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Α. ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆υσοίωνες προοπτικές καταγράφονται για την Ιταλική οικονοµία, ως αποτέλεσµα και της
τρέχουσας διεθνούς χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Εκθέσεις, τόσο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όσο και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ),
προβλέπουν µηδενική αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2008 ενώ η Ιταλική
Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε (∆εκέµβριος 2008) ότι η χώρα ευρίσκεται σε ύφεση, µε
αρνητική ανάπτυξη -0,5%. Η Κυβέρνηση, µε σκοπό την αντιµετώπιση της κρίσης και την τόνωση
της εγχώριας ζήτησης, προέβη στη λήψη µέτρων, αφενός για τη διάσωση των τραπεζών που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και αφετέρου για τη στήριξη των χαµηλών εισοδηµάτων, των
επιχειρήσεων και για την ενίσχυση των επενδύσεων. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση και τις προοπτικές των ευρωπαϊκών οικονοµιών ως
το 2010, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν την 4η Μαΐου τ.έ., η Επιτροπή αναθεωρεί επί τα χείρω τις
προβλέψεις της, σε σχέση µε τις εκτιµήσεις που είχε δώσει στη δηµοσιότητα στις 19 Ιανουαρίου,
για την πορεία των βασικών µεγεθών της ιταλικής οικονοµίας, προβλέποντας, για το 2009,
αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης για την οικονοµία της Ιταλίας, σε ποσοστό 4,4%.
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών
ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά
7,37%, σε σχέση µε το 2007.Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών για το 2008, ανήλθε σε
2,001 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,73% (161 εκ. ευρώ) σε σχέση µε το
2007.Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους
6,98%, σε σχέση µε το 2007.
Αναφορικά µε τις ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα, για το έτος 2008 σηµειώνεται ιταλική η
απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών των Μινωικών Γραµµών ΑΕ (84,72%), από το ναυτιλιακό
όµιλο Grimaldi. Για τις ελληνικές επενδύσεις στην Ιταλία, το ∆εκέµβριο του 2008, ολοκληρώθηκε
η εξαγορά της ιταλικής εταιρείας εµφιάλωσης Socib Spa από την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία
Εµφιαλώσεως ΑΕ, αντί του ποσού των 264,5 εκ. ευρώ.
Συνεχίσθηκε επίσης, η συνεργασία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΕλλάδοςΙταλίας µε την υπογραφή στις 11.6.2008, στην Αθήνα, της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας “IGI
Ποσειδών”, η οποία, µε έδρα την Αθήνα, θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα αναπτύξει τον
υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας.
Κυριότερα θέµατα οικονοµικής φύσεως για το 2008 ήταν η ανάληψη της διοργάνωσης της
παγκόσµιας έκθεσης expo 2015 από την πόλη του Μιλάνου, η ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής
εταιρείας Alitalia Spa, τα µέτρα της νέας κυβέρνησης Berlusconi για την κατάργηση του φόρου
πρώτης κατοικίας και η συµφωνία µε την Ένωση Ιταλικών Τραπεζών για την
επαναδιαπραγµάτευση των στεγαστικών δανείων για την πρώτη κατοικία. Σηµειώνεται, επίσης, η
έναρξη δηµόσιας συζήτησης για επιστροφή στη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Πρωταρχικό, επίσης,
θέµα της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης παραµένει η οικονοµική σύγκλιση Βορρά-Νότου
της Ιταλίας και η λήψη µέτρων για την τόνωση των επενδύσεων στη Νότιο Ιταλία.
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1. Γενικά Στοιχεία
Η Ιταλία διαθέτει µια πολύ διαφοροποιηµένη βιοµηχανοποιηµένη οικονοµία, η οποία κατατάσσεται
7η σε παγκόσµιο επίπεδο και 4η σε επίπεδο ΕΕ. Η βιοµηχανική παραγωγή της χώρας
επικεντρώνεται στο Βορρά, στην περιοχή που εκτείνεται µεταξύ Τορίνου - Μιλάνου - Βενετίας, και
αποτελεί µια από τις πιο ευηµερούσες περιοχές της Ευρώπης, συµβάλλοντας στο 50% του εθνικού
εισοδήµατος, αντιθέτως, ο Νότος της Ιταλίας, είναι λιγότερο ανεπτυγµένος.
Όπως και στις άλλες βιοµηχανοποιηµένες χώρες, ο ρόλος του τοµέα των υπηρεσιών διευρύνεται
συνεχώς, παρόλα αυτά η Ιταλία διατηρεί τη µεγαλύτερη αναλογία θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία
µεταξύ των χωρών της οµάδας G7.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισµένα βασικά στοιχεία για την Ιταλία.
Έκταση
Πληθυσµός
Κυριότερα αστικά κέντρα

Πολίτευµα
∆ιοικητική ∆ιάρθρωση

Νοµοθετικά Σώµατα Εκλογικό σύστηµα

Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας
Πρωθυπουργός
Πρόεδρος Γερουσίας
Πρόεδρος Βουλής

301.336 τ.χλµ.
60.045.068 (εκτιµ. ∆εκ. 2008)
Ρώµη (2,8 εκ. κάτοικοι), Μιλάνο (1,3 εκ. κάτοικοι), Νεάπολη (973 χιλ.
κάτοικοι), Τορίνο (908 χιλ. κάτοικοι), Παλέρµο (663 χιλ. κάτοικοι)
[εκτιµ. 2008]
Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία
Η χώρα διαιρείται σε 20 περιφέρειες, 5 από τις οποίες (Σικελία,
Σαρδηνία, Τρεντίνο - Άνω Αδίγη, Φριούλι-Βενέτσια-Τζούλια και
Κοιλάδα Αόστης) απολαύουν ειδικού διοικητικού καθεστώτος
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από το Κοινοβούλιο για 7 χρόνια
Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο Σώµατα (α) τη Βουλή των
Αντιπροσώπων (Camera dei Deputati) µε 630 µέλη και (β) τη Γερουσία
(Senato) µε 315 µέλη
Υπάρχουν, επί πλέον, 7 ισόβιοι γερουσιαστές
Τα δύο νοµοθετικά Σώµατα εκλέγονται κάθε 5 χρόνια
κ. Giorgio Napolitano
κ. Silvio Berlusconi
κ. Giuseppe Schifani
κ. Gianfranco Fini

2

2. Εξέλιξη Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ιταλική οικονοµία και στην
εξέλιξη των βασικών οικονοµικών της µεγεθών. Η κάµψη, σε παγκόσµιο επίπεδο, των εξαγωγών
είναι βαρύνουσας σηµασίας για χώρες όπως η Ιταλία, στην οποία οι εξαγωγές επηρεάζουν
σηµαντικά τη συνολική ζήτηση. Η απότοµη και διαρκής µείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό
επιδείνωσε την κατάσταση στην ιταλική βιοµηχανία, δεδοµένου, µάλιστα, ότι χαρακτηρίζεται από
ένα µεγάλο αριθµό µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων (περίπου το 90%).
Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, εµφανίστηκαν, κατ’ αρχήν, σε ορισµένους τοµείς και στη
συνέχεια στο σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας. Η παρούσα φάση ύφεσης αποτελεί την πιο
βαθιά που έχει καταγραφή στην οικονοµική ζωή της Ιταλίας µεταπολεµικά. Για το 2008, ο ρυθµός
µεταβολής του ΑΕΠ σηµείωσε πτώση της τάξεως του 1%, καταγράφοντας µια απότοµη
αντιστροφή της τάσεως της µέτριας ανάπτυξης που χαρακτήριζε την ιταλική οικονοµία κατά την
προηγούµενη διετία (+2% το 2006 και +1,6% το 2007). Στον περιορισµό της οικονοµικής
δραστηριότητας συνέβαλαν τα συστατικά της εγχώριας τελικής ζήτησης (εξαιρούµενης της
συνολικής κατανάλωσης), δεδοµένου ότι το κενό που δηµιουργήθηκε από την έλλειψη εξωτερικής
ζήτησης, δεν καλύφθηκε από την εγχώρια.
Αναφορικά µε τη διαµόρφωση του ΑΕΠ, ο αγροτικός τοµέας συνέβαλε περίπου το 2% του ΑΕΠ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ιταλία αποτελεί το µεγαλύτερο ευρωπαίο παραγωγό ρυζιού, φρούτων και
λαχανικών και το µεγαλύτερο παγκόσµιο παραγωγό και εξαγωγέα οίνου. Ο πρωτογενής τοµέας της
είναι ανεπτυγµένος και η χώρα αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αγροτικές δυνάµεις σε επίπεδο
ΕΕ. Παρόλα αυτά η Ιταλία διαθέτει περιορισµένους φυσικούς πόρους. Οι περισσότερες από τις
πρώτες ύλες που χρειάζονται για τη µεταποίηση και πλέον του 80% των ενεργειακών πόρων της
χώρας εισάγονται. Οι βασικές βιοµηχανίες της είναι εργαλεία ακριβείας, αυτοκίνητα, χηµικά
προϊόντα, παραφαρµακευτικά προϊόντα, ηλεκτρικά είδη, είδη νεωτερισµού και ρουχισµού. Ο
τριτογενής τοµέας των υπηρεσιών συνέβαλε το 70% στη διαµόρφωση του ΑΕΠ.
Το 2008, στην Ιταλία, το ∆ηµόσιο Χρέος ως προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 105,8%, αυξανόµενο σε
σχέση µε το 2007 (103,5), χρονιά κατά την οποία επετεύχθη µια ουσιαστική µείωση του ∆ηµόσιου
Χρέους και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εισηγηθεί στο Συµβούλιο τον τερµατισµό
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, που είχε ξεκινήσει το 2005.
Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα προς το ΑΕΠ ανήλθε στο 2,7%, από 1,5% του προηγούµενου έτους,
µε το δηµόσιο δανεισµό να αγγίζει τα 43 δισ. ευρώ. Σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, το
ιταλικό έλλειµµα είναι κατά 0,4 µονάδες υψηλότερο, και κατά 0,8 µονάδες υψηλότερο σε σχέση µε
το µέσο όρο της ευρωζώνης.
Το καλοκαίρι του 2008, όταν οι προοπτικές ανάπτυξης ήταν ακόµα σχετικά θετικές, η ιταλική
Κυβέρνηση προεξοφλούσε ότι σε διάστηµα τριετίας θα επιτύγχανε ισοσκελισµό Προϋπολογισµό,
ενώ για το 2009, αρχικά, στόχευε στη µείωση του καθαρού δανεισµού κατά µισή εκατοστιαία
µονάδα του ΑΕΠ, δηλαδή στο 2%. Τους επόµενους µήνες, εν όψει της επιδείνωσης της κρίσης,
λήφθησαν επί µέρους µέτρα για να αντισταθµίσουν τις επιπτώσεις στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα,
να ελαχιστοποιήσουν τις κοινωνικές συνέπειες και να ενισχύσουν τη συνολική ζήτηση.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επηρεάστηκαν από τη διεύρυνση των
αχρησιµοποίητων περιθωρίων των παραγωγικών δυνατοτήτων, που άγγιξαν τα ιστορικά µέγιστα
και από την απαισιοδοξία των επιχειρήσεων για την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας.
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Ο πληθωρισµός σηµείωσε σηµαντικές διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια του 2008. Τον Απρίλιο του
έτους κατεγράφη το χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών, δηλαδή πληθωρισµός της
τάξεως του 1,2%, ενώ τον Ιούλιο ανήλθε στο 4,1%, το µέγιστο επίπεδο από την ίδρυση της
Νοµισµατικής Ένωσης, για να πέσει ταχύτατα µέχρι περίπου το 2% το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους.
Οι διακυµάνσεις αυτές, σε µεγάλο βαθµό, οφείλονται στις ανατιµήσεις των τιµών των τροφίµων
και των τιµών των ενεργειακών προϊόντων. Όσον αφορά τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών
καταναλωτή, αυτός ανήλθε για το 2008 στο 3,5%, αυξηµένος κατά 1,5% σε σχέση µε το 2007 και
ελαφρά υψηλότερος σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (ΕΕ-27 3,3%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι
από το 1990 ο δείκτης τιµών καταναλωτή της Ιταλίας σταδιακά εναρµονίζεται µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο, ενώ για το έτος 2007 ήταν χαµηλότερος του τελευταίου.
Στην Ιταλία απασχολείται το 58,7% του συνολικού πληθυσµού ηλικίας 15-64 ετών, παραµένουν
όµως σηµαντικές διαφορές µεταξύ των φύλων: όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση, αυτή
αποτελεί το 47,2%, ενώ η ανδρική ανήλθε στο 81,9%. Για το έτος 2008, η αρνητική οικονοµική
συγκυρία επηρέασε την αγορά εργασίας. Αποτέλεσµα ήταν η επιβράδυνση της αύξησης της
απασχόλησης, η οποία από 1,2%, το 2007, µειώθηκε στο 0,3% το 2008, καθώς και η οριακή
αύξηση των απασχολούµενων κατά 0,8% (+183.000 άτοµα). Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της
Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση του
εργατικού δυναµικού προερχόµενου από άλλες χώρες και στην ‘επιµονή’ των Ιταλών εργαζόµενων
άνω των 50 ετών. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιοχές της Κεντρικής και Βορείου Ιταλίας
κατέγραψαν αύξηση της απασχόλησης της τάξεως του 1,5% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ του Νότου
µία ελαφριά µείωση κατά 0,5%. Για το 2008, κατεγράφη σηµαντική αύξηση κατά 5,8% στη µερική
απασχόληση. Αναφορικά µε τη διάρθρωση της απασχόλησης ανά τοµέα, θετικές ήταν οι τάσεις
στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ αντίθετα περιορίστηκε η συµβολή στην απασχόληση των τοµέων
της βιοµηχανίας, των κατασκευών και του αγροτικού τοµέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα επίπεδα
απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο παραµένουν µακριά από τους στόχους της Λισσαβόνας και κάτω
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ειδικά όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση.
Η ανεργία για το έτος 2008 ανήλθε στο 6,7%, αυξηµένη κατά 0,7% σε σχέση µε το 2007, και µετά
από µια δεκαετία συνεχούς µείωσης. Παρόλα αυτά, το ποσοστό ανεργία στην Ιταλία παραµένει
οριακά χαµηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (7%). Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά τη
γυναικεία ανεργία, για το έτος 2008, ήταν στο 8,5%, αυξηµένη κατά 0,7% σε σχέση µε το 2007,
ενώ το ύψος της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) διαµορφώθηκε για την ίδια χρονική περίοδο, στο
21,3%, αυξηµένο και αυτό κατά 1%.
Τέλος, η ανταγωνιστικότητα της Ιταλίας µειώθηκε σηµαντικά το 2008, µε αποτέλεσµα, σύµφωνα
µε την έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Forum, να κατέχει την 49η θέση για το 2008 στην
παγκόσµια κατάταξη (έναντι της 46η θέσης που κατείχε το 2007 και της 43ης το 2006).

Προοπτικές 2009 και 2010
∆υσοίωνες προοπτικές καταγράφονται για την Ιταλική οικονοµία, ως αποτέλεσµα και της
τρέχουσας διεθνούς χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Εκθέσεις, τόσο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όσο και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ),
προβλέπουν µηδενική αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2008 ενώ η Ιταλική
Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε (∆εκέµβριος 2008) ότι η χώρα ευρίσκεται σε ύφεση, µε
αρνητική ανάπτυξη -0,5%. Η Κυβέρνηση, µε σκοπό την αντιµετώπιση της κρίσης και την τόνωση
της εγχώριας ζήτησης, προέβη στη λήψη µέτρων για τη διάσωση των τραπεζών που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα για τη στήριξη των χαµηλών εισοδηµάτων, των επιχειρήσεων και για
την ενίσχυση των επενδύσεων.
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Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση και τις προοπτικές των
ευρωπαϊκών οικονοµιών ως το 2010, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν την 4η Μαΐου τ.έ., η Επιτροπή
αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της, σε σχέση µε τις εκτιµήσεις που είχε δηµοσιεύσει στις
19 Ιανουαρίου, για την πορεία των βασικών µεγεθών της ιταλικής οικονοµίας, προβλέποντας, για
το 2009, αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης για την οικονοµία της Ιταλίας, σε ποσοστό 4,4%.(µείωση
4,2%, σύµφωνα µε το ιταλικό Υπουργείο Οικονοµίας) ενώ αναµένεται σταδιακή ανάκαµψη της
οικονοµικής κατάστασης από το 2010, µε οριακή άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,1% (0,3% σύµφωνα µε
ιταλικό Υπουργείο Οικονοµίας). Τον παρελθόντα Ιανουάριο, η Επιτροπή προέβλεπε, για το 2009,
αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης, της τάξεως του 2% για το 2009 και ανάκαµψη κατά 0,6% για το 2010.
Ο ΟΟΣΑ, στις εκτιµήσεις του για την ιταλική οικονοµία, προβλέπει µείωση του ΑΕΠ κατά 5,3%,
έναντι 4,3% που ανέµενε στα τέλη Μαρτίου, για το 2009 και οριακή ανάκαµψη, ύψους 0,4%, για το
2010, ενώ το ∆ΝΤ, αντίστοιχα, προβλέπει µείωση κατά 4,4% για το 2009 και αύξηση κατά 0,4%
για το 2010.
Σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ιταλίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Επιτροπής, από
2,7% του ΑΕΠ το 2008, προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,5% το 2009, και στο 4,8% το 2010. Τον
Ιανουάριο, η Επιτροπή προέβλεπε έλλειµµα ύψους 1,6% του ΑΕΠ για το 2009 το οποίο θα
παρέµενε αµετάβλητο και για το 2010. Σύµφωνα µε το ιταλικό Υπουργείο Οικονοµίας, η σχέση
ελλείµµατος/ΑΕΠ θα ανέλθει για το 2009 στο 4,6%, θα παραµείνει η ίδια και το 2010, ενώ το 2011
θα µειωθεί στο 4,3%.
Σύµφωνα, επίσης, µε τις προβλέψεις της Επιτροπής, το δηµόσιο χρέος της χώρας, από 105,8% το
2008, θα αυξηθεί στο 113% του ΑΕΠ το 2009 και 116,1% το 2010. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή
προέβλεπε δηµόσιο χρέος 104,3% το 2009 και στο 103,8% το 2010.
Αναφορικά µε την ανεργία, η Επιτροπή προβλέπει ότι, από το 6,8% το 2008, θα αυξηθεί στο 8,8%
το 2009 και στο 9,4% το 2010. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή εκτιµούσε ότι θα καταγραφόταν
µικρότερη αύξηση της ανεργίας ύψους 7,1% για το 2009 και 7,3% το 2010.
Η Επιτροπή προβλέπει, ακόµη, ότι ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή, στην Ιταλία, από
3,5% το 2008, θα µειωθεί στο 0,8% το 2009, για να αυξηθεί στο 1,8% το 2010. Τον Ιανουάριο, η
Επιτροπή προέβλεπε πληθωρισµό 2,0% το 2009 και 2,1% το 2010.
Τέλος, σηµειώνεται ότι ο ιταλός Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Tremonti, µε δηλώσεις
του, δεν αµφισβήτησε τις προβλέψεις της Επιτροπής για την πορεία της ιταλικής οικονοµίας για τη
διετία 2009-2010 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα “εύσηµα” της Επιτροπής για την υγιή
και συνεπή διαχείριση του προϋπολογισµού της ιταλικής κυβέρνησης.
Παρόλα αυτά, τα ενθαρρυντικά στοιχεία των τελευταίων εβδοµάδων για την επιχειρηµατική και
καταναλωτική εµπιστοσύνη υποδηλώνουν ότι η οικονοµική επιβράδυνση έχει αρχίσει να
µετριάζεται.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2005
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές
(τρισ. ευρώ)
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε
µονάδες σταθερής
αγοραστικής δύναµης)
Μεταβολή ΑΕΠ (%)
Εναρµονισµένος ∆είκτης
Τιµών Καταναλωτή (%)
Ανεργία (%)
∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα
(% ΑΕΠ)
∆ηµόσιο Χρέος
Πρωτογενές Έλλειµµα
Προϋπολογισµού (% ΑΕΠ)
Εξαγωγές (% µεταβολή)
Εισαγωγές (% µεταβολή)

