεθών της χώρας. Παρατίθενται σε πίνακα
εκτιμήσεις, που περιλαμβάνονται στο νέο έγγραφό DEF, για την πορεία των σημαντικότερων
μακρο-οικονομικών μεγεθών της χώρας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της κατωτέρω
αναλυόμενης πολιτικής της κυβέρνησης (προγραμματική πορεία), σε αντιπαράθεση με τις τάσεις
εξέλιξης αυτών των μεγεθών, εάν συνεχίζονταν να εφαρμόζονται οι πολιτικές της προηγούμενης
κυβέρνησης (τάση).
ΑΕΠ % προγραμματική πορεία
ΑΕΠ % τάση

2018
+1,2
+1,2

2019
+1,5
+0,9

2020
+1,6
+1,1

2021
+1,4
+1,1

Δημοσιονομικό έλλειμμα %ΑΕΠ προγραμματική πορεία
Δημοσιονομικό έλλειμμα %ΑΕΠ τάση

-1,8
-1,8

-2,4
-1,2

-2,1
-0,7

-1,8
-0,5

Καθαρό δομικό έλλειμμα % ΑΕΠ προγραμματική πορεία

-0,9

-1,7

-1,7

-1,7

Δημόσιο χρέος %ΑΕΠ προγραμματική πορεία
Δημόσιο χρέος %ΑΕΠ τάση

130,9
130,9

130,0
129,2

128,1
126,7

126,7
124,6
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Ανεργία % προγραμματική πορεία
Ανεργία % τάση

10,6
10,6

9,8
10,1

9,1
9,9

8,6
9,5

Από τον ανωτέρω πίνακα συνάγονται τα ακόλουθα. Η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στην
παραδοχή ότι τα μέτρα που θα λάβει θα αυξήσουν το ΑΕΠ με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς
της προηγούμενης κυβέρνησης. Η χρηματοδότηση των προβλεπόμενων πολιτικών βασίζεται στην
αναγκαιότητα διεύρυνσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, η οποία όμως δεν θα αναστρέψει
(αλλά παρ’ όλα αυτά θα επιβραδύνει) την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της χώρας ως
ποσοστού του ΑΕΠ. Παράλληλα, θα επιταχυνθεί η μείωση της ανεργίας. Η ύπαρξη αυτών των
ελλειμμάτων κρίνεται ως απαραίτητη συνθήκη για την δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ
δεν πιστεύεται ότι θα διευρύνουν, αλλά αντιθέτως θα θέσουν σε τροχιά περιστολής, το υψηλό
δημόσιο χρέος της χώρας.
Συναφώς επισημαίνεται η αυξητική πορεία ενός πολύ σημαντικού μεγέθους, του καθαρού
δομικού ελλείμματος (δηλαδή του ελλείμματος που θα προέκυπτε εάν αγνοούντο οι κυκλικές
επιπτώσεις και η οικονομία λειτουργούσε σε πλήρη δυναμικότητα). Είναι το μέγεθος που
χρησιμοποιεί η Ευρ. Επιτροπή ως μέτρο εκτίμησης του πραγματικού χρέους μίας χώρας και
συνεπώς σε αυτό το σημείο εικάζονται σοβαρές αντιρρήσεις εκ μέρους της τελευταίας.
Όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα συγκρατούνται τα ακόλουθα:
 Συνολική ακύρωση αύξησης του ΦΠΑ για το 2019.
 Εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος και κοινωνικής σύνταξης. Προς τούτο διατίθενται 9
δις ευρώ. Και τα δύο θα είναι ύψους 780 ευρώ μηνιαίως. Προβλέπονται εισοδηματικά
κριτήρια για τη χορήγησή τους, ενώ εξετάζονται μηχανισμοί ως κίνητρο για την ενεργοποίηση
του λήπτη, προκειμένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας (πχ σύνδεσή του με επιμόρφωση).
 Αναμόρφωση και ενίσχυση των κέντρων απασχόλησης. Κοστολογείται σε 1 δις ευρώ. Η
λειτουργία τους θα συνδεθεί με τη χορήγηση του κοινωνικού εισοδήματος.
 Εφαρμογή της «ρήτρας 100», προκειμένου να διευκολυνθούν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
Προς τούτο διατίθενται 7 δις ευρώ. Προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης πέντε έτη
πριν από συμπλήρωση 67ου έτους ηλικίας, αρκεί να πληρούται η λεγόμενη «ρήτρα 100»,
δηλαδή πρόωρη συνταξιοδότηση στο 62ο έτος με 38 έτη καταβολής εισφορών κ.ο.κ.
 Εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις 15%. Θα ισχύσει από 2019
μόνο για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 65 χιλ. ευρώ. Κοστολογείται σε 2 δις
ευρώ.
 Φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που επανεπενδύουν τα κέρδη τους ή/και
προβαίνουν σε προσλήψεις.
 Αύξηση των κονδυλίων για δημόσιες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εξαγγέλλεται ευρύ
πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών και δικτύων.
 Ίδρυση ταμείου αποζημίωσης μικροεπενδυτών που έχουν πληγεί από τραπεζικές απάτες.
Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με 1,5 δις ευρώ.
Οι αγορές αντιδρούν επιφυλακτικά στη δημοσίευση του αναθεωρημένου DEF. Το ιταλικό spread
αυξήθηκε την ημέρα της κατάθεσης ελαφρώς κατά 1,7%, μετά από δύο ημέρες αποκλιμάκωσης,
και κινήθηκε περί τις 285 μονάδες βάσης. Το ιταλικό δεκαετές ομόλογο καταγράφει απόδοση
3,39%, ενώ το χρηματιστήριο Μιλάνου κινήθηκε πτωτικά 1,1%. Γενικά, η αβεβαιότητα όσον
αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας, όπως επίσης και η κίνηση της
ιταλικής κυβέρνησης να προχωρήσει με σχέδιο προϋπολογισμού που βασίζεται σε υψηλά
δημοσιονομικά ελλείμματα που απέχουν από τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, ενώ
παράλληλα παρουσιάζει πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, έχει θορυβήσει τις αγορές. Αποτέλεσμα
είναι ο εντός εξαμήνου υπερδιπλασιασμός του spread του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου.
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Διαθέσιμο εισόδημα
Το πρακτορείο ANSA δημοσιεύει στοιχεία της ιταλικής στατιστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα
οποία τo διαθέσιμο εισόδημα των ιταλικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,3% το δεύτερο τρίμηνο
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο η κατανάλωση δεν αυξήθηκε αντιστοίχως. Για
το εν λόγων διάστημα η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,1% και η τάση για αποταμίευση κατά
1,1%.
Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας του Αυγούστου 2018 διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2012,
όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, καθώς το ποσοστό ανεργίας
ανήλθε σε 9,7% . Ωστόσο, παρατηρείται ότι η άνοδος αυτή σχετίζεται κυρίως με αύξηση των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με τις επικείμενες αλλαγές
στα εργασιακά. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης μικρή αύξηση στο ποσοστό των οικονομικά
ανενεργών πολιτών . Το ποσοστό ανεργίας στους νέους (15-24) διαμορφώνεται σε υψηλά
επίπεδα (31%).
Εκτιμήσεις ανάπτυξης
Τόσο η Confindustria όσο και η Confcommercio, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, φαίνεται
να αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας για το 2018 σε 1,1%
και για το 2019 σε 1% η Confcommercio και σε 0,9% η Confindustria, σύμφωνα με δημοσιεύματα
του πρακτορείου Ansa.

