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Αγαπητοί συνεργάτες,
στο newsletter αυτό σας παραθέτουμε κυρίως στοιχεία σχετικά με την πορεία της
οικονομίας στη γειτονική Ιταλία, που αφορούν από μακροοικονομικά μεγέθη,
εισαγωγές/εξαγωγές έως και δεδομένα για την κατανάλωση στο δίκτυο λιανικής.
Παράλληλα σας ενημερώνουμε για μία ξεχωριστή απόφαση του ΟΑΕΠ, που αφορά
το έργο μεταρρύθμισής του, με γνώμονα τη μελλοντική του δραστηριότητα και
υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Ιταλία: Οι Κλάδοι με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην
κατανάλωση τον Μάρτιο

Εκτιμήσεις της Ιταλικής κυβέρνησης
Η πορεία των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 2020 - 2021

Σύμφωνα με σχέδιο του Εγγράφου Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής (DEF), που
αποτελεί ουσιαστικά το μεσοπρόθεσμο (τριετία 2020-2022) σχέδιο της εν λόγω πολιτικής
και θα αποτελέσει τη βάση των παραδοχών του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, το
ΑΕΠ της Ιταλίας προβλέπεται να κυμανθεί το 2020 περί το -8%, το δημοσιονομικό
έλλειμμα περί το 10,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος περί το 155,7% του ΑΕΠ.
Το 2021 αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη με το ΑΕΠ να αυξάνεται 4,7%, το
δημοσιονομικό έλλειμμα να περιστέλλεται στο 5,7% και το δημόσιο χρέος να
αποκλιμακώνεται ελαφρά στο 152,7%.
Πηγή: Agora.mfa.gr

Πωλήσεις τροφίμων ανά προϊόν
Ρεκόρ πωλήσεων το αλεύρι

Ποσοστά αύξησης των πωλήσεων τροφίμων κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κοροναϊού
(COVID-19) στην Ιταλία, μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020, ανά κατηγορία. Δείτε το
πλήρες γράφημα εδώ.

Κατανάλωση στο δίκτυο λιανικής
Αφορά στο Α' τρίμηνο του 2020

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής, η αξία της συνολικής
ζήτησης στο λιανεμπόριο μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο τ.έ κατά 5,8% σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου και 4,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2019.

Ενδελεχέστερη εξέταση αποκαλύπτει ότι η ανωτέρω κάμψη οφείλεται αποκλειστικά στη
σημαντική μείωση της κατανάλωσης μη τροφίμων, ενώ η κατανάλωση τροφίμων σημείωσε
σχετική αύξηση.
Συγκεκριμένα η αξία της λιανικής κατανάλωσης τροφίμων αυξήθηκε 2,0%το πρώτο
τρίμηνο τ.έ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019 και 4,6% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, η αξία της λιανικής κατανάλωσης
μη τροφίμων σημείωσε μείωση 11,6% και 10,8% αντίστοιχα.
Οι κλάδοι που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στη κατανάλωση κατά τον μήνα
Μάρτιο τ.έ είναι η ένδυση (-57,1%), η υπόδηση (-54,1%), τα καλλυντικά και είδη
προσωπικής φροντίδας (-32,0%), τα είδη τηλεπικοινωνιών (-11,8%) και τα φάρμακα (6,3%).
Εκτιμάται ότι η ανωτέρω περιγραφείσα ενίσχυση της ζήτησης τροφίμων στο δίκτυο
λιανικής πώλησης έχει αντισταθμίσει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, την ουσιαστική
ανυπαρξία της αντίστοιχης ζήτησης στο δίκτυο της εστίασης, διαμονής και τουρισμού
(HORECA).
Επιπλέον σημειώνεται ότι τόνωση της ζήτησης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών εν
μέρει αντανακλάται στην αύξηση του αντίστοιχου δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 1,3% τον
Απρίλιο τ.έ σε σχέση με τον Μάρτιο και 2,9% σε σχέση με τον Απρίλιο 2019.
Πηγή: Agora.mfa.gr

Σε διαδικασία ριζικής μεταρρύθμισης ο ΟΑΕΠ
Ο SACE αναλαμβάνει το έργο του ειδικού συμβούλου

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο ΟΑΕΠ ανάθεσε στον ομόλογο ιταλικό οργανισμό SACE το
έργο του ειδικού συμβούλου μεταρρύθμισης του Οργανισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο
επιχειρηματικό μοντέλο και τα προσφερόμενα προϊόντα του.
Ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής & Μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ,
δήλωσε σχετικά: «Είμαστε εδώ για να αυξήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές με κινητήρια
δύναμη τον ΟΑΕΠ. Για να το κάνουμε πράξη , έχουμε ως όπλο την εξαιρετική ποιότητα των
ελληνικών προϊόντων και τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων, οφείλουμε όμως,
πρώτα εμείς να λειτουργούμε με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο και να παρέχουμε
υπηρεσίες που στοχεύουν στο μέλλον. Ο SACE, διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία και είναι
ένας πολύτιμος σύμμαχος. Είμαι ευτυχής που θα τον έχουμε αρωγό στο έργο
μεταρρύθμισης του Οργανισμού το οποίο ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.»
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
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