2006

2007

1,428 1,479

1,544

105,1 103,3

100,0

2008* 2009* 2010*

0,7

2,0

1,6

-1,0

-4,4

0,1

2,2

2,2

2,0

3,5

0,8

1,8

7,7

6,8

6,1

6,8

8,8

9,4

-1,2

-2,0

-1,8

-3,0

-2,6

-2,7

105,8 106,5

103,5

105,8

113,0

116,1

-4,3

-3,3

-1,5

-2,7

-4,5

-4,8

1,1
2,1

6,2
5,9

4,6
3,8

-3,7
-4,5

-15,6
-12,8

0,1
0,2

* Προβλέψεις
Πηγή: Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άνοιξη 2008

3. Προϋπολογισµός
Ψηφίστηκε από την ιταλική Γερουσία στις 15.11.2007 η δηµοσιονοµική πολιτική στο πλαίσιο
προϋπολογισµού 2008, µε την οποία προβλέπονται δαπάνες και έσοδα ύψους 11,5 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα στα 97 άρθρα και σχετικές προσθήκες του σχεδίου νόµου παραθέτουµε τις κυριότερες
ρυθµίσεις:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
˗

˗
˗

˗

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις σε 27,5% από 33% που είναι
σήµερα. Αναπροσαρµόζεται επίσης η φορολογική βάση για τον φόρο επί των παραγωγικών
δραστηριοτήτων µε µείωση του συντελεστή από 4,25% σε 3,9%. (επαναπροσδιορίζεται επίσης
η φορολογική βάση για τις µειώσεις σε εκπτώσεις και αποσβέσεις).
Για τις µικρές επιχειρήσεις µε κέρδη έως 30.000 ευρώ ετησίως, εισάγεται ενιαίος φορολογικός
συντελεστής (20%).
Στους εργοδότες στη Νότιο Ιταλία που προσλαµβάνουν προσωπικό αορίστου χρόνου παρέχεται
έκπτωση ύψους 333 ευρώ για κάθε εργαζόµενο από τον καταβλητέο φόρο της εταιρείας για τα
έτη 2008,2009 και 2010, και εάν πρόκειται για γυναίκα το ποσόν αυτό ανέρχεται σε 416 ευρώ.
Προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για τις επιχειρήσεις που καταγγέλλουν στις Αρχές
εκβιασµούς για «παροχή προστασίας».
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
˗

˗
˗
˗

˗

˗
˗

Οι ανώτατες µικτές ετήσιες αποδοχές δηµοσίων λειτουργών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό
των 274.000 ευρώ. Εξαιρούνται οι αποδοχές για τα στελέχη στις ανεξάρτητες Αρχές, στις
εισηγµένες εταιρείες του ∆ηµοσίου και για 25 ειδικές περιπτώσεις.
Ο αριθµός των Υπουργείων µειώνεται από 24 σε 12 από την επόµενη κυβέρνηση. Παγώνουν οι
µισθοί για πέντε έτη των µελών των κοινοβουλίων.
Οι συµβασιούχοι του δηµοσίου θα µονιµοποιούνται µόνο κατόπιν εξετάσεων και οι οποίοι στο
διαγωνισµό θα απολαµβάνουν προνοµίων σε µόρια.
Ο µέσος όρος της ιπποδύναµης των αυτοκινήτων για αποκλειστική χρήση του ∆ηµοσίου ή και
για µερική χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.600 cc για κάθε ∆ιοικητική
Αρχή.(εξαιρούνται οι Υπηρεσίες Πυροσβεστικής, ∆ηµόσιας Τάξεως και Ασφαλείας καθώς και
πολιτικής Προστασίας).
Οι δαπάνες για την τακτική και έκτακτη συντήρηση των ακινήτων που στεγάζονται οι δηµόσιες
υπηρεσίες (κεντρικές και αποκεντρωµένες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,5% για το 2008 της
αξίας εκάστου ακινήτου και το 3% της αξίας του ακινήτου για το 2009.Σε περίπτωση µόνο
τακτικής συντήρησης το ποσοστό ανέρχεται στο 1% της αξίας του ακινήτου.(από το µέτρο αυτό
αναµένεται να υπάρξουν περικοπές δαπανών τουλάχιστον 650 εκ. ευρώ για το 2008, 465 εκ.
ευρώ για το 2009 και 475 εκ. ευρώ για το 2010.
Καταργούνται 12 οργανισµοί του δηµοσίου και µειώνονται κατά 80 οι τοπικοί φορείς σε
ορεινές περιοχές.
Ενισχύονται τα µέτρα των φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεως στοιχείων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
˗
˗

˗
˗
˗

Παρέχεται µείωση έως 303 ευρώ από το φόρο ακίνητης περιουσίας για την πρώτη κατοικία
ανεξαρτήτως εισοδήµατος του ιδιοκτήτου.
Παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ενοικιαστές και ειδικότερα για τους νέους µε
χαµηλά εισοδήµατα, για την ανακατασκευή της κατοικίας και για τους δανειολήπτες
στεγαστικών δανείων.
Καταργείται το τέλος 10 ευρώ για τις ειδικές νοσοκοµειακές εξετάσεις και αναλύσεις.
Καταργείται η εισφορά προς την κρατική τηλεόραση για ηλικιωµένους άνω των 75 ετών µε
χαµηλά εισοδήµατα και αυξάνονται επιδόµατα σε άπορους.
Έσοδα του δηµοσίου πέραν των προβλεποµένων για το 2008 θα διατεθούν για την µείωση των
φόρων των εργαζοµένων (σηµ. για το 2007 το ίδιο φορολογικό πλεόνασµα χορηγήθηκε ως
επίδοµα 150 ευρώ στα χαµηλά εισοδήµατα).

Σηµειώνεται επίσης ότι για την προστασία των καταναλωτών εισάγεται η άσκηση της συλλογικής
αγωγής (class action) µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς, για τη προστασία των
καταναλωτών, να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη σε περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού,
κυκλοφορίας επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων, παράνοµων εµπορικών δραστηριοτήτων κ.ά.
Επισηµαίνεται η οξύτατη αντίδραση του Συνδέσµου των Ιταλικών Βιοµηχανιών στο µέτρο αυτό, το
οποίο το χαρακτήρισε ως εχθρικό και σκληρό για τις επιχειρήσεις καθώς αυτές θα είναι έρµαια
κάθε µορφής εκβιασµού.
Σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις, το ευνοϊκό µακροοικονοµικό πλαίσιο θα επέφερε µια ελαφριά
µείωση του καθαρού δανεισµού στο 2,2% του ΑΕΠ. Κατά τη διάρκεια του 2008 αυτή η εκτίµηση
σταδιακά αναθεωρήθηκε αρχικά προς τα κάτω λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων του
2007, τα οποία ήταν καλύτερα του αναµενόµενου και στη συνέχεια προς τα πάνω, φτάνοντας ως το
2,5% του ΑΕΠ, καθώς λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις της εξαιρετικά αρνητικής της οικονοµικής
συγκυρίας.
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Στο αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας του Φεβρουαρίου του 2008, η Κυβέρνηση
προέβλεψε µείωση του ΑΕΠ κατά 0,6%, αναθεωρώντας την εκτίµησή της για καθαρό δανεισµό το
2008, κατά 0,1%, στο 2,6% του ΑΕΠ.

Μέτρα Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της Οικονοµικής & Χρηµατοπιστωτικής
Κρίσης
Προς αντιµετώπιση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής πίστης, η Κυβέρνηση µε νοµοθετικά
διατάγµατα στις 9.10.2008 και στις 13.10.2008, εγγυήθηκε τις καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύµατα
έως του ποσού των 103.291,38 ευρώ ανά καταθέτη και παρέχεται η δυνατότητα για συµµετοχή του
κράτους στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα,
κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. Επίσης, µε
νοµοθετικό διάταγµα στις 29.11.2008, ελήφθησαν σειρά µέτρων, συνολικού ύψους 80 δισ. ευρώ,
για την ενίσχυση των χαµηλών εισοδηµάτων, φορολογικών απαλλαγών προς τις επιχειρήσεις και
ενίσχυσης των επενδύσεων.

4. Χρηµατιστηριακές Εξελίξεις
Το 2008 η χρηµατιστηριακή αγορά και η αγορά οµολόγων της Ιταλίας επηρεάστηκαν από τη διεθνή
χρηµατοπιστωτική κρίση. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών του Χρηµατιστηρίου του Μιλάνου
υποδιπλασιάστηκε, οι προσδοκίες για τα κέρδη των εισηγµένων εταιρειών επαναπροσδιορίστηκαν.
Πιο συγκεκριµένα µειώθηκε κατά 48,74%, (χώρες ευρωζώνης 46%), κλείνοντας στις 14.623
µονάδες. Η πτώση των αξιών του ιταλικού χρηµατιστηρίου ήταν ανάλογη µε εκείνη που
καταγράφηκε στις άλλες χώρες της περιοχής.
Πτώση σηµείωσαν όλοι οι επί µέρους κλάδοι (βιοµηχανίας -43,97%, υπηρεσίες -45,80%
χρηµατοπιστωτικός -53,89%, χαρτοποιίας (-73,67%), αυτοκινητοβιοµηχανίας (-70,26%) εταιρειών
διανοµής (-66,75%), πετρελαικές (-34,25).
Στα τέλη του 2008, στο χρηµατιστήριο του Μιλάνου υπήρχαν 294 εισηγµένες εταιρείες, έναντι 301
το 2007 και 42 ξένες εταιρείες. Σε συνέχεια της πτώσης των τιµών των µετοχών, η συνολική
κεφαλαιοποίηση µειώθηκε από 734 δισ. ευρώ το 2007, σε 375 δισ. ευρώ το 2008 και ως ποσοστό
του ΑΕΠ ανήλθε σε 24% έναντι 48% του προηγούµενου έτους [σηµ. αντίστοιχη αναλογία
Γερµανία 32%, 49% στη NYSE Euronext (Βέλγιο, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία), 89%
Ηνωµένο Βασίλειο, 82% ΗΠΑ].
Το Σεπτέµβριο του 2008 το ιταλικό Χρηµατιστήριο ενέκρινε τη θέσπιση του AIM Italia, το οποίο
πρόκειται για ένα σύστηµα οργανωµένων ανταλλαγών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός ο
νέος δείκτης “listino” µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε τον οµώνυµο δείκτη του Χρηµατιστηρίου
του Λονδίνου, προβλέπει διαδικασίες καθορισµού τιµών αρκετά απλοποιηµένες και απευθύνεται
στο κοινό των διεθνών επενδυτών.
Οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών τίτλων ανήρχοντο στα τέλη του 2008 µε 4,3% σε ελαφρά
πτώση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Μεταξύ Σεπτεµβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009 η
διαφορά απόδοσης µεταξύ των έντοκων γραµµάτιων δηµοσίου και του γερµανικού Bund
διευρύνθηκε σηµαντικά, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη εµφανή προτίµηση των επενδυτών για τις
θεωρούµενες ως λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
(σε εκ. ευρώ)

Μεταβολή (%)
Αριθµός Εταιρειών
εκ των οποίων ∆είκτη STAR
Κεφαλαιοποίηση
ως % του ΑΕΠ
Σύνθεση Εταιρειών (%)
Βιοµηχανικές
Ασφαλιστικές
Τραπεζικές
Χρηµατοοικονοµικές
Υπηρεσίες
Μερίσµατα
Λόγος κερδών/ κεφαλαιοποίησης
Λόγος µερισµάτων/
κεφαλαιοποίησης

2003
14,9
271
40
487.446
37,5

2004
17,5
269
46
568.901
43,1

2005
13,9
275
70
676.606
49,3

2006
19,0
284
75
778.501
52,8

2007
2008
-8,0
-48,7
300
294
81
75
733.614 374.702
48,0
24,4

23
12
26
4
35
17.030
6,4

23
12
25
3
37
21.849
6,0

26
12
32
4
26
22.907
5,2

29
10
33
4
24
28.317
5,9

31
10
30
4
25
30.625
7,8

33
11
25
3
28
28.549
15,6

3,4

3,4

3,0

3,2

3,7

8,0

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008 Τραπέζης της Ιταλίας

5. Θέµατα Ιταλικής Οικονοµίας
Ιδιωτικοποιήσεις
Μετά από 2 έτη προσπαθειών, ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση του ποσοστού 49,9%, που κατέχει
το ιταλικό δηµόσιο, της αεροπορικής εταιρείας Alitalia Spa.
Στις 22.4.2008, ο όµιλος Air France-KLM απέσυρε τη δεσµευτική προσφορά που είχε καταθέσει
για την εξαγορά της Alitalia Spa, λόγω µη ανεύρεσης συµφωνίας µε τα συνδικάτα των
εργαζοµένων για τον αριθµό µείωσης του προσωπικού και σε σηµεία του επιχειρηµατικού σχεδίου
της εταιρείας.
Στις 30.5.2008, η νέα κυβέρνηση ανέθεσε στον ιταλικό τραπεζικό όµιλο IntesaSanpaolo, που θα
ενεργούσε µε την ιδιότητα του συµβούλου, τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανεύρεσης
χρηµατοδοτικών κεφαλαίων και συµµετοχής εταιρειών, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
διάσωση της εταιρείας. Ως αποτέλεσµα είχε την παρουσίαση, στα τέλη Αυγούστου 2008, του
σχεδίου διάσωσης της εταιρείας µε το οποίο προβλέπεται η διαίρεση/κατάτµηση της Alitalia Spa. Η
νέα αεροπορικής εταιρείας (νέας Alitalia), στην οποία θα συµµετέχουν µε κοινοπραξία Ιταλοί,
κυρίως, επιχειρηµατίες και τραπεζικοί όµιλοι µε αρχικό κεφάλαιο περί το 1 δισ. ευρώ, θα
απορροφήσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες τις εταιρείας, ενώ η λοιπή εταιρεία (παλαιά
Alitalia) θα τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Προβλέπεται, επίσης, µείωση του προσωπικού κατά
5.000 - 7.000 εργαζόµενους, συγχώνευση µε την ιταλική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία AirOne και
ανανέωση του στόλου της εταιρείας µε 158 νέα αεροσκάφη. Η ανάπτυξη της εταιρείας θα βασιστεί
σε 6 αεροδρόµια/κόµβους στην Ιταλία, ενώ η νέα εταιρεία θα παρουσιάσει ισοσκελισµένο
προϋπολογισµό µετά παρέλευση τριών ετών. Το σχέδιο διάσωσης έγινε αποδεκτό και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Μετά από έντονες διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα των εργαζοµένων και παρά την έντονη
αντίδραση των πιλότων της εταιρείας, επήλθε τελικά συµφωνία. Η νέα αεροπορική εταιρεία (CAI Compania Aerea Italiana) τέθηλε σε λειτουργία στις αρχές Ιανουαρίου 2009. Σύµφωνα µε τους
εκπροσώπους της εταιρείας, απαραίτητη θεωρείται η σύναψη συµφωνίας µε στρατηγικό επενδυτή
και συµµετοχή του, µε µειοψηφικό κεφάλαιο, στη νέα εταιρεία. Προς τούτο, την παρούσα περίοδο
(∆εκέµβριος 2008), είναι σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µε την Air France-KLM και τη Lufthansa.

Μεταφορές, Πανευρωπαϊκά δίκτυα 5 και 8/ Θαλάσσιοι διάδροµοι
Βασική πολιτική στο θέµα των πανευρωπαϊκών αξόνων παραµένει η ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού
οδικού και σιδηροδροµικού άξονα 5 που θα συνδέει την Βαρκελώνη µε το Κίεβο µήκους 1600 χλµ.
και θα διέρχεται από το Τορίνο-Βενετία-Τεργέστη. Το έργο εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως
το 2015.
Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού
άξονα 8 (µήκους 960 χµ και 1300 χλµ. αντίστοιχα) που ξεκινάει από τα ιταλικά λιµάνια Μπάρι,
Πρίντεζι, Τάραντο-∆υρράχιο-Τίρανα-Σκόπια-Σόφια-Μπουργκάς. Η Ιταλία επίσης χρηµατοδοτεί τη
µόνιµη γραµµατεία της ∆ιοικούσης Επιτροπής του άξονα 8 στο Μπάρι.
Στις 15/7/2003 στη Νεάπολη Ιταλίας υπήρξε κοινή δήλωση των Υπουργών Μεταφορών Ιταλίας,
Ελλάδος, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας για την περιφερειακή συνεργασία µε σκοπό την
ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο.