Κλάδοι- Επιχειρήσεις
Εξαγορά Candy
Ο κινεζικός όμιλος HAIER ανακοίνωσε την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας παραγωγής οικιακών
συσκευών Candy. H ιταλική εταιρεία ιδιοκτησία του ομίλου της οικογένειας Fumagalli που έχει
την έδρα της στην πόλη Brugherio εξαγοράστηκε από την κινεζική έναντι 475 εκ. ευρώ. Είναι,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η τελευταία ιταλική εταιρεία του είδους που εξαγοράζεται από
εταιρείες του εξωτερικού.

Καταναλωτικές Τάσεις
Τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε η προεπισκόπηση της ετήσιας έρευνας του ομίλου COOP για τις
καταναλωτικές τάσεις στην Ιταλία. Τα στοιχεία που αναλύουν σημαντικές καταναλωτικές τάσεις
της Ιταλίας είναι διαθέσιμα στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.italiani.coop/rapportocoop-2018-anteprima-digitale/. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου οι εισοδηματικές διαφορές στην
Ιταλία παραμένουν υψηλές. Το 62% των Ιταλών που βρίσκεται στο χαμηλότερο 20% της
κατανομής εισοδήματος δεν έχει μεταβληθεί και είναι ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της
ΕΕ. Τα στοιχεία για την κατανάλωση για το 2017 σε σύγκριση με το 2010 υποδεικνύουν μείωση
για το εν λόγω διάστημα 2%, ενώ η ετήσια αύξηση του 2018-2017 ήταν χαμηλότερη από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση μεταξύ βορρά και νότου είναι
αισθητές. Την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα έξοδα για το σπίτι, την
διασκέδαση, υπηρεσίες, εστίαση και επικοινωνία και να έχουν μειωθεί οι δαπάνες για
μεταφορές, έπιπλα και συσκευές, αλκοολούχα και καπνό, εκπαίδευση, ένδυση, διατροφή.
Οι Ιταλοί καταναλωτές φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση.
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Οι Ιταλοί αναδεικνύονται σύμφωνα με τα στοιχεία πρώτοι στην δαπάνη τροφίμων σε αξία
(€2.428 ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη). Το 19% των συνολικών δαπανών αφιερώνεται σε τρόφιμα
και ποτά. Η τάση για υγιεινή διατροφή είναι ισχυρή και οι Ιταλοί καταναλωτές έρχονται πρώτοι
στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών
To Σεπτέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε η έκθεση HOMI στο Μιλάνο με τη συμμετοχή 20
ελληνικών εταιρειών. Τον Σεπτέμβριο, επίσης, 28 ελληνικές εταιρείες υποδημάτων συμμετείχαν
στην έκθεση MICAM στο Μιλάνο.
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