Ενέργεια
Οι βασικές πολιτικές στον ενεργειακό τοµέα, εστιάζονται στην ασφάλεια της ενεργειακής
επάρκειας της χώρας και στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας ενέργειας. Παράλληλα, η
χώρα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόµβος µε την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη.
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2006 ανήλθε σε 196.191 εκ. τόνους ισοδύναµου
πετρελαίου, η οποία εξαρτάται κατά 85% από εισαγωγές, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σηµειώνεται ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καλύπτουν 7,2% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας. (λοιπή κατανάλωση προέρχεται 43,1% από πετρέλαιο, 35,6% από φυσικό αέριο, 9,1%
από στερεά καύσιµα και 5% από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

Φυσικό Αέριο
Οι ανάγκες της Ιταλίας ανέρχονται σε περίπου 80 δισ. κυβικά µέτρα ετησίως, από τα οποία άνω του
90% προέρχεται από εισαγωγές από 5 χώρες, ήτοι την Αλγερία (33%), τη Ρωσία (31%), τη Λιβύη
(12,5%), την Ολλανδία (11%) και τη Νορβηγία (7,8%). Στη χώρα υφίσταται ένας τερµατικός
σταθµός επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (στην Panigaglia), ενώ έχουν αδειοδοτηθεί 13 νέοι
τερµατικοί σταθµοί επαναεριοποίησης, από τους οποίους δύο είναι υπό κατασκευή, στο Piombino
(δυναµικότητας 3,75 δισ. κ.µ. ετησίως) και στο Rovigo (δυναµικότητας 8 δισ. κ.µ. ετησίως).
Ειδικότερα, ο τερµατικός σταθµός στο Rovigo αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2009.
Ήδη, στις 20.9.2008, παρουσία του ιταλού Πρωθυπουργού, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της
εγκατάστασης του αεροποιητή που θα κείται 15 χλµ. από τη βενετική ακτή. Σηµειώνεται ότι οι
µέτοχοι της εταιρείας Terminale GNL Adriatico Srl του τερµατικού σταθµού του Rovigo είναι οι
εταιρείες Qatar Terminal Limited (45%), ExxonMobil Italiana Gas (45%) και Edison (10%). Ο
σταθµός στο Rovigo θα αποτελεί τον πρώτο εξωχώριο τερµατικό σταθµό υποδοχής, αποθήκευσης
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και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου και θα καλύπτει το 10% των αναγκών της χώρας σε φυσικό
αέριο.
Οι αγωγοί φυσικού αερίου που είναι σε εξέλιξη:
- Ο Ελληνοϊταλικός αγωγός, αρχικής δυναµικότητος 8 δισ. κ.µ. ετησίως,
- Ο αγωγός Galsi, από την Annaba Αλγερίας, ο οποίος, µέσω Σαρδηνίας, θα καταλήγει στο
Piombino.
- Ο αγωγός South Stream, δυναµικότητας 30 δισ. κ.µ. ετησίως, η νότια όδευση του οποίου θα
διέρχεται από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Απουλία της Ν. Ιταλίας.
- Οι επεκτάσεις των αγωγών TAG - Trans Austria Gas (Baumgarten της Αυστρίας - Tarvisio της
Β. Ιταλίας) κατά 6,5 δισ. κ.µ. ετησίως, Greenstream (Mellitah Λιβύης- Gela Σικελίας) από 8 σε
11 δισ. κ.µ. ετησίως και του αγωγού Τυνησίας-Σικελίας κατά 418.500 κ.µ. ετησίως.
- Ο αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline) από τον Αυλώνα της Αλβανίας στην Απουλία,
δυναµικότητας 10 δισ. κ.µ, για τον οποίο απαιτείται διασύνδεση του Eλληνικού µε το Aλβανικό
δίκτυο φυσικού αερίου και, κατ΄ επέκταση, η αναβάθµιση της διασύνδεσης Ελλάδος-Τουρκίας.
Το έργο αυτό, συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ, έχει αναληφθεί από την Eλβετική ηλεκτρική
εταιρεία EGL.
Για τον αγωγό South Stream συνεστήθη, στις 18.1.2008, η εταιρεία South Stream AG (50% ENI,
50% Gazprom) µε σκοπό την ολοκλήρωση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης του αγωγού.

Ηλεκτρική Ενέργεια
Σε εξέλιξη ευρίσκονται νέες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις του ηλεκτρικού δικτύου της Ιταλίας µε
γειτονικές χώρες. Ειδικότερα, α) από το ∆υρράχιο Αλβανίας στη Foggia β) από το Bar του
Μαυροβουνίου στη Foggia γ) από το Okroglo Σλοβενίας στο Udine δ) από την Τυνησία στη
Σικελία.
Έχουν, επίσης, εκπονηθεί µελέτες σκοπιµότητας για τη διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της
Ιταλίας µε την Αλγερία και τη Λιβύη. Σηµειώνεται ότι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις του ηλεκτρικού
δικτύου υφίστανται µε Ελλάδα και Κορσική.

Αγωγοί Πετρελαίου
Ο Πανευρωπαϊκός αγωγός πετρελαίου (PEOP) από την Κωστάντζα Ρουµανίας που θα καταλήγει
στην Τεργέστη, προβλέπεται να µεταφέρει 60 έως 90 εκ. τόνους πετρελαίου, ετησίως, και
αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2011-2013.

Πυρηνική Ενέργεια
Με δηµόσιες δηλώσεις τους, οι νέοι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικής Ανάπτυξης, τάχθηκαν
υπέρ της κατασκευής σταθµών πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία. Οι µεγάλες εταιρείες
υδρογονανθράκων στην Ιταλία συµφωνούν µε την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, όπως και η
πρόεδρος των Ιταλικών βιοµηχανιών (Confidustria), ενώ ο διευθύνων σύµβουλος της ENEL
δήλωσε ότι η ENEL είναι έτοιµη για την κατασκευή πέντε σταθµών πυρηνικής ενέργειας τα
προσεχή χρόνια. Στα υπό εξέταση σενάρια, φέρεται και η κατασκευή σταθµού πυρηνικής
ενέργειας στην Αλβανία και µεταφορά της ενέργειας στην Ιταλία, σύµφωνα µε δηλώσεις του
Υπουργού Οικονοµικής Ανάπτυξης. Πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση
κοινωνικής συναίνεσης για την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια και η προσεκτική εκτίµηση
όλων των παραµέτρων, µε ιδιαίτερη έµφαση όσον αφορά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
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EXPO 2015 – Μιλάνο
Το Μιλάνο µε 86 ψήφους έναντι 65 που έλαβε η Σµύρνη αναλαµβάνει τη διοργάνωση της EXPO
2015, µε θέµα: «Τρέφουµε τον πλανήτη: Ενέργεια για τη ζωή».
Η EXPO 2015 πρόκειται να λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Ρο Φιέρα (Rho Fiera) στα
βορειοανατολικά του Μιλάνου σε µια έκταση 200 εκταρίων και προβλέπεται να προσελκύσει περί
τους 160 χιλ. επισκέπτες ηµερησίως. Σχεδιάζεται να δηµιουργηθούν νέα περίπτερα σε έκταση 1,7
εκ. τ.µ. και να διοργανωθούν 7.000 περίπου εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (ΜάιοςΟκτώβριος 2015).
Η πόλη του Μιλάνου προβλέπεται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις της τάξης περίπου των 20 δισ.
ευρώ και 29 εκ. τουρίστες, ενώ θα δηµιουργηθούν 70 χιλ. νέες θέσεις εργασίας.
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Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ο Ιταλός Υφυπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης, αρµόδιος για το εξωτερικό εµπόριο της χώρας, σε
ανακοίνωσή του, επισήµανε την ανάγκη στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας,
εξαιτίας της δραστικής πτώσης των ιταλικών εξαγωγών τον Ιανουάριο του 2009, και των
αναλύσεων του οικονοµικού παρατηρητηρίου για συνέχιση της πτωτικής πορείας των εξαγωγών.
∆υστυχώς, όπως δήλωσε, µε τη µείωση των εξαγωγών µας προς τις τρίτες χώρες κατά 30% και
κατά 22,2% προς τις χώρες του ΟΠΕΚ το πρώτο τρίµηνο του 2009, εισήλθαµε στη “µαύρη τρύπα”
της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης. Oι αναλύσεις, επίσης, του οικονοµικού παρατηρητήριου του
Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης παρουσιάζονται δυσοίωνες για συνέχιση της πτωτικής
πορείας των εξαγωγών, σε αυτό το επίπεδο, έως τον Ιούνιο-Ιούλιο, και δεν προβλέπεται θετική
µεταβολή έως τις αρχές του 2010. Η δραστική µείωση της παγκόσµιας ζήτησης προκαλεί κρίση
στις επιχειρήσεις, κυρίως στη Βόρειο Ιταλία, όπου τα τελευταία έτη έχουν επενδύσει στην
αναδιάρθρωση, στην καινοτοµία και στην εξαγωγική δραστηριότητα.
Για την αντιµετώπιση αυτής της κρίσης, τέλος, τονίζει, ότι απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο στήριξης
των εξαγωγικών επιχειρήσεων το οποίο θα προβλέπει, µεταξύ άλλων, µέτρα φορολογικής στήριξης
και φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και κοινοπραξίες των επιχειρήσεων.

1. Εµπορικό Ισοζύγιο
Για το 2008, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές
εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού
ισοζυγίου διευρύνθηκε και ανήλθε σε 11,5 δισ. ευρώ το 2008, από τα 8,6 δισ. ευρώ το 2007.
Η επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο διπλασιασµό των
εισαγωγών από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι οποίες αποτελούν και τους κύριους προµηθευτές της
Ιταλίας σε ενεργειακά προϊόντα. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου, από τα τέλη του 2007, και
γενικότερα των τιµών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το
19,4% του συνόλου των εισαγωγών (15,7% το 2007). Πιο συγκεκριµένα, η υπερβολική αύξηση της
τιµής του πετρελαίου στις αρχές του 2008 οδήγησε στη διεύρυνση από τα 15,2 στα 19,5 δισ. ευρώ
του ελλείµµατος έναντι των χωρών του OPEC, παρά την αύξηση των ιταλικών εξαγωγών προς τις
χώρες αυτές. Οι ιταλικές εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων αφορούσαν κατά 38% το φυσικό
αέριο, κατά 20,8% το αργό πετρέλαιο και κατά 20,5% το κοκ και τα ραφιναρισµένα πετρελαϊκά
προϊόντα.
Το εµπορικό έλλειµµα, εξαιρουµένων των ενεργειακών προϊόντων, διευρύνθηκε για πέµπτη συνεχή
χρονιά που αναλογεί στο3,6% του ΑΕΠ, εντούτοις, αντίθετα από τα προηγούµενα έτη, υπήρξε µια
πτώση των εισαγωγών σε αξία (-2,1% έναντι της αύξησης 0,6% των εξαγωγών).
Η αξία των ιταλικών εξαγωγών κατέγραψε µια οριακή αύξηση της τάξεως του 0,29%, ρυθµός πολύ
χαµηλότερος εκείνου του 2007 (+8,02%). Ο τοµέας που κατέχει την κυρίαρχη θέση στις ιταλικές
εξαγωγές είναι αυτός των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών (+2,6%), προϊόντα τα οποία
αποτελούν το 19,3% των ιταλικών εξαγωγών. Κατά το έτος 2008, οι παραδοσιακοί τοµείς του
‘made in Italy’ δέχθηκαν σηµαντικές πιέσεις, µε αποτέλεσµα ο τοµέας των υφασµάτων να µειωθεί
κατά -10,1%, τα προϊόντα ορυκτών (εκτός µεταλλευµάτων) µειώθηκαν κατά -4,9%, ο τοµέας των
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επίπλων κατά -4,5%, ενώ ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας κατέγραψε πτώση της τάξης του 6,1%.
Η Ιταλία εξάγει το 13,3% του συνόλου των εξαγωγών των χωρών της ΟΝΕ, προς τις χώρες εκτός
ευρωζώνης και κατατάσσεται 3η, µετά τη Γερµανία (37%) και τη Γαλλία (13,6%). Όσον αφορά τις
εξαγωγές εντός χωρών ΟΝΕ, η Ιταλία κατέχει την 5η θέση µε ποσοστό 10,5%, µετά τη Γερµανία
(27,5%), τις Κάτω Χώρες (17,4%), το Βέλγιο (13,5%) και τη Γαλλία (13,1%).
Πλέον του 50% των ιταλικών εισαγωγών προέρχονται από τις χώρες της ΕΕ, ακολουθούµενες από
τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες της Άπω Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.
Αναφορικά µε τους τοµείς εισαγωγών, αυτοί που είχαν τη µεγαλύτερη αύξηση ήταν των κοκ και
πετρελαϊκών ραφιναρισµένων προϊόντων (+15,7%) των αγροτοβιοµηχανικών προϊόντων (+7,6%
για τα τρόφιµα, ποτά και καπνό και +4,4% για τα αγροτικά προϊόντα, προϊόντα δασοκοµίας και
ιχθυηρά).
Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι εισαγωγές από Κίνα, αυξήθηκαν κατά 8,81%, ενώ οι ιταλικές
εξαγωγές, αυξήθηκαν κατά 2,5%, επιβαρύνοντας επιπλέον το διµερές εµπορικό ισοζύγιο ΙταλίαςΚίνας. Σηµειώνεται επίσης η αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ εξαιτίας της υποτίµησης του
δολαρίου, που συνοδεύτηκε όµως από µια έντονη πτώση των εξαγωγών, σε παραδοσιακούς τοµείς
του “made in Italy” όπως τα ηλεκτρικά είδη.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2008
213.918.053.373
Ε.Ε - 27
46.644.901.427
Γερµανία
40.957.283.959
Γαλλία
23.897.819.349
Ισπανία
19.233.980.303
Ην. Βασίλειο
Λοιπές
44.367.891.178
Ευρωπαϊκές
χώρες
14.483.139.583
Ελβετία
10.469.588.263
Ρωσία
13.195.030.265
Β. Αφρική
Λοιπές
4.785.906.605
Αφρικανικές
χώρες
25.634.154.093
Β. Αµερική
23.038.139.910
ΗΠΑ
Κεντρική &
12.193.674.773
Νότια
Αµερική
Μέση
18.561.553.303
Ανατολή

Μερίδιο
2008
58,48%
12,75%
11,20%
6,53%
5,26%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
%
Μεταβολή
08/07

2008

-3,72% 203.976.376.309
-1,29% 60.350.929.900
-2,46% 32.306.983.592
-12,68% 14.790.510.418
-9,45% 11.367.992.123

Μερίδιο
2008

%
Μεταβολή
08/07

54,06%
16,00%
8,56%
3,92%
3,01%

-5,33%
-5,29%
-5,11%
-8,71%
-9,24%

12,13%

9,67%

42.277.469.831

11,21%

6,08%

3,96%
2,86%
3,61%

8,92%
9,51%
32,37%

11.261.903.731
16.085.373.046
31.172.266.743

2,98%
4,26%
8,26%

1,80%
10,10%
24,79%

1,31%

3,39%

7.098.635.823

1,88%

7,45%

7,01%
6,30%

-5,03%
-5,01%

13.556.773.708
11.798.029.523

3,59%
3,13%

7,55%
8,17%

3,33%

1,68%

10.788.640.604

2,86%

1,67%

5,07%

10,81%

19.202.485.235

5,09%

20,11%
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Κεντρική
Ασία
Άπω
Ανατολή
Κίνα
Ιαπωνία
Ωκεανία και
άλλες χώρες
Σύνολο

4.784.389.477

1,31%

5,71%

7.638.428.259

2,02%

8,74%

22.324.219.578

6,10%

1,08%

39.414.978.166

10,45%

3,84%

6.444.255.873
4.258.211.220

1,76%
1,16%

2,46%
-1,25%

23.600.116.343
5.021.707.359

6,26%
1,33%

8,81%
-6,09%

6.041.216.962

1,65%

16,88%

2.157.901.302

0,57%

-4,58%

365.806.089.607

100,00%

0,29% 377.283.955.980

100,00%

1,06%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται αναλυτικά οι ιταλικές εξαγωγές ανά Περιφέρεια, καθώς και
το µερίδιο που καταλαµβάνουν επί του συνόλου των ιταλικών εξαγωγών.

Βόρεια – ∆υτικά
Πιεµόντε
Κοιλάδα Αόστης
Λοµβαρδία
Λιγουρία
Βόρεια – Ανατολικά
Τρεντίνο – Άνω Αδίγη
Μπολτζάνο
Τρέντο
Βένετο
Φριούλι-Βενέτσια
Τζούλια
Εµίλια - Ρωµανία
Κέντρο
Τοσκάνη
Ούµπρια
Μάρκε
Λάτιο
Νότος
Αµπρούτζο
Molise
Καµπανία
Απουλία
Μπαζιλικάτα
Καλαβρία
Νήσοι
Σικελία
Σαρδηνία

2007
Μερίδιο
Αξία
%
144.958
39,7
32.275
10,2
876
0,2
102.084
28,0
4.725
1,3
115.498
31,7
6.183
1,7
3.161
0,9
3.023
0,8
50.557
13,9
12.413
3,4
46.344
56.092
26.529
3.628
12.458
13.477
27.119
7.323
629
9.445
7.192
2.101
431
14.386
9.661
4.725

12,7
15,4
7,3
1,0
3,4
3,7
7,4
2,0
0,2
2,6
2,0
0,6
0,1
3,9
2,6
1,3

Πηγή: ISTAT
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2008
Μερίδιο
Αξία
%
147.432
40,3
37.817
10,3
717
0,2
103.727
28,4
5.170
1,4
114.968
31,4
6.147
1,7
3.222
0,9
2.924
0,8
48.207
13,2
13.151
3,6
47.464
53.787
25.222
3.399
10.656
14.510
27.294
7.679
654
9.271
7.346
1.961
384
15.637
9.852
5.784

13,0
14,7
6,9
0,9
2,9
4,0
7,5
2,1
0,2
2,5
2,0
0,5
0,1
4,3
2,7
1,6

% Μεταβολή
08/07
1,7
1,5
-18,1
1,6
9,4
-0,5
-0,6
2,0
-3,3
-4,6
-4,6
2,4
-4,1
-4,9
-6,3
-14,5
7,7
0,6
4,9
3,9
-1,8
2,1
-6,6
-11,0
8,7
2,0
22,4

2. Κυριότεροι Εταίροι
Οι βασικές κατευθύνσεις της εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής παραµένουν αµετάβλητες, όπως
αυτές καθορίσθηκαν το 2007. Ο στρατηγικός σχεδιασµός της εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής
για την προώθηση των Ιταλικών εξαγωγών και επενδύσεων, για την επόµενη διετία, στηρίζεται σε
τέσσερις άξονες, σύµφωνα µε το Ιταλικό Υπουργείο Ανάπτυξης, αρµόδιο για τις διεθνείς
οικονοµικές σχέσεις: 1) στις χώρες προτεραιότητας, τις αποκαλούµενες χώρες BRIC (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα), 2) στη διατήρηση των υφιστάµενων δράσεων στις «ώριµες» αγορές (Ευρώπη,
ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία) 3) στη διεύρυνση των πρωτοβουλιών στις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης, της Βαλκανικής και της µεσογειακής Αφρικής και 4) στην ανάληψη δράσεων σε νέες
χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, σε χώρες-στόχους για το 2008, τη Νότιο Αφρική και τις χώρες που
παράγουν ενέργεια στην περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας (ειδικότερα
Αζερµπαϊτζάν και Καζακστάν).
Επίσης, τα επόµενα έτη, και ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, ως χώρες-στόχοι, θα είναι οι
χώρες του Κόλπου, το Μεξικό και οι χώρες της ΝΑ Ασίας, Βιετνάµ, Μαλαισία και Ινδονησία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του τρίτου άξονα, προς τις χώρες που θεωρούνται ότι «προσεγγίζουν» το
ευρωπαϊκό επίπεδο και στις οποίες έχουν άµεση πρόσβαση οι Ιταλικές επιχειρήσεις και
υλοποιούνται πολυάριθµα κοινοτικά προγράµµατα, ειδική προσοχή θα δοθεί στην Τουρκία, λόγω
της γεωγραφικής της θέσεως και της δυναµικής της αγοράς της.
15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Χώρες Προορισµού Ιταλικών Εξαγωγών 2008
% Μεταβολή
Αξία
Μερίδιο
Χώρες
08/07
(εκ. ευρώ)
Εξαγωγών 2008
Εξαγωγών
46.644.901.427
12,75%
-1,29%
Γερµανία
40.957.283.959
11,20%
-2,46%
Γαλλία
23.897.819.349
6,53%
-12,68%
Ισπανία
23.038.139.910
6,30%
-5,01%
ΗΠΑ
19.233.980.303
5,26%
-9,45%
Ην. Βασίλειο
14.483.139.583
3,96%
8,92%
Ελβετία
10.469.588.263
2,86%
9,51%
Ρωσία
9.853.606.424
2,69%
-8,35%
Βέλγιο
9.588.509.503
2,62%
7,22%
Πολωνία
8.567.129.485
2,34%
-3,14%
Αυστρία
8.559.828.045
2,34%
-1,13%
Κάτω Χώρες
7.603.810.704
2,08%
-2,10%
Ελλάδα
7.496.276.325
2,05%
4,23%
Τουρκία
6.444.255.873
1,76%
2,46%
Κίνα
5.819.766.050
1,59%
-2,84%
Ρουµανία
Άλλες Χώρες
ΣΥΝΟΛΟ

123.148.054.404
365.806.089.607

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat
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33,66%
100,00%

6,77%
0,29%

Χώρες Προέλευσης Ιταλικών Εισαγωγών 2008
Αξία
(εκ. ευρώ)

Χώρες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Μερίδιο
Εισαγωγών 2008

Γερµανία
Γαλλία
Κίνα
Κάτω Χώρες
Λιβύη
Ρωσία
Ισπανία
Βέλγιο
ΗΠΑ
Ην. Βασίλειο
Ελβετία
Αλγερία
Αυστρία
Πολωνία
Ιαπωνία

60.350.929.900
32.306.983.592
23.600.116.343
20.207.906.280
17.390.289.386
16.085.373.046
14.790.510.418
14.354.213.046
11.798.029.523
11.367.992.123
11.261.903.731
8.597.078.395
8.551.962.458
6.783.798.350
5.021.707.359

16,00%
8,56%
6,26%
5,36%
4,61%
4,26%
3,92%
3,80%
3,13%
3,01%
2,98%
2,28%
2,27%
1,80%
1,33%

Άλλες Χώρες
ΣΥΝΟΛΟ

114.815.162.030
377.283.955.980

30,43%
100,00%

% Μεταβολή
08/07
Εισαγωγών
-5,29%
-5,11%
8,81%
-1,88%
24,40%
10,10%
-8,71%
-10,28%
8,17%
-9,24%
1,80%
40,95%
-8,79%
5,82%
-6,09%
3,65%
1,06%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Γερµανία
Κίνα
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Γαλλία
Κάτω
Χώρες
Ιταλία
Μ. Βρετανία
Βέλγιο
Καναδάς
Ν. Κορέα
Ρωσία
Χόνγκ
Κόνγκ
Σιγκαπούρη
Μεξικό

2000
8,6
3,9
12,1
7,5
5,1

2001
9,3
4,3
11,9
6,6
5,3

2002
9,5
5,1
10,8
6,5
5,2

2003
9,9
5,8
9,6
6,3
5,2

2004
10,0
6,5
8,9
6,2
5,0

2005
9,4
7,4
8,7
5,7
4,5

2006
9,3
8,1
8,7
5,4
4,1

3,6

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

3,7
4,4
2,9
4,3
2,7
1,6

3,9
4,4
3,1
4,3
2,5
1,3

3,9
4,3
3,3
3,9
2,5
1,7

4,0
4,1
3,3
3,6
2,6
1,8

3,9
3,7
3,4
3,5
2,8
1,8

3,6
3,6
3,2
3,5
2,7
2,3

3,4
3,5
3,1
3,2
2,7
2,4

3,2

3,1

3,1

3,0

2,8

2,8

2,7

2,2
2,6

2,0
2,6

2,0
2,5

2,1
2,2

2,2
2,1

2,2
2,1

1,9
1,9

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων IMF-DOTS από ICE
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2007
9,5
8,7
8,3
5,1
4,0
4,0
3,5
3,1
3,1
3,0
2,7
2,5
2,5
2,1
2,0

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΗΠΑ
Γερµανία
Κίνα
Ιαπωνία
Μ. Βρετανία
Γαλλία
Ιταλία
Κ. Χώρες
Βέλγιο
Καναδάς
Ισπανία
Χόνγκ Κόνγκ
Ν. Κορέα
Μεξικό
Σιγκαπούρη

2000
18,8
7,6
3,4
5,8
5,1
5,0
3,6
3,3
2,7
4,0
2,2
3,2
2,4
3,0
2,0

2001
18,5
7,7
3,8
5,5
5,1
5,1
3,6
3,3
2,8
3,8
2,2
3,2
2,2
3,0
1,8

2002
18,1
7,4
4,5
5,1
5,1
4,9
3,7
3,3
3,0
3,7
2,3
3,1
2,3
2,9
1,8

2003
16,8
7,7
5,3
4,9
4,9
5,1
3,8
3,4
2,9
3,4
2,7
3,0
2,3
2,5
1,8

2004
16,1
7,6
5,9
4,8
4,8
5,0
3,8
3,4
3,0
3,2
2,7
2,9
2,4
2,3
1,8

2005
16,1
7,2
6,1
4,8
4,5
4,7
3,6
3,4
3,0
3,2
2,7
2,8
2,4
2,3
1,9

2006
15,5
7,3
6,4
4,7
4,4
4,3
3,5
3,4
2,9
3,1
2,6
2,7
2,5
2,0
1,9

2007
14,2
7,4
6,7
4,4
4,4
4,3
3,5
3,5
2,9
2,7
2,6
2,6
2,5
2,1
1,8

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων FMI-DOTS από ICE

3. Χώρες B.R.I.C.
Βραζιλία
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση σε συνδυασµό µε την υποτίµηση του ρεάλ, το φθινόπωρο του
2008, δεν διευκόλυναν τις συναλλαγές µεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας. Παρά τις ανταλλαγές
επίσηµων επισκέψεων τα δύο τελευταία χρόνια και τις επιχειρηµατικές αποστολές, η Ιταλία δεν
έχει καταφέρει να επιτύχει µερίδιο αγοράς µεγαλύτερου του 3%.
Οι ιταλικές εξαγωγές προς τη Βραζιλία, σηµείωσαν αύξηση κατά 37,76%, αξίας 4,6 δισ. δολάρια,
παρόλα αυτά το µερίδιο αγοράς των ιταλικών εξαγωγών µειώθηκε από 2,78% σε 2,66%, καθώς οι
συνολικές εισαγωγές της Βραζιλίας αυξήθηκαν κατά 43,59%, αγγίζοντας τα 173,2 δισ. δολάρια..
Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι διακυµάνσεις που παρατηρούνται στις ιταλικές εξαγωγές δεν
οφείλονται στην απόδοση της χώρας, καθώς αυτές αυξάνονται µε ιδιαίτερα ικανοποιητικό ρυθµό,
αλλά στην ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση των βραζιλιάνικων εισαγωγών από τις χώρες της ΝΑ Ασίας. Η
εξαγωγική απόδοση της Ιταλίας µπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, δεδοµένου ότι ξεπέρασε
χώρες όπως η Αργεντινή και η Χιλή, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακούς εµπορικούς εταίρους της
Βραζιλίας. Πιο συγκεκριµένα η Ιταλία κατατάσσεται στην 9η θέση προέλευσης των βραζιλιάνικων
εισαγωγών, από 10η που ήταν το 2007, και 3η µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών µετά τη Γερµανία
και τη Γαλλία. Η Ιταλία εξάγει στη Βραζιλία κυρίως µηχανήµατα και προϊόντα µεσαίας
τεχνολογίας. Οι µισές περίπου ιταλικές εξαγωγές κατευθύνονται στο κράτος του Αγίου Παύλου,
ενώ άλλοι σηµαντικοί προορισµοί είναι και το κράτος του Ρίο Ιανέιρο, του Minas Gerais και του
Rio Grande dol Sol.
Αναφορικά µε τις εισαγωγές από Βραζιλία, αν και αυξήθηκαν 6,75% το 2008 σε σχέση µε το 2007,
αγγίζοντας τα 4,7 εκ. δολάρια., µειώθηκε το µερίδιο αγοράς της Βραζιλίας στην ιταλική αγορά από
18

2,78% σε 2,41%. Κατ’ αποτέλεσµα το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών είναι υπέρ της
Βραζιλίας, µε το πλεόνασµα όµως σταδιακά να µειώνεται.
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας, το 2008, η Ιταλία πραγµατοποίησε άµεσες
επενδύσεις αξίας 326,27 εκ. δολαρίων, κατατασσόµενη στην 11η θέση. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε
το ιταλικό ICE, τα στοιχεία δεν καταγράφουν το πραγµατικό µέγεθος των ιταλικών επενδύσεων,
καθώς διάφορες επενδύσεις γίνονται µέσω άλλων χωρών, όπως το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία,
οι οποίες διαθέτουν ευνοϊκότερο φορολογικό σύστηµα, εξού και η Ολλανδία εµφανίζεται ως ο
µεγαλύτερος επενδυτής στη Βραζιλία σε απόλυτους όρους.

Ρωσία
Όσον αφορά στις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Ιταλίας-Ρωσίας, συγκρατείται ότι,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ISTAT, το ύψος των εµπορικών συναλλαγών ανήλθε στα 26 δις ευρώ,
µε τις εξαγωγές των Ιταλικών προϊόντων να σηµειώνουν αύξηση κατά 9,51%, αρκετά πιο
περιορισµένες σε σχέση µε το 2007 (25,62%). Παρόλα αυτά, οι ιταλικές εξαγωγές διατηρούν µια
αξιοσηµείωτη δυναµική, καθώς αυτές αυξάνονται µε µεγαλύτερο ρυθµό από αυτές των χωρών
εκτός Ε.Ε. (+6,1), καθώς και των χωρών της ΕΕ (-0,7). Τρεις είναι οι κυρίαρχοι τοµείς, των
µηχανηµάτων (+6,3%), των ειδών ένδυσης και υφασµάτων (+8,5%), των προϊόντων από δέρµα
(+16,8%) και των επίπλων (+16,6%).
Το µεγαλύτερο µέρος των ιταλικών εισαγωγών αποτελούν τα ενεργειακά προϊόντα, µε µερίδιο
πλέον του 68%.
Αναφορικά µε τις Ιταλικές επενδύσεις στη Ρωσία, το µέγεθός τους παραµένει σχετικά χαµηλό.
Παρόλα αυτά, πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν πραγµατοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις.
Συνολικά στη Ρωσία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200 ιταλικές επιχειρήσεις, µε πιο
σηµαντικές επενδύσεις να θεωρούνται αυτές της ENI, ENEL, Finmeccanica, Fiat και Indesit.
Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης η παρουσία του ιταλικού τραπεζικού τοµέα στη Ρωσία, µε τρεις
Τράπεζες, πέντε Γραφεία Αντιπροσώπευσης και αρκετές Χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, κυρίως
leasing. Η εµπορική παρουσία των ιταλικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται κυρίως στη Μόσχα και
στην Αγία Πετρούπολη, ενώ απουσιάζει, σύµφωνα µε το ICE, από τα δίκτυα ευρείας διανοµής.
Κατά την Ιταλορωσική Σύνοδο Κορυφής (Μόσχα, 6.11.08), υπεγράφησαν δύο σηµαντικές
συµφωνίες: Η πρώτη αφορά στη συµµετοχή της Ρωσικής εταιρείας Rosatom στην κατασκευή
πυρηνικών αντιδραστήρων 3ης και 4ης γενιάς στην Ιταλία, ενώ η δεύτερη αφορά στη συνεργασία
µεταξύ της Ρωσικής Lukoil και της Ιταλικής εταιρείας διυλιστηρίων ERG και αποτελεί την πρώτη
µεγάλη Ρωσική επένδυση στον τοµέα των διυλιστηρίων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η διµερής
ενεργειακή συνεργασία φαίνεται να καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και το
µεγαλύτερο µέρος των Ιταλικών επενδύσεων στη Ρωσία ($8 δισ. σε σύνολο $10 δισ.).

Ινδία
Ο όγκος εµπορίου µεταξύ Ιταλίας και Ινδίας βρίσκεται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα, ειδικά αν ληφθεί
υπόψη το µέγεθος των δύο χωρών, ανερχόµενος για το 2008, σε περίπου τα 6 εκ. ευρώ, ηυξηµένος
κατά 25,54% σε σχέση µε το 2007, ενώ το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει ελλειµµατικό εις βάρος
της Ιταλίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών ήταν µεγαλύτερος από αυτόν
του όγκου εµπορίου (45,87%), καταδεικνύοντας τη δυναµική που αναπτύσσουν οι ιταλικές
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επιχειρήσεις σταδιακά στην Ινδία. Σε αξία οι ιταλικές εξαγωγές έφτασαν τα 3 εκ. ευρώ, ενώ οι
ιταλικές εισαγωγές έφτασαν τα 3,39 εκ. ευρώ, ηυξηµένες κατά 14,06%. Η Ιταλία αποτελεί,
σύµφωνα µε το ICE, τον 5ο εµπορικό εταίρο της Ινδίας, ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ τον 20ο στο
σύνολο των χωρών, όσον αφορά τις ινδικές εισαγωγές και το 10ο όσον αφορά τις ινδικές εξαγωγές.
Τα βασικά προϊόντα που εξάγει η Ιταλία στην Ινδία είναι µηχανήµατα και εξαρτήµατα αυτών και
χηµικά προϊόντα. Αντίθετα εισάγει κυρίως υφάσµατα και ενδύµατα, αυτοκίνητα και ανταλλακτικά
αυτών.
Σηµειώνεται ότι, µετά από µια περίοδο σχετικής στασιµότητας, οι ιταλικές επιχειρήσεις απέκτησαν
νέο ενδιαφέρον για δραστηριοποίησή τους στην Ινδία. Για το 2008, σύµφωνα µε το ICE, η Ιταλία
κατείχε την 12η θέση µεταξύ των επενδυτριών χωρών στην Ινδία, µε συνολικές επενδύσεις, για την
περίοδο 2000-2008, ύψους 698,48 εκ. δολαρίων, οι οποίες ισοδυναµούν µε το 0,78% του συνόλου
των ξένων επενδύσεων στην Ινδία. Η πιο σηµαντική ιταλική επένδυση είναι αυτή της Fiat, η οποία
δηµιούργησε joint venture µε την Tata, για την παραγωγή και τη διανοµή των µοντέλων και των
µηχανών της πρώτης στην Ινδία και σε µεγάλο µέρος της Άπω Ανατολής. Συνολικά πάνω από 30
µεγάλες ιταλικές επιχειρήσεις όπως η Pirelli, η Perfetti Van Melle, η Italcementi, η Piaggio, η
Edison, η Luxottica, η Benetton, η Zegna κ.ά., έχουν επενδύσει στην Ινδία, κατά βάση είτε
εξαγοράζοντας ινδικές εταιρείες είτε δηµιουργώντας joint ventures. Αναφορικά µε τον τραπεζικό
τοµέα, λειτουργούν Γραφεία Αντιπροσώπευσης, κυρίως στη Βοµβάη, διαφόρων ιταλικών
Τραπεζών. Συνολικά, στην Ινδία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 400 ιταλικές επιχειρήσεις,
έναντι των 330 που ήταν στην αρχή του 2007. Πιο συγκεκριµένα, το 13% δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της ένδυσης, το 8% στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας και το 7% στον τοµέα των
ηλεκτρονικών ή παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ICE, περισσότερες από 30 ινδικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ιταλία σε διάφορους τοµείς.

Κίνα
Ο συνολικός όγκος εµπορίου µεταξύ Ιταλίας-Κίνας, για το 2008, ανήλθε σε 30 εκ. ευρώ, ηυξηµένος
κατά περίπου 7% σε σχέση µε το 2007. Οι κινεζικές εξαγωγές (περίπου 23,5 εκ. ευρώ) είναι
υπερτριπλάσιες των ιταλικών (περίπου 6,4 δισ. ευρώ) και αυξάνονται µε σαφώς µεγαλύτερο ρυθµό
(8,81% έναντι 2,46%).
Για το 2007 η Ιταλία κατατασσόταν στην 23η θέση µεταξύ των χωρών προµηθευτριών της Κίνας,
και στην 3η θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, µετά τη Γερµανία και τη Γαλλία. Το ποσοστό
αγοράς που κατέχουν οι ιταλικές εξαγωγές στην κινεζική αγορά είναι ίσο µε το 1,07%,
καταγράφοντας µια µικρή µείωση σε σχέση µε το 2006 (1,09%). Η αξία των εξαγωγών ανήλθε τα
10,22 εκ. δολάρια, µε ετήσια αύξηση του 18,72%. Αναφορικά µε τα προϊόντα, το 54% των
ιταλικών εξαγωγών επικεντρώνεται στον ηλεκτρικό και µηχανολογικό εξοπλισµό, ενώ έπονται, µε
µεγάλη διαφορά, τα υφασµάτινα προϊόντα και ένδυσης, τα κοινά µέταλλα, τα χηµικά προϊόντα και
τα προϊόντα υπόδησης.
Αναφορικά µε τις ιταλικές επενδύσεις στην Κίνα (εξαιρουµένου του Χονγκ Κονγκ)
δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 ιταλικές επιχειρήσεις.Το µεγαλύτερο µέρος των εταιειών έχει
επιλέξει τη µορφή του γραφείου αντιπροσώπευσης για την παρακολούθηση της αγοράς. Ενώ οι
ιταλικές επενδύσεις στην Κίνα έχουν γίνει υπό το εταιρικό σχήµα της κοινοπραξίας (joint venture),
στα οποία το πλειοψηφικό κεφάλαιο είναι κινεζικό (54%), ακολουθούµενες από αυτές που το
πλειοψηφικό κεφάλαιο είναι ιταλικό (27%) και µε ισόποσο κεφάλαιο (19%). Το 75% των
επενδύσεων προέρχεται από µεγάλες εταιρείες και µόνο το 10% από µικρές και µεσαίες. Οι
ιταλικές επενδύσεις είναι αρκετά διαφοροποιηµένες όσον αφορά τον τοµέα δραστηριοποίησής
τους, µε σηµαντικά µερίδια στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, του µηχανολογικού
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εξοπλισµού, της χηµικής βιοµηχανίας και των υφασµάτων. Τελευταία ενισχύουν σηµαντικά την
παρουσία τους Τράπεζες, ταχυµεταφορές, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συµβούλων
επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ιταλικές επιχειρήσεις επιλέγουν το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ως βάση
δραστηριοποίησής τους.
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Γ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ

1. ∆ιµερές Εµπόριο
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών
ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά
7,37%, σε σχέση µε το 2007.
Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών για το 2008, ανήλθε σε 2,001 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 8,73% (161 εκ. ευρώ) σε σχέση µε το 2007.
Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους
6,98%, σε σχέση µε το 2007.
Το ύψος του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε 4,9 δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ το
2007, ενώ ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές ανήλθε σε 0,29 το 2008, έναντι 0,28, το 2007.

σε ευρώ

Όγκος
Εµπορίου
Εξαγωγές
Εισαγωγες
Εµπορικο
Ισοζυγιο
∆είκτης
ΕΞ/ΕΙΣ

%
Μεταβολή
08/07

2004

2005

2006

2007

2008

7.941.605.677

7.580.107.975

7.704.855.467

8.308.337.272

8.920.350.041

7,37%

1.502.302.065
6.439.303.612

1.550.275.176
6.029.832.799

1.871.615.659
5.833.239.808

1.841.119.777
6.467.217.495

2.001.859.507
6.918.490.534

8,73%
6,98%

-4.479.557.623 -3.961.624.149

-4.626.097.718

-4.916.631.027

6,28%

0,28

0,29

3,34%

-4.937.001.547
0,23

0,26

0,32

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

Από πρώτη ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι σηµαντική αύξηση σηµείωσαν τα ορυκτά
καύσιµα (303%), τα προϊόντα χαλκού, κατά 56% και ο κλάδος των πλαστικών υλών κατά 4,5%.
Μείωση κατέγραψαν ο κλάδος των ιχθυηρών κατά 7,65%, των ελαίων (κυρίως χύδην ελαιόλαδο)
κατά 19,82% και ο κλάδος του αλουµινίου κατά 9,65% .
Όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα στοιχεία του 2008, της ΕΣΥΕ, σε επίπεδο χωρών, η Ιταλία
αποτέλεσε τον πρώτο προορισµό των ελληνικών εξαγωγών, καλύπτοντας το 11,5% του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών και δεύτερη χώρα, ως προς τις εισαγωγές (11,3% του συνόλου των
ελληνικών εισαγωγών).
Παρακάτω αναπαρίσταται διαγραµµατικά η πορεία των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών κατά
τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

σε ευρώ

(76) Αργίλιο και
τεχνουργήµατα από αργίλιο
(27) Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά
λάδια και προϊόντα της
απόσταξης αυτών.
Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά
ορυκτά
(03) Ψάρια και µαλακόστρακα,
µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια
(15) Λίπη και λάδια ζωικά ή
φυτικά. Προϊόντα της
διάσπασης αυτών. λίπη
βρώσιµα επεξεργασµένα. κεριά
ζωικής ή φυτικής προέλευσης
(74) Χαλκός και
τεχνουργήµατα από χαλκό
(39) Πλαστικές ύλες και
τεχνουργήµατα από αυτές τις
ύλες
(61) Ενδύµατα και
συµπληρώµατα του ενδύµατος,
πλεκτά

%
Μεταβολή
08/07

Μερίδιο ως
προς το σύνολο
των ελληνικών
εξαγωγών στην
Ιταλία 2007

Μερίδιο ως
προς το σύνολο
των ελληνικών
εξαγωγών στην
Ιταλία 2008

2007

2008

263.299.703

237.893.753

-9,65%

14,19%

11,88%

57.398.699

231.432.361

303,20%

3,09%

11,56%

186.240.699

171.989.610

-7,65%

10,04%

8,59%

211.370.629

169.486.906

-19,82%

11,39%

8,47%

106.829.482

166.722.021

56,06%

5,76%

8,33%

103.405.161

108.334.770

4,77%

5,57%

5,41%

83.798.337

65.759.259

-21,53%

4,52%

3,28%
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(52) Βαµβακι
(20) Παρασκευάσµατα
λαχανικών, καρπών και
φρούτων ή άλλων µερών φυτών
(85) Μηχανές, συσκευές και
υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη
τους. Συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου,
συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής των εικόνων και
του ήχου για την τηλεόραση,
και µέρη και εξαρτήµατα των
συσκευών αυτών

81.706.422

59.628.357

-27,02%

4,40%

2,98%

58.711.615

59.050.598

0,58%

3,16%

2,95%

57.543.112

56.450.911

-1,90%

3,10%

2,82%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

σε ευρώ

(84) Πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες,
µηχανές, συσκευές και
µηχανικές επινοήσεις.
Μέρη αυτών των µηχανών
ή συσκευών
(39) Πλαστικές ύλες και
τεχνουργήµατα από αυτές
τις ύλες
(87) Αυτοκίνητα οχήµατα,
ελκυστήρες, ποδήλατα και
άλλα οχήµατα για χερσαίες
µεταφορές, τα µέρη και
εξαρτήµατα τους
(85) Μηχανές, συσκευές
και υλικά ηλεκτρικά και τα
µέρη τους. Συσκευές
εγγραφής ή αναπαραγωγής
του ήχου, συσκευές
εγγραφής ή αναπαραγωγής
των εικόνων και του ήχου
για την τηλεόραση, και
µέρη και εξαρτήµατα των
συσκευών αυτών
(72) Χυτοσιδηρος, σιδηρος
και χαλυβας
(62) Ενδύµατα και
συµπληρώµατα του
ενδύµατος, άλλα από τα
πλεκτά

%
Μεταβολή
08/07

Μερίδιο ως
προς το σύνολο
των ελληνικών
εξαγωγών στην
Ιταλία 2007

Μερίδιο ως
προς το σύνολο
των ελληνικών
εξαγωγών στην
Ιταλία 2008

2007

2008

1.010.131.569

1.097.461.780

8,65%

15,52%

15,86%

414.019.668

423.896.225

2,39%

6,36%

6,13%

414.081.180

422.939.676

2,14%

6,36%

6,11%

279.535.299

331.782.343

18,69%

4,29%

4,80%

368.026.119

328.715.989

-10,68%

5,65%

4,75%

273.384.464

286.289.040

4,72%

4,20%

4,14%
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(94) Έπιπλα, έπιπλα
ιατροχειρουργικά. Είδη
κλινοστρωµνής και
παρόµοια. Συσκευές
φωτισµού που δεν
κατονοµάζονται ή δεν
περιλαµβάνονται αλλού.
Λάµπες-ρεκλάµες φωτεινά
σήµατα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και
παρόµοια είδη.
Προκατασκευές
(27) Ορυκτά καύσιµα,
ορυκτά λάδια και προϊόντα
της απόσταξης αυτών.
Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά
ορυκτά
(30) Φαρµακευτικα
προίοντα
(61) Ενδύµατα και
συµπληρώµατα του
ενδύµατος, πλεκτά

269.021.028

278.218.523

3,42%

4,13%

4,02%

158.556.639

273.713.751

72,63%

2,44%

3,96%

187.754.708

218.828.952

16,55%

2,88%

3,16%

202.680.847

216.109.313

6,63%

3,11%

3,12%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών ως
προς το σύνολο των ιταλικών
εισαγωγών

σε ευρώ

(76) Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο
(27) Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα
της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά
ορυκτά
(03) Ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια
(15) Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της
διάσπασης αυτών. λίπη βρώσιµα επεξεργασµένα.
κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης
(74) Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό
(39) Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές
τις ύλες
(61) Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος,
πλεκτά
(52) Βαµβακι
(20) Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και
φρούτων ή άλλων µερών φυτών
(85) Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και
τα µέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την
τηλεόραση, και µέρη και εξαρτήµατα των
συσκευών αυτών
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat
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2007

2008

4,79%

4,74%

0,32%

0,13%

6,09%

5,66%

10,53%

7,01%

1,53%

2,76%

0,65%

0,73%

1,59%

1,14%

5,11%

3,75%

7,72%

6,39%

0,18%

0,14%

2.

Εξελίξεις σε Προϊόντα Ελληνικού Εξαγωγικού Ενδιαφέροντος

Ελαιόλαδο
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου Ερευνών Γεωργικών Προϊόντων (ISMEA)
και των Ενώσεων Παραγωγών Ελαιολάδου της Ιταλίας, για την ελαιοκοµική περίοδο 2008/2009,
προβλέπεται αύξηση της παραγωγής του ελαιολάδου κατά 10 έως 15%, σε σχέση µε εκείνη της
περιόδου 2007/2008. Σηµειώνεται ότι όπως αποτυπώνεται και στον κατωτέρω πίνακα, από το έτος
2004 έως το 2007, έχει καταγραφεί µείωση της παραγωγής κατά 37% περίπου.
Η αύξηση της παραγωγής εστιάζεται κυρίως στις κεντρικές περιοχές της χώρας, καθώς σε αυτές
σηµειώθηκε µεγαλύτερη κάµψη της παραγωγής κατά την περυσινή περίοδο, ένεκα µη ευνοϊκών
κλιµατικών συνθηκών.
Παραγωγή Ελαιολάδου στην Ιταλία (σε τόνους)
Περιφέρειες
Καλαβρία
Απουλία
Σικελία
Καµπανία
Λάτιο
Τοσκάνη
Ούµπρια
Λοιπές Περιφέρειες
Σύνολο

2004/5
299.836
267.820
49.595
41.542
35.329
27.585
6.840

2005/6
213.696
245.839
53.714
39.135
21.919
16.174
8.766

2006/7
206.143
215.475
42.694
30.372
25.318
16.742
13.874

2007/8
208.222
190.662
47.676
36.792
22.667
13.792
10.841

56.012
794.559

56.497
655.740

52.635
603.253

45.754
576.406

2008/9*

~ 650.000

* Προβλέψεις ISMEA, Στοιχεία Istat

Ως προς τις τιµές παραγωγού στην Ιταλία για εξαιρετικώς παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο όπως
αποτυπώνεται κατωτέρω, σηµειώθηκε µείωση από -7,8% έως -16,3%, κατά τους µήνες Σεπτέµβριο
και Οκτώβριο 2008, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007, οφειλόµενη κυρίως στη µαζική
διάθεση αποθεµάτων ελαιολάδου της περυσινής περιόδου, που υπολογίζονται σε περίπου 50.000
τόνους. Τα υψηλά αυτά αποθέµατα οφείλονται κυρίως στην προσδοκία των παραγωγών για
υψηλότερες τιµές κατά τη διάρκεια του θέρους, γεγονός το οποίο όµως δεν επιβεβαιώθηκε.
Σύµφωνα µε εκπροσώπους των οργανώσεων των φορέων παραγωγών ελαιολάδου, δυσοίωνες
εµφανίζονται οι προοπτικές για αύξηση των τιµών ελαιολάδου κατά τη νέα ελαιοκοµική περίοδο,
οφειλόµενες κυρίως α) στα µεγάλα τρέχοντα αποθέµατα ελαιολάδου τόσο στην Ιταλία (50.000
τόνοι) όσο και στην Ισπανία (223.000 τόνοι), β) στην πολιτική των µεγάλων ισπανικών εταιρειών
ελαιολάδου που στοχεύουν στις αγορές τις Ασίας και Αµερικής, µε σκοπό την προώθηση ενιαίου
τύπου ελαιολάδου σε χαµηλή ανταγωνιστική τιµή σε σχέση µε άλλα οµοειδή προϊόντα, γ) στο
τρέχον αρνητικό διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον. Σηµειώνεται, επίσης, ότι σύµφωνα µε
δηµοσιευθέντα στοιχεία του ISMEA, οι συµβάσεις µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ελαιολάδου
της ισπανικής εταιρείας MFAO, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Οκτ. 2008, παρουσίαζαν µέση τιµή
αγοράς ύψους 2.200 ευρώ ανά τόνο και µέση τιµή πώλησης ύψους 2.270 ευρώ ανά τόνο για τους
µήνες Νοέµβριο 2008 και Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο του 2009.
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Υπογραµµίζουµε την επιθετική πολιτική της ισπανικής εταιρείας “Sos Cuetara” που, µε την
εξαγορά και της ιστορικής ιταλικής εταιρείας “Bertolli”, διακινεί πλέον το 50% του ελαιολάδου
στην Ιταλία.
Τιµές Παραγωγού στην Ιταλία για Εξαιρετικώς Παρθένο Ελαιόλαδο (χωρίς ΦΠΑ)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Μέση
Ετήσια Τιµή

2004

2005

2006

2007

2008

2,77
2,83
2,89
2,89
2,98
2,98
2,97
2,94
2,81
2,63
2,63
2,52

2,60
2,72
2,98
3,04
3,06
3,07
3,17
3,26
3,46
4,01
3,88
3,94

4,20
4,13
4,05
4,00
3,93
3,75
3,77
3,76
3,62
3,40
3,05
2,77

2,96
3,04
3,16
3,17
3,09
3,02
3,00
3,05
3,28
3,31
3,49
3,25

3,22
3,11
3,09
3,02
2,95
2,89
2,88
2,87
2,84
2,77
-

%
Μεταβολή
08/07
8,8%
2,3%
-2,2%
-4,7%
-4,5%
-4,3%
-4,0%
-5,9%
-13,4%
-16,3%
-

2,82

3,27

3,70

3,15

-

-

Πηγή: ISMEA

Τιµές Παραγωγού στην Ιταλία για Παρθένο Ελαιόλαδο (χωρίς ΦΠΑ)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Μέση
Ετήσια Τιµή

2004

2005

2006

2007

2008

2,28
2,32
2,36
2,34
2,54
2,58
2,59
2,60
2,47
2,28
2,23
1,97

2,00
2,15
2,59
2,69
2,70
2,70
2,78
2,94
3,34
3,78
3,56
3,53

3,75
3,90
3,68
3,44
3,31
3,10
3,18
3,16
2,96
2,64
2,65
2,50

2,45
2,63
2,73
2,72
2,57
2,43
2,41
2,49
2,58
2,53
2,54
2,51

2,57
2,52
2,53
2,45
2,37
2,31
2,38
2,38
2,38
2,26
-

%
Μεταβολή
08/07
4,9%
-4,2%
-7,3%
-9,9%
-7,8%
-4,9%
-1,2%
-4,4%
-7,8%
-10,7%
-

2,38

2,90

3,19

2,55

-

-

Πηγή: ISMEA

Όσον αφορά το διµερές εµπόριο, για το έτος 2008, κατεγράφη πτώση, της τάξεως του 22%, των
ελληνικών εξαγωγών του παρθένου ελαιόλαδου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η
πορεία των ελληνικών εξαγωγών ανά κωδικό συνδυασµένη ονοµατολογίας.
27

σε ευρώ

226.207.519
224.797.535
1.409.984

174.999.589
174.730.776
268.813

% Μεταβολή
08/07
-22,64%
-22,27%
-80,94%

11.030.819

11.911.299

-7,98%

2007

1509-Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του
150910-Ελαιόλαδο παρθένο
150990-Ελαιόλαδο, άλλα
1510-Άλλα λάδια που παίρνονται
αποκλειστικά από ελιές

2008

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat

Ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια
Μετά τη µείωση της παραγωγής το 2003, η παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας ανέκαµψε και
για το 2006 ανήλθε σε άνω των 241.000 τόνων και σε αξία περίπου 629 εκ. ευρώ. Η Ιταλία είναι
τρίτη παραγωγική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, µετά τη Γαλλία και την Ισπανία, µε
µερίδιο 14% της παραγωγής. Η ιχθυοκαλλιέργεια στην ιταλική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή
διαφοροποίηση των συστηµάτων παραγωγής, των τεχνολογιών που εφαρµόζονται και των ειδών
που εκτρέφονται.
Για το 2006, η παραγωγή µαλακίων κάλυψε το 70% του συνόλου της παραγωγής, έναντι 30%
εκείνης των ιχθυηρών, σηµείωσε δε αύξηση τόσο σε ποσοτικούς όρους, όσο και σε αξία. Από τα
διάφορα είδη που εκτρέφονται, η παραγωγή πέστροφας, λαυρακιού και τσιπούρας καλύπτει το 82%
των παραγόµενων ειδών και ειδικότερα αυτό της πέστροφας το 56%. Η παραγωγή τσιπούρας το
2006 παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2005 (9.500 τόνους), ενώ αύξηση σηµείωσε η παραγωγή
λαυρακιού (9.300τ. +2,1%), πέστροφας (40.200 τ. +1,75%) και οξύρρυγχων (1300 τ. +7,7%).
Σε αξία, η συνολική παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας ανήλθε το 2006 σε 628,95 εκ. ευρώ,
από τα οποία η παραγωγή µαλακίων ανήλθε σε 288,25 εκ. ευρώ και ιχθυηρών σε 340,70 εκ. ευρώ.
Μέσες τιµές παραγωγού
ευρώ/κιλό

Αντζούγιες
Μπακαλιάροι
Ξιφίες
Γλώσσες
Κουτσοµούρες
Σουπιές
Χταπόδια
Καλαµάρια
Κατσαρίδες θαλάσσης
Γαρίδες

2006
1,08
5,64
9,48
11,33
4,91
6,91
6,14
12,34
5,15
20,26

% Μεταβολή
07/06
-8,8
5,8
6,0
61,6
-14,3
-22,1
-10,7
6,3
1,5
-0,9

2007
0,99
5,97
10,05
18,32
4,20
5,38
5,48
13,11
5,23
20,08

Πηγή: ISMEA

Μέσες τιµές παραγωγού προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
ευρώ/κιλό

2006
28

2007

% Μεταβολή
07/06

Πέστροφα (350-450 γρ)
Πέστροφα (450-650 γρ)
Λαυράκι (300-400 γρ)
Λαυράκι (400-600 γρ)
Τσιπούρα (300-400 γρ)
Τσιπούρα (400-600 γρ)
Μύδια
Κυδώνια (70-80 κοµµάτια/κιλό)
Κυδώνια (110-130 κοµµάτια/κιλό)

2,23
2,60
6,38
7,44
6,11
6,81
0,92
3,45
3,01

2,40
2,70
6,55
7,80
6,33
7,05
1,04
3,63
3,23

7,7
3,8
2,7
4,9
3,7
3,5
13,8
5,1
7,3

Πηγή: ISMEA

Το εξωτερικό εµπόριο της Ιταλίας σε ιχθυηρά, µαλάκια και οστρακόδερµα εµφανίζεται υψηλά
ελλειµµατικό. Ειδικότερα, ο όρος εισαγωγών/εξαγωγών προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
ανήλθε σε 21,7% το 2004, σε 23,9% το 2005 και σε 28,3% το 2006.
Σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της χώρας είναι η Ισπανία, η ∆ανία οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία,
το Εκουαδόρ και η Ελλάδα.
Σηµαντική παρουσία στην ιταλική αγορά παρουσιάζουν η τσιπούρα και το λαβράκι από την
Ελλάδα. Και τα δύο προϊόντα διατίθενται ευρέως στην Ιταλική αγορά, κυρίως στα ιχθυοπωλεία,
εντός των µεγάλων αλυσίδων διανοµής. Κύριο πλεονέκτηµα και των δύο προϊόντων, σε σχέση µε
τα αντίστοιχα ιταλικά προϊόντα, είναι η ανταγωνιστική τιµή τους αλλά και η συνέπεια στην
παράδοση. Ειδικότερα, οι µεγάλες αλυσίδες διανοµής έρχονται, κατά βάση, σε απευθείας επαφή µε
τους Έλληνες παραγωγούς, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερες τιµές στις αλυσίδες και καλύτερο
προγραµµατισµό στην παραγωγή και άµεση τοποθέτηση στην αγορά, για τους έλληνες εµπόρους.
Τόσο η τσιπούρα όσο και το λαβράκι έχουν καθιερωθεί στις διατροφικές συνήθειες των ιταλών
καταναλωτών, τόσο για την ποιότητα όσο και την τιµή τους.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η πορεία των ελληνικών εξαγωγών ανά κωδικό
συνδυασµένη ονοµατολογίας.
σε ευρώ
0301- Ψάρια ζωντανά
0302- Ψάρια νωπά ή διατηρηµένα σε απλή
ψύξη
0303- Ψάρια κατεψυγµένα
0304-Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών,
νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένα
0305-Ψάρια αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε
άρµη, καπνιστά. Αλεύρια, πελέτες ψαριών
0306-Μαλακόστρακα
0307-Μαλάκια

6.871.926

22.789.265

% Μεταβολή
08/07
231,63%

140.357.743

111.315.821

-20,69%

6.781.726

3.984.055

-41,25%

5.398.711

5.403.918

0,10%

330.754

661.723

100,07%

6.291.657
11.971.683

4.222.340
8.889.589

-32,89%
-25,74%

2007

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat
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2008

Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η πορεία των ελληνικών εξαγωγών ανά κωδικό
συνδυασµένη ονοµατολογίας.
σε ευρώ
7601-Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή
7602-Απορρίµµατα και θραύσµατα
αργιλίου
7604-Ράβδοι και είδη καθορισµένης
µορφής από αργίλιο
7605-Σύρµατα από αργίλιο
7606-Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από
αργίλιο, µε πάχος που υπερβαίνει τα 0,2mm
7607-Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από
αργίλιο, µε πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2
mm
7608-Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο
7609-Εξαρτήµατα σωληνώσεων από
αργίλιο
7610-Κατασκευές και µέρη αυτών από
αργίλιο
7612-∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα,
µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, από
αργίλιο
7614-Συρµατόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες
και παρόµοια, από αργίλιο, µη µονωµένα,
για την ηλεκτροτεχνία
7615-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής
οικονοµίας, υγιεινής ή ευπρεπισµού, και τα
µέρη αυτών, όλα από αργίλιο.
7616-Άλλα τεχνουργήµατα από αργίλιο

164.761.400

136.640.383

% Μεταβολή
08/07
-17,07%

4.015.284

3.123.503

-22,21%

9.306.914

4.954.665

-46,76%

831.694

12.000

-98,56%

47.371.535

40.260.820

-15,01%

19.616.686

11.137.720

-43,22%

21.141

0

-100,00%

800

831

3,88%

47.300

51.807

9,53%

10.458.096

9.378.747

-10,32%

18.255

26.927

47,50%

1.244.540

905.714

-27,22%

7.616.327

4.974.440

-34,69%

2007

2008

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat

3. ∆ιµερής Συνεργασία
Ενέργεια
- Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (ITGI) αποτελεί τη
σηµαντικότερη συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Η υπογραφή της
τριµερούς διακρατικής συµφωνίας στις 26 Ιουλίου 2007 στη Ρώµη, από τους τότε Υπουργούς
Ανάπτυξης των τριών χωρών, αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον
ορισµό Τουρκο-Ελληνο-Ιταλικός αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI). Ο αγωγός έχει σχεδιασθεί να
µεταφέρει 8 δις κυβικά µέτρα, ετησίως, προς την Ιταλία, µέσω του ελληνικού δικτύου και του
υποθαλάσσιου αγωγού «Ποσειδώνας» (Σταυρολιµένας Θεσπρωτίας-Ότραντο Ιταλίας).
- Νέα, επίσης, συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα διανοίγεται µε την κατασκευή της νότιας
όδευσης του νέου αγωγού φυσικού South Stream, που θα καταλήγει στην Ιταλία, µέσω Ελλάδος.
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- Σηµειώνεται, επίσης, ότι έχει ανακοινωθεί (31/1/2007), στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψης του τότε
ιταλού Υπουργού Ανάπτυξης κ. Bersani στην Αθήνα, εξέταση κατασκευής νέου υποθαλάσσιου
καλωδίου διασύνδεσης των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος και Ιταλίας.

Αγωγός Φυσικού Αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας

Sofia

Kirklareli
Κ
Κ
Καρπερή
αρπερή
αρπερή

Ότραντο
Ότραντο
Ότραντο
Ότραντο
Ότραντο
Ότραντο

Κ
Κοµοτηνή
οµοτηνή

Ελληνοτουρκικός Αγωγός
( Καρατσάµπεϋ - Κοµοτηνή )

Χερσαίο Τµήµα
Ελληνοϊταλικού αγωγού
(Κοµοτηνή - Θεσπρωτία)
Καρατσάµπεϋ
Κ
Καρατσάµπεϋ
αρατσάµπεϋ

Υποθαλάσσιος
Αγωγός ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ

Ακτές
Ακτές
Ακτές
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας

Ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδος- Ιταλίας έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει περίπου 8 δισ. κυβικά
µέτρα /έτος φυσικού αερίου και θα κατασκευαστεί σε 4 φάσεις.

Σύντοµο Ιστορικό του Αγωγού Φυσικού Αεριού Ελλάδος-Ιταλίας
Ιούλιος 2002: Υπογράφεται το 1ο Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding)
µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της Ιταλικής εταιρείας EDISON για τη µεταφορά φυσικού αερίου από την
περιοχή της Κασπίας, στην Ιταλία, µέσω της Ελλάδας.
Περίοδος 2003-2004: Οι διοικήσεις και τα στελέχη των εταιρειών ∆ΕΠΑ και EDISON
συναντώνται κατ’ επανάληψη, µε σκοπό την από κοινού προώθηση του έργου.
Ιούνιος 2004: Στο Συµβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., στο Λουξεµβούργο, στο οποίο
συµµετείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό
Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα, επιτυγχάνεται η ένταξη του αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας-Ιταλίας σε
προτεραιότητα χρηµατοδότησης από την Ε.Ε.
Σεπτέµβριος 2004: Πραγµατοποιείται, στην Κωνσταντινούπολη, κοινή συνάντηση µεταξύ του
Προέδρου της ∆ΕΠΑ κ. Ραφαήλ Μωυσή και του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης της EDISON κ.
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Ροµπέρτο Πόττι και του τότε Προέδρου της τουρκικής εταιρείας BOTAS κ. Μεχµέτ Μπιλγκίτς, για
την προώθηση του έργου.
Απρίλιος 2005: Οι εταιρείες ∆ΕΠΑ και EDISON προχωρούν σε συµφωνία για συνεργασία και
συγχρηµατοδότηση του βασικού σχεδιασµού και των λοιπών µελετών του έργου του υποθαλάσσιου
αγωγού µέχρι την ανάθεση κατασκευής.
Μάιος 2005: Ξεκινούν οι επαφές µεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας και της Ιταλίας στο
Παρίσι. Στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας και του
ΟΟΣΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, συναντούν, για το θέµα αυτό, τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα. Οι κ.κ. Σιούφας και Σκαγιόλα συµφωνούν για τη στήριξη
του αγωγού και για την υπογραφή ∆ιακρατικής Συµφωνίας.
Ιούνιος 2005: Οι επικεφαλής της ∆ΕΠΑ και της EDISON κ. Ραφαήλ Μωυσής και κ. Κλαούντιο
Καουντρίνο, παρουσιάζουν από κοινού το έργο στο Υπουργείο Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων της
Ιταλίας.
17 Ιουνίου 2005: Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, από
κοινού, µε το Γενικό ∆ιευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων της
Ιταλίας, κ. Σέρτζιο Γκαρίµπα, κατ’ εντολή των υπουργών τους κ. Σιούφα και κ. Σκαγιόλα,
υποβάλλουν κοινό αίτηµα προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, διεκδικώντας επιχορήγηση από την Ε.Ε., κατά 50% της Μελέτης Σκοπιµότητας του
έργου, συνολικού ύψους 11,3 εκατ. ευρώ. Τελικώς, η Ε.Ε. εγκρίνει χρηµατοδότηση κατά 30%.
24 Ιουνίου 2005: Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο οµόλογός του Ιταλός
Υπουργός Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα υπογράφουν, στο Καβούρι,
Πρωτόκολλο Εκδήλωσης Προθέσεων για την προώθηση της κατασκευής του υποθαλάσσιου
Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου.
4 Νοεµβρίου 2005, Lecce Ιταλίας: υπογραφή της ∆ιακρατικής Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου, µε το οποίο
θα συνδεθούν τα συστήµατα φυσικού αερίου των δύο χωρών.
26 Ιουλίου 2007, Ρώµη: Υπογράφεται η τριµερής διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας Τουρκίας, που αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον ορισµό ΤουρκοΕλληνο-Ιταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI).
Η τριµερής αυτή διακρατική συµφωνία, αποτελεί συνέχεια των ∆ιακρατικών Συµφωνιών ΕλλάδοςΤουρκίας και Ελλάδος-Ιταλίας. Στόχος αυτής της συµφωνίας είναι, αφ΄ ενός η δέσµευση των
κυβερνήσεων Ελλάδας, Τουρκίας και Ιταλίας για τη σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου των
τριών κρατών, αφετέρου η από κοινού διαχείριση του έργου ως ενότητα. Το έργο αυτό, γνωστό ως
Νότιος Ευρωπαϊκός ∆ιάδροµος Φυσικού Αερίου, έχει χαρακτηρισθεί ως έργο πρώτης
προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποτελέσει το πρώτο σηµαντικό έργο
ενεργειακής υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο αγωγός
διασύνδεσης Ελλάδος-Ιταλίας έχει σχεδιασθεί να µεταφέρει περίπου 8 δισ. κυβικά µέτρα, ετησίως,
και θα κατασκευασθεί σε 4 στάδια.
Τα βασικά σηµεία της τριµερούς διακρατικής συµφωνίας συνδέονται:
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α) Με τη διασφάλιση της διέλευσης µέσω Τουρκίας των ποσοτήτων του αερίου που θα
διαµετακοµιστούν στην Ιταλία, µέσω του ελληνικού δικτύου και του υποθαλάσσιου αγωγού
«Ποσειδώνας».
β) Με την εξασφάλιση της τροφοδότησης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου µε ποσότητες
µέσω Τουρκίας. Ο αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος, που έχει ήδη τεθεί σε εµπορική λειτουργία, έχει
ετήσια δυναµικότητα 11,5 δισ. κυβικών µέτρων. Από αυτά, τα 8,8 δισ. κυβικά µέτρα θα
διαµετακοµίζονται στην Ιταλία, ενώ τα 0,75 δισ. κυβικά µέτρα έχουν ήδη συµβολαιοποιηθεί από τη
∆ΕΠΑ. Τα υπόλοιπα 2 δισ. κυβικά µέτρα, έχουν εξασφαλισθεί για την ελληνική αγορά.
γ) Με τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία που θα θελήσει να προµηθευτεί αέριο από τις χώρες
ανατολικά της Τουρκίας, να έχει πρόσβαση στο τουρκικό δίκτυο για να µεταφέρει τις ποσότητες
στην Ελλάδα, καταβάλλοντας, φυσικά, το ανάλογο τέλος µεταφοράς.
Κατά την επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια στη Ρώµη, στο πλαίσιο του διεθνούς
Forum Ενέργειας, στις 22-24.4.2008 και σε συνάντησή του µε τον Τούρκο οµόλογό του
συµφωνήθηκε ότι, πέραν από την τριµερή συµφωνία Τουρκίας- Ελλάδος - Ιταλίας για τη µεταφορά
φυσικού αερίου, θα πρέπει να υπογραφεί και νέα τετραµερής διακρατική συµφωνία, η οποία θα
συµπεριλαµβάνει και το Αζερµπαϊτζάν.
Υπεγράφη, επίσης, στις 11.6.2008 στην Αθήνα η ιδρυτική πράξη της εταιρείας “IGI Ποσειδών” η
οποία µε έδρα την Αθήνα θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα αναπτύξει τον υποθαλάσσιο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας. Στην εταιρεία αυτή συµµετέχει µε 50% η ∆ΕΠΑ και µε
50% η ιταλική Edison.

Πανευρωπαϊκά ∆ίκτυα/ Περιφερειακές Πρωτοβουλίες
-Στον τοµέα των µεταφορών, υφίσταται συνεργασία στο πλαίσιο του 8ου Πανευρωπαϊκού άξονα,
δεδοµένου ότι ο άξονας ξεκινάει από τους λιµένες του Μπάρι και του Μπρίντεζι, ενώ στο Μπάρι
εδρεύει και η µόνιµη Γραµµατεία της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής του άξονα.
˗

Στις 14.11.2008, στην Τεργέστη υπεγράφη, από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, συµφωνία συνεργασίας για το πρόγραµµα Αξόνων Μεταφοράς Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (South East Europe Transport Axis Cooperation-SEETAC), που στόχο έχει την
προώθηση συνεργασίας µεταξύ των οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των
Αξόνων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

˗

Υπεγράφη στη Ρώµη, στις 4 Νοεµβρίου 2008, η διακήρυξη των Υπουργών Μεταφορών των
χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Blue Med, για τη δηµιουργία Λειτουργικού Τµήµατος
Εναέριου Χώρου (Functional Airspace Blocks-FAB) στην περιοχή της Νοτιανατολικής λεκάνης
της Μεσογείου. Από ελληνικής πλευράς υπέγραψε ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Ρώµη κ. Χ.
Ροκανάς.

Υποβολή Κοινής Υποψηφιότητας Μεσογειακής ∆ίαιτας στην Unesco
Υπεγράφη, στις 18.4.2008, στη Ρώµη, Κοινή ∆ιακήρυξη για συνεργασία και υποβολή Κοινής
Υποψηφιότητας της Μεσογειακής ∆ίαιτας, ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ουνέσκο, από
εκπροσώπους της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Η προετοιµασία του
φακέλου είναι σε εξέλιξη και η υποβολή του αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός του 2009.

33

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος- Ιταλίας
Στις 28.3.2008, ενεκρίθη το «∆ιασυνοριακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Ελλάδος-Ιταλίας 20072013», στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», που χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από ελληνικής πλευράς, επιλέξιµες περιοχές είναι
οι Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ από ιταλικής, η περιφέρεια της
Απουλίας.
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος ανέρχεται σε 118,6 εκ. ευρώ µε άξονες προτεραιότητας την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, τη βελτίωση της προσπελασιµότητας σε
βιώσιµα δίκτυα και υπηρεσίες, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ενδυνάµωσης της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.
Σηµειώνεται ότι, στις 29.9.2008, ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Π. ∆ρόσος, επισκέφθηκε τη Ρώµη, στο πλαίσιο της
σύγκλησης της τεχνικής επιτροπής Ελλάδος – Ιταλίας διαχείρισης του ανωτέρω προγράµµατος. Στο
πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. ∆ρόσος είχε, επίσης, επαφές µε αξιωµατούχους του ιταλικού
Υπουργείου Ανάπτυξης µε σκοπό την προώθηση του εν λόγω προγράµµατος, αλλά και την
διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε κοινοτικά προγράµµατα και ειδικότερα επί
προγραµµάτων νησιωτικής πολιτικής.

Forum Επιµελητηρίων Αδριατικής & Ιονίου
To Forum των Επιµελητηρίων της Αδριατικής και Ιονίου είναι µία Ένωση που συνεστήθη το 2001
µεταξύ των επιµελητηρίων των χωρών της Αδριατικής και Ιονίου (Ιταλία, Κροατία, Βοσνία
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Αλβανία και Ελλάδα), µε βασικό σκοπό την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής και την ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των επιµελητηρίων.
Σήµερα, συµµετέχουν 30 επιµελητήρια, στα οποία, από ελληνικής πλευράς, συµπεριλαµβάνονται
και εκείνα της Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας,
Ιωαννίνων, Πρέβεζας και το Οικονοµικό Επιµελητήριο (Παράρτηµα Ηπείρου). Η όλη πρωτοβουλία
προήλθε από τα επιµελητήρια της Αγκώνας και του Σπλιτ Κροατίας.
Το Forum διοικείται από 9µελές συµβούλιο, στο οποίο, την παρούσα περίοδο, προεδρεύει η
Πρόεδρος του επιµελητηρίου του Σπλιτ κα Radovanovic και τη θέση του αντιπροέδρου κατέχει ο
Πρόεδρος του επιµελητηρίου Αγκώνας κ. Giampaolo Giampaoli. Στο Συµβούλιο συµµετέχει, ως
µέλος, και εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Αγρινίου.
Στο Forum λειτουργούν έξι οµάδες εργασίας: για τη Γεωργία, το Περιβάλλον, τη Γυναικεία
Επιχειρηµατικότητα, την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια, τις Μεταφορές και τον Τουρισµό. Έχει
συσταθεί, επίσης, ως εσωτερικό όργανο του Forum, το «∆ιεθνές ∆ικαστήριο», για την
εξωδικαστική επίλυση των εµπορικών διαφορών. Η µόνιµη Γραµµατεία του Forum εδρεύει στην
Αγκώνα. Σηµειώνεται ότι, κατά το 2008, επτά επιµελητήρια της ∆υτικής Ελλάδος έγιναν νέα µέλη
του Forum. Στο πλαίσιο των εγκαινίων της έδρας της µόνιµης Γραµµατείας στις 20.6.2008, το
Forum διοργάνωσε επιχειρηµατική ηµερίδα αφιερωµένη στην Ελλάδα και στις ελληνο-ιταλικές
σχέσεις, στην οποία παρευρέθη και απεύθυνε χαιρετισµό ο Υφ/ργός Εξωτερικών κ. Π. ∆ούκας.

Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου
Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου δηµιουργήθηκε µε την ∆ιάσκεψη για την Ανάπτυξη και την
Ασφάλεια στην Αδριατική που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Μαΐου 2000 στην Αγκώνα της Ιταλίας.
Οι χώρες που συµµετέχουν είναι η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Ελλάδα, η Ιταλία, Η Σερβία,
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το Μαυροβούνιο, η Ιταλία και η Κροατία. Με τη διακήρυξη της Αγκώνας υπογραµµίζεται το
γεγονός ότι η ενίσχυση της περιφερειακής πρωτοβουλίας ενισχύει την πολιτική και οικονοµική
σταθερότητα στην περιοχή.
Στην Πρωτοβουλία λειτουργούν τράπεζες εργασίας (οικονοµίας, Τουρισµού, συνεργασίας ΜΜΕΠεριβάλλοντος- Θαλάσσιες µεταφορές –πολιτισµού-διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας).
Η Μόνιµη Γραµµατεία της Πρωτοβουλίας εδρεύει στην Αγκώνα στην Περιφέρεια Μάρκε της
Ιταλίας. Εκ περιτροπής τα κράτη-µέλη αναλαµβάνουν χρέη Προεδρίας της Πρωτοβουλίας. Από 1ης
Ιουνίου 2008, η Ελλάδα ασκεί την προεδρία της Πρωτοβουλίας. Στις 19 και 20.6.2008
πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της µόνιµης Γραµµατείας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και
Ιονίου στην έδρα της Περιφέρειας Μάρκε, όπου παρέστη και οµίλησε για τις προτεραιότητες της
ελληνικής προεδρίας της Πρωτοβουλίας, ο Υφ/ργός Εξωτερικών κ. Π. ∆ούκας.

73η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14.9.2008)
Η Ιταλία, ως τιµώµενη χώρα της 73ης ∆ΕΘ, συµµετείχε στην Έκθεση µε µεγάλη επιχειρηµατική
αποστολή, ενώ έλαβαν χώρα και πλειάδα πολιτιστικών και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων. Ο
Ιταλός Πρέσβυς στην Αθήνα, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι «οι ιταλικές επενδύσεις στην
Ελλάδα ανέρχονται σε 850 εκ. ευρώ, ετησίως, την τελευταία τριετία» και προέβλεψε
«πολλαπλασιασµό των ιταλικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, δεδοµένης και της αναµενόµενης
έναρξης λειτουργίας του ελληνο-ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου».

Blue Med
Tο Πρόγραµµα BLUE MED, αφορά στη δηµιουργία Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου χώρου
(Functional Airspace Blocks – FAB) στο χώρο της Μεσογείου. Ο σκοπός του Λειτουργικού
Τµήµατος Εναέριου χώρου είναι η επίτευξη της µέγιστης χωρητικότητας και αποτελεσµατικότητας
του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας καθώς και της διατήρησης του ψηλού επιπέδου
ασφάλειας της αεροναυτιλίας στην Ευρώπη. Στο πρόγραµµα µετέχουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η
Ιταλία, η Μάλτα, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Αλβανία ως
συνδεδεµένα µέλη (associated partners) και η Ιορδανία, ως παρατηρητής.
Σύµφωνα µε την ΥΠΑ, η νέα φάση στην οποία εισέρχεται το Βlue Med θα διαρκέσει µέχρι το 2012
και θα µελετηθούν όλες οι λεπτοµέρειες, ώστε στη συνέχεια ν’ αποφασιστεί ο χρόνος που θα τεθεί
σε πλήρη λειτουργία ο ενιαίος ευρωπαϊκός εναέριος χώρος. Στις 10 Ιουλίου 2008 υπεγράφη στην
Αθήνα, Πρωτόκολλο Προθέσεων από του ∆ιοικητές των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας των εν
λόγω χωρών, ενώ στις 4 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη Υπουργική ∆ιάσκεψη κατά τη
διάρκεια της οποίας υπεγράφη από τους Υπουργούς, Μεταφορών, ∆ιακήρυξη, µε την οποία
εκφράστηκε η πολιτική βούληση για συνέχεια του προγράµµατος καθώς και η πρόθεσή τους για
την υποστήριξή του.
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι αεροµεταφορές διευκολύνονται, καθώς ο έλεγχος της
εναέριας κυκλοφορίας θα γίνεται συντονισµένα, µε αποτέλεσµα ο χρόνος ενός αεροπορικού
ταξιδιού να µειώνεται, ενώ παράλληλα να θωρακίζεται περισσότερο η ασφάλεια των πτήσεων.

Λοιπές Συνεργασίες
Σηµειώνεται, επίσης, ότι έχουν αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες συνεργασίας κρατικών φορέων
και της τοπικής αυτοδιοίκησης µε αντίστοιχους ιταλικούς φορείς κυρίως σε θέµατα
αδελφοποίησης, υλοποίησης κοινοτικών προγραµµάτων, επιχειρηµατικών δράσεων και τουρισµού.
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4. Επενδύσεις
Ιταλικές Επενδύσεις στην Ελλάδα
Για για το έτος 2008, σηµειώνεται ιταλική η απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών των
Μινωικών Γραµµών ΑΕ (84,72%), ενώ σε εξέλιξη είναι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της εταιρείας
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και της εταιρείας Edison, για επενδύσεις συνολικής ισχύος 1.500-2.000
MW στην ηλεκτροπαραγωγή, τα επόµενα 5-6 χρόνια, καθώς και η επένδυση της Enelco (ιταλική
Enel και όµιλος Κοπελούζου), στη Χερώνεια της Βοιωτίας.
Ως σηµαντικότερες ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα σηµειώνονται: Riva Group τοµέας
σιδηρουργίας, Italcimenti τσιµεντοβιοµηχανία, Kerakoll χηµικά, Barilla Spa µονάδα παραγωγής
ζυµαρικών, Cooperlat Spa τοµέας γαλακτοκοµίας, Euricom Spa παραγωγή ζυµαρικών, Campari
Spa που εξαγόρασε την εταιρεία Ούζο 12, PIERALISI, Ferrero Spa µε γραφείο αντιπροσωπίας,
Edison Hellas στον τοµέα της ενέργειας, Italgas τοµέας φυσικού αερίου, Autogrill εστιατόρια κατά
µήκος εθνικών οδών, Impregilo κατασκευές, Fincantieri ναυπηγικές εργασίες, Mondatori εκδοτικός
οίκος,. Σε υπηρεσίες η San Paolo IMI τραπεζικές υπηρεσίες, Assicurazioni Generali Ασφάλειες,
Alitalia και AirOne στις αεροπορικές µεταφορές.

Ελληνικές Επενδύσεις στην Ιταλία
Για το έτος 2008, η σηµαντικότερη επένδυση ήταν αυτή της Coca Cola 3Ε, η οποία εξαγόρασε τη
Socib S.p.A, τη δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία εµφιαλώσεως στην Ιταλία. Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση της εταιρείας, το αθροιστικό τίµηµα για την συναλλαγή ανήλθε στα 264,5 εκατ. ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του χρέους αλλά όχι και των εξόδων αγοράς. Με την εξαγορά της Socib η
Coca-Cola 3Ε εκτιµά ότι θα διευρύνει την παρουσία της στην Ιταλία, µε την προσθήκη πέντε νέων
περιοχών στα νότια της χώρας µε πληθυσµό 14 εκατοµµυρίων κατοίκων, ενώ η εξαγορά θα
αυξήσει την κλίµακα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ιταλία κατά 25% σε όγκο πωλήσεων.
Περίπου 32 εταιρείες ελληνικών συµφερόντων δραστηριοποιούνται στην Ιταλία, οι οποίες
φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
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Cyprus

Cyprus

Italy

Direct

CC BEVERAGE
HOLDINGS II BV

3E CYPRUS

INTRALOT
HOLDINGS
INTERNATIONAL

INTRALOT
ITALIA

Direct

Direct

INTERFORM S.A.

COCA-COLA
HELLENIC BOTTLING
COMPANY S.A.

COCA-COLA
HELLENIC BOTTLING
COMPANY S.A.

INTRALOT S.A.

INTRALOT S.A.

SPIDER METAL
INDUSTRY N. PETSIOS
& SONS S.A.

HELESI S.A.

Greece

Greece

Netherlands

Greece

Greece

Direct

PETZETAKIS S.A.

Greece

Χώρα
Προέλευσης

Direct

Επένδυση

F.H.L. KYRIAKIDIS
MARBLES-GRANITES
S.A.

Επωνυµία
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HELESI ITALIA Srl

SPIDER ITALIA S.r.l.

VENETA SERVIZI S.R.L.

INTRALOT ITALIA SRL

FONTI DEL VULTURE
S.r.l.

COCA-COLA BEVANDE
ITALIA S.r.l.

INTERFORMITALIA Spa

INDUPLAS S.p.A.

MARMI BIANCHI

Εταιρεία

99,00%

Acquisition of TRIM BOX
SRL biggest company in Italy
and third biggest in Europe for
the production of metal boxes
Production of plastic pallets

Machinery &
Equipment
Machinery &
Equipment

99,00%

85,00%

Gaming Information Systems,
equipment and services

Information
Technology &
Telecoms

85,00%

50,00%

Betting company

Production, sale and
distribution of mineral water

100,00%

Information
Technology &
Telecoms

Food & Beverages

Food & Beverages

Temporary constructions and
exhibitional design

Construction & Real
Estate

Production, sale and
distribution of soft drinks of
"The Coca-Cola Co".
Production and distribution of
soft drinks, juices and table
water.

100,00%

Manufacturing of plastic and
rubber profiles, pipes and
fittings

Chemicals & Plastics

Συµµετοχή

100,00%

∆ραστηριότητα

Trading of marble, schist
stone, natural or artificial
granite.

Building Materials

Κλάδος

Indirect

Direct

Direct

Direct

EUROPACK

SIAT S.p.a.

SIAT S.p.a.

Direct

EUROPACK

Direct

Direct

Direct

COCA-COLA
HELLENIC BOTTLING
COMPANY S.A.

S & B INDUSTRIAL
MINERALS S.A.

S & B INDUSTRIAL
MINERALS S.A.

S & B INDUSTRIAL
MINERALS S.A.

M.J. MAILLIS S.A.

M.J. MAILLIS S.A.

M.J. MAILLIS S.A.

M.J. MAILLIS S.A.

M.J. MAILLIS S.A.

FAMAR S.A.

GEROLYMATOS, P. N.,
S.A.

ALUMIL MILONAS
ALUMINIUM
INDUSTRY S.A.
Greece

Greece

Greece

Luxembourg

Greece

Italy

Italy

Luxembourg

Greece

Greece

Greece

Cyprus

49,95%

Production and processing of
betonite for industrial paints
and inks.

Manufacturing of packaging
equipment
Production of automatic
packaging machines
Buy-out of SmithKline
Beecham's factory.
Manufacturing And
distribution of medicines,
health food products and
cosmetics
Production and trade of
medicines, cosmetics and
medical products

Packaging Material &
Machinery

Packaging Material &
Machinery
Packaging Material &
Machinery

Pharmaceuticals,
Medical Devices &
Cosmetics

COLUMBIA S.r.l.
M.J.MAILIS SYSTEMS
S.r.l.
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ALUMIL ITALIA S.r.l.

FOLTEN LABS S.r.l.

FAMAR ITALIA S.p.A.

TAM S.r.l.

Retail & Wholesale
Trade

Trade of aluminum products

71,00%

Steel-strap manufacture
industry, plastic-strap
manufacture industry, packing
machines and other packing
materials.

Pharmaceuticals,
Medical Devices &
Cosmetics

100,00%

Manufacturing of packaging
equipment spare parts

Packaging Material &
Machinery

SICME S.r.l.

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Packaging Material &
Machinery

SIAT S.p.A.

Group of companies active in
steel-strap manufacturing,
plastic-strap manufacturing,
manufacturing of packing
machines and other packing
materials.

35,00%

61,00%

100,00%

Perlite mining and processing

Manufacturing of vending
machines

Betonite processing and
distribution

Mining

Mining

Machinery &
Equipment

Mining

LAVIOSA CHIMICA
MINERARIA S.p.A

BENTEC S.p.A.

SARDA PERLITE S.r.l.

EURMATIK S.r.l.

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

ETEM S.A. LIGHT
METALS INUSTRY

RIDENCO S.A.

DIAS AQUA CULTURE
S.A.

GALAXIDI
FISHFARMING S.A.

FAGE S.A.

PYRAMIS S.A.

FIBRAN D.
ANASTASSIADIS S.A.

LEAF TOBACCO A.
MICHAILIDES S.A.

ATTICA
PUBLICATIONS S.A.

ANEK LINES S.A.

INDIVIDUALS

Πηγή: ΕΛΚΕ

Cyprus

CHIPITA
PARTICIPATIONS

VIVARTIA S.A.

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

Direct

TITAN CEMENT CO.
S.A.

Transportation &
Logistics

ANEK LINES ITALIA
S.r.l.
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Transportation &
Logistics

ANEK LINES ITALIA
S.r.l.

Tour operator and travel agent

Tour operator and travel agent

Operation of 2 local radio
stations in Milan

Imports and trade of building
and insulating materials

Retail & Wholesale
Trade

Tourism, Travel &
Leisure &
Entertainment

Trade of stainless steel sinks &
kitchen and bath utensils

Retail & Wholesale
Trade

ROCK FM S.r.l.

Distribution network of FAGE
products in Italy

Retail & Wholesale
Trade

Processing and trade of
tobacco leaves

Sales network in Italy

Sales network in Italy

Retail & Wholesale
Trade

Retail & Wholesale
Trade

Wholesale trade of apparel and
footwear through a network of
20 stores

Retail & Wholesale
Trade

24,50%

49,00%

90,00%

70,00%

100,00%

0,00%

100,00%

50,00%

50,00%

99,50%

100,00%

100,00%

Production of salted snacks,
croissants, bakery &
confectionery products
Trade of aluminum profiles
and panels

100,00%

Trade and distribution of
cement products in the Italian
market

Retail & Wholesale
Trade

Retail & Wholesale
Trade

Retail & Wholesale
Trade

Tobacco, Agriculture
& Fishing

SLITO S.A.

FIBRAN ITALIA

PYRAMIS ITALY

FAGE ITALIA S.r.l.

ASTIR INTERNATIONAL
S.r.l.

ASTIR INTERNATIONAL
S.r.l.

RIDENCO ITALY Spa.

ALUBUILD S.r.l.

CHIPITA ITALIA S.r.l.

FINTITAN S.r.l.

5. Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία είναι ο δεύτερος εµπορικός εταίρος σε εξαγωγές και εισαγωγές µε τη
χώρα µας, εντούτοις η διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ιταλικών εξαγωγών,
παρά την σταδιακή αύξηση που σηµειώνουν, παραµένει αρκετά περιορισµένη (0,5%). ∆ύο
δυναµικοί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας οι ιχθυοκαλλιέργειες και το αλουµίνιο παρουσιάζουν
σταθερή και ανοδική αύξηση που, από κοινού µε τις εξαγωγές ελαίων (κυρίως χύδην ελαιόλαδο),
καταλαµβάνουν το 33% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία (2007). Αξιοσηµείωτη είναι και
η παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού, της φέτας και των βρώσιµων ελιών σε όλες σχεδόν τις
µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων ανά την χώρα. Σε πολύ µικρότερο βαθµό και τα ελληνικά
κρασιά κυρίως σε εξειδικευµένες κάβες που πωλούνται κρασιά από όλο τον κόσµο και σε
εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων. Σηµειώνεται επίσης ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαφηµίσεις για το
γιαούρτι στον εγχώριο ηλεκτρονικό τύπο.
Η παρουσία αυτή των ελληνικών τροφίµων - γιαούρτι, φέτα, ελιές - καθιερωµένων πλέον
προϊόντων στο ιταλικό νοικοκυριό, θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως αρωγοί και για άλλα είδη
τροφίµων µε δυναµική παρουσία και εξωστρέφεια στην Ελλάδα.
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∆. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΑ
Μέτρα για την Προώθηση Εξαγωγών & Επενδύσεων
Εξαγωγικές πιστώσεις (νόµος 227/77). Οι ιταλικές επιχειρήσεις προσφέρουν στους ξένους εισαγωγείς
πιστώσεις µε επιτόκια επιδοτούµενα από την τράπεζα Medio Credito Centrale.
Ασφάλιση Εξαγωγών από τον οργανισµό SACE (αντίστοιχος του ΟΑΕΠ).
Συµµετοχή σε µικτές επιχειρήσεις στο εξωτερικό (νόµος 100/90). Ισχύει για χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρηµατοδότηση εξόδων συµµετοχής σε διεθνείς µειοδοτικούς διαγωνισµούς (νόµος 304/90). Ισχύει
για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργασία µε Αναπτυσσόµενες χώρες (soft loans). Αφορά χρηµατοδότηση αναπτυξιακών ή
ανθρωπιστικού περιεχοµένου έργων σε αναπτυσσόµενες περιοχές που εντάσσονται στις προτεραιότητες
της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής.
Συµµετοχή σε µικτές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες (νόµος 49/87 αρθ. 7): Χρηµατοδότηση
µέσω της Medio Credito Centrale που θέλουν να ιδρύσουν µικτές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόµενες
χώρες µε κατά κεφαλήν εισόδηµα κάτω των 3.250$.
Συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ (νόµος 212/92): χρηµατοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη
διµερών ή πολυµερών προγραµµάτων για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ιταλικών οργανισµών
και οργανισµών χωρών ΚΑΕ, Μεσογείου και Κεντρικής Ασίας για την διευκόλυνσή της µετάβασης των
χωρών αυτών στην οικονοµία της αγοράς. Για το 2003 έχουν προστεθεί και άλλες χώρες αποδέκτες των
ευεργετηµάτων του νόµου (Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία και Ιράκ).
Επενδύσεις στα Βαλκάνια (νόµος 84/01). Χρηµατοδοτεί τη συµµετοχή ιταλικών επιχειρήσεων σε
επενδυτικά προγράµµατα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των
Βαλκανίων. Η διάθεση των κονδυλίων πραγµατοποιείται µέσω των SIMEST, ICE, INFORMEST, Fiera
del Levante και της Ένωσης Επιµελητηρίων (Unioncamere).

Θεσµικό Πλαίσιο
Η όλη φιλοσοφία που διέπει το θεσµικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στην Ιταλία είναι η ανάπτυξη
του ιταλικού Νότου (Mezzogiorno) καθώς και ορισµένων περιοχών που δεν θεωρούνται επαρκώς
ανεπτυγµένες. Επιλέξιµες είναι οι επενδύσεις που περιέχουν τεχνολογικές καινοτοµίες ή έχουν
εξαγωγικό προσανατολισµό.
Τα κίνητρα έχουν τις εξής µορφές:
 Cash grants σε συνδυασµό µε επιχορηγούµενα επιτόκια (εν λόγω συνδυασµός δεν πρέπει
να υπερβαίνει συνολικά το 70% της αξίας της επένδυσης).
 Leasing όπου η κυβέρνηση επιδοτεί ενοίκιο κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισµού
 Απαλλαγή από καταβολή φόρου επί των κερδών για δέκα χρόνια από τον πρώτο έτος
κερδοφορίας για εταιρείες που εγκαθίστανται στον Νότο.
 Απαλλαγή καταβολής κοινωνικής ασφάλισης επί δεκαετία για κάθε νέο εργαζόµενο που
προσλαµβάνουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Mezzogiorno.
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Περιφερειακές συµφωνίες (patti territoriali) νέος θεσµός που υιοθετήθηκε το 1997 από την
Ιταλική Κυβέρνηση για την ανάπτυξη των µη ανεπτυγµένων περιοχών. Πρόκειται για
ειδικές συµφωνίες που προσυπογράφουν οι τοπικές αρχές, οργανισµοί, τράπεζες κλπ όπου
δεσµεύονται στην τήρηση των συµφωνηθέντων για πραγµατοποίηση συγκεκριµένων
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Σε περίπτωση που οι τοπικές αρχές παρουσιάσουν ανάλογη
συµφωνία και το ύψος της επένδυσης είναι µέχρι 100 δις λίρες και εφόσον είναι σε
επιλέξιµες περιοχές, η Ιταλική Κυβέρνηση προσφέρει επενδυτικά κίνητρα.

Σχετικοί µε τις επενδύσεις νόµοι είναι: 341/95, 46/82, 1329/65, 488/92

Μέτρα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Φορέων
Tα µέτρα ενίσχυσης των εξαγωγικών φορέων στο εσωτερικό χαρακτηρίζονται από την ενδυνάµωση
του ρόλου των επιµελητηρίων, των εξαγωγικών συνεταιρισµών και των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
•

•

•

•

•

Ο νόµος 83/89 της 5/8/2004 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις στους εξαγωγικούς
συνεταιρισµούς που σχηµατίζουν Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Και εδώ προβλέπεται
περιφερειακή διάσταση µε επαρχίες στόχου 1 και µε επιλεγµένα προϊόντα αυτών).
Ο νόµος 518/70 της 2/12/2003 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις στα Μικτά Ιταλικά
Επιµελητήρια που λειτουργούν στο πόλεις του εξωτερικού. (Απαραίτητη προϋπόθεση η
διετής συνεχής λειτουργία αλλά και η ύπαρξη προγραµµάτων για την προώθηση των
Ιταλικών εξαγωγών).
Ο νόµος 1083/1954 όπως τροποποιήθηκε την 29/7/2004 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις
σε Ενώσεις, Ινστιτούτα, Οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την
πραγµατοποίηση σχεδίων προώθησης, σε εθνικό & διεθνές επίπεδο, των εξαγωγών της
χώρας. (συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στην χώρα, υποστήριξη επιχειρήσεων που
συµµετέχουν σε διεθνή γεγονότα του εξωτερικού, διοργάνωση ηµερίδων κλπ, οι έρευνες
αγοράς, η δηµιουργία ιστοσελίδων για εξαγωγικούς σκοπούς).
Ο νόµος 394/81 9/9/2003 (άρθρο 10) προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις σε Αγροτικούς &
Αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς µε στόχο τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων &
προϊόντων διατροφής αλλά και την ενδυνάµωση της τουριστικής ζήτησης αυτών.
Προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση είναι η διαπεριφερειακή συνένωση και προβλεπόµενες
ενέργειες είναι οι ίδιες µε την προηγούµενη παράγραφο.
Ο νόµος 580/1993 προβλέπει την χρηµατοδότηση & λειτουργία µητρώου για τα µικτά
εµπορικά επιµελητήρια που λειτουργούν στην Ιταλία, εφόσον στόχος τους είναι η
προώθηση των εµπορικών ανταλλαγών της Ιταλίας µε άλλα κράτη. Με την αναγνώρισή
τους (µέσω της εγγραφής στο µητρώο αυτά µπορούν να κάνουν χρήση των ωφεληµάτων
που προβλέπουν οι προηγούµενες παράγραφοι Ν. 1083/1954).

Ειδικά Μέτρα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
•
•
•

Η κοινή υπουργική απόφαση 143/98 άρθρο 22 προβλέπει την χρηµατοδότηση εξόδων
πραγµατοποίησης µελετών σκοπιµότητας εξαγωγών & πωλήσεων σε χώρες εκτός ΕΕ.
Ο νόµος 394/81 προβλέπει οικονοµική ενίσχυση σε προσπάθειες εξαγωγικής διείσδυσης σε
χώρες εκτός ΕΕ.
Ο νόµος 277/77 και η ΚΥΑ 143/98 προβλέπουν κίνητρα και οικονοµική ενίσχυση
(ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων & πιστωτικές διευκολύνσεις) για τις εξαγωγές διαρκών
καταναλωτικών αγαθών. Αποτελεί την κρατική υποστήριξη σε εξαγωγικούς φορείς
ασφαλίζοντάς τους από εξαγωγικούς / πολιτικούς κινδύνους, καταστροφές κλπ . Υπεύθυνος
οργανισµός χορήγησης ο SACE.
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Φορολογία
Καταναλωτικοί Φόροι
1. Φ.Π.Α.: ο οποίος ονοµάζεται IVA και είναι 20%. Για ορισµένες κατηγορίες προϊόντων
εφαρµόζονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές πχ. 10% για ορισµένα τρόφιµα, ζωντανά
ζώα, καύσιµα, µεταφορές, κ.ά., ή φορολογικός συντελεστής του 4.5%, οποίος εφαρµόζεται σε
κάποια τρόφιµα, στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, ιατρικών προϊόντων, καθώς και στα
βιβλία και τα περιοδικά.
2. Άλλοι φόροι προσδιορίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, για προϊόντα όπως για ο
καπνός, το πετρέλαιο, το αλκοόλ, τα έλαια κλπ.
Εταιρική Φορολογία
1. Εταιρικών Κερδών (IRES - Imposta sul Reddito delle Societa): είναι 33%, από1.1.2004.
2. IRAP (περιφερειακός φόρος στην παραγωγική δραστηριότητα): είναι 4.25%
3. Φόρος Υπεραξίας: Τα κεφαλαιακά κέρδη γενικά αντιµετωπίζονται ως συνήθη έσοδα και ως εκ
τούτου εφαρµόζεται ο συντελεστής των εταιρικών κερδών δηλαδή 33%.
4. Άλλοι φόροι: Τα δηµοτικά τέλη που υπολογίζονται βάσει της ακίνητης περιουσίας
Φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις: ∆απάνες για έρευνα, ποσά καταβαλλόµενα για συγγραφικά
ή πνευµατικά δικαιώµατα, έξοδα για διαφήµιση και χορηγίες θεαµάτων.

Όροι Πληρωµής Εµπορευµάτων (Συνήθεις Πρακτικές)
Η ζήτηση τραπεζικών πληροφοριών για το οικονοµικό προφίλ του αγοραστή-εισαγωγέα
συστήνεται σε κάθε µονιµότερη εµπορική σχέση, µπορεί δε να παρασχεθεί από ειδικά Γραφεία
ειδικών εµπορικών πληροφοριών. Επίσης τα επιµελητήρια εκδίδουν αντίγραφα εµπορικού µητρώου
των εγγεγραµµένων µελών τους
Ενδεικτικά, ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν έλεγχο πιστοληπτικής και όχι µόνο ικανότητας
είναι οι ακόλουθες:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
CRIBIS
D&B
Lince S.p.A.

Ponzi S.p.A.

Pronto
Detective
Comas

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Via di Valtorta,
48, 20127
Milano
Corso Vittorio
Emanuele, 22
20122 Milano
Corso
Monforte, 9
20122 Milano
via S.Letizia
n.3, 05018,
Orvieto (TR)
Via Mart. Di
Civitella, 11
52100 Arezzo

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

URL

EMAIL

+39-02 284551

+39-02 2872181

www.dnb.com

Dnb_italia@dnb.co
m

+39-02 77541

+39-02 76020458

www.linceonline.com

lince@lince.it

+39-02 76002821

+39-02 799608

www.ponzi.com

res@ponzi.com

+39-0763 393748

+39-0763 393301

www.prontodetective.it

info@prontodetecti
ve.it

+39-0575 26125

+39-0575 26436

www.infocomas.it

mail@infocomas.it
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Gestit
Services

Credigest Srl

Via Zoe
+39-06 8740951
Fontana, 220
Centro
Direzionale
Tecnocittà
00131 Roma
Via Brodolini,
+39-055 6461633
11 (loc.
Grassina)
50015 Bagno A
Ripoli
(Firenze)

+39-06 23328513

www.gestitservices.it

direzione@gestitser
vices.it

+39-055 640150

www.credigest.it

credigest@credigest
.it

Η περίοδος αποπληρωµής εµπορευµάτων στην Ιταλία κυµαίνεται από 90-120 ηµέρες (συνήθης
πρακτική) και είναι από τις µεγαλύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι περιπτώσεις πληρωµών µε
ανοικτό λογαριασµό (ο οποίος περιοδικά τροφοδοτείται) βασίζονται στην εµπιστοσύνη και καλή
γνώση των συναλλασσοµένων. Τα τιµολόγια αποστέλλονται συνήθως µαζί µα τα συνοδευτικά (των
εµπορευµάτων) έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. Συστήνεται η µεγαλύτερη
δυνατή τραπεζική διαµεσολάβηση ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωµή των
τιµολογίων (αποστολή των αναγκαίων εγγράφων µέσω τραπέζης κλπ).
Αν και όχι πολύ διαδεδοµένη η µέθοδος πληρωµής µέσω Letters of credit (άνοιγµα πιστωτικής
διευκόλυνσης) διασφαλίζει την πληρωµή των εµπορευµάτων αλλά σε πολλές περιπτώσεις
αποθαρρύνει τον εισαγωγέα-αγοραστή λόγω των λειτουργικών (τραπεζικών) εξόδων. Συνήθως ο
τελευταίος ζητεί καλύτερες τιµές από τον εξαγωγέα ως ανταπόδοση του κόστους ανοίγµατος και
διατήρησης µια τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης.

Τοπικοί Εµπορικοί Αντιπρόσωποι
Η εύρεση τοπικού εµπορικού αντιπροσώπου γίνεται συνήθως µε γεωγραφικά κριτήρια, αφορά δε
αρχικά το Βορρά (Μιλάνο) και το Κέντρο- Νότο (Ρώµη). Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας προβλέπει
την ίδρυση και λειτουργία εµπορικών πρακτόρων, την αµοιβή τους καθώς και διατάξεις για τη
αποκλειστικότητα. Στην ιταλική νοµοθεσία δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να εµποδίζει
συµφωνίες αποκλειστικότητας είτε στο σύνολο της χώρας, είτε σε τµήµα αυτής.

Στη χώρα δραστηριοποιούνται δύο µεγάλοι σύνδεσµοι εµπορικών αντιπροσώπων µε έδρα την
Ρώµη και το Μιλάνο αντίστοιχα. Και οι δύο είναι µέλη της διεθνούς ένωσης εµπορικών
αντιπροσώπων και προσφέρουν σειρά υπηρεσιών όπως: συµβουλευτικές για νοµικά και εµπορικά
θέµατα, θέµατα ΦΠΑ, ακόµη και µεταφραστικές εργασίες.
Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani
Via delle Sette Chiese, 144
00145, Roma
Τηλ.: +39 06 51435215
Φαξ: +39 06 51606147
e-mail info.agenti@usarci.it
URL: www.usarci.it
Federazione vazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
Corso Venezia, 51
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20121. Milano
Τηλ.: +39 02 7645191
Φαξ: +39 02 76008493
e-mail info@fnaarc.it
URL: www.fnaarc.it

Θέµατα Τυποποίησης Προϊόντων
Η Ιταλία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα των
κανονισµών ασφάλειας και τυποποίησης προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της. Για τα θέµατα
αυτά πληροφορίες δίνονται από δύο εξειδικευµένες Ιταλικές Υπηρεσίες:
EvTE vazionale Italiano di Unificazione (UvI)
Via Sannio, 2
20137 Milano
Τηλ.: +39-02 700241
Φαξ: +39-02 70024375
e-mail: uni@uni.com
URL: www.uni.com/it
CEI Comitato Elettronico Italiano (αφορά ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές)
Via Saccardo, 9
20134, Milano
Τηλ.: +39 02210061
Φαξ: +39 0221006210
e-mail: cei@ceiweb.it
URL: www.ceiuni.it

Εµπορικά Σήµατα / ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
Η Ιταλία έχει υπογράψει την συνθήκη 1970 για τα εµπορικά σήµατα. Τα τελευταία ισχύουν για 20
χρόνια από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Η εγγραφή των εµπορικών σηµάτων γίνεται
στο:
Italian Patent and Trademark Office (UIBM - Ufficio Italiano Breveti e Marchi)
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione
Via di S. Basilio, 14, 00187, Roma
Τηλ.: +39- 06-47055800 (ώρες λειτουργίας 9:30 - 13:30)
e-mail: callcenter@uibm.eu
URL: www.uibm.gov.it

Απαραίτητα Συνοδευτικά Έγγραφα Εµπορευµάτων
Απαιτούνται αναλυτικά εµπορικά τιµολόγια που να αναφέρουν όνοµα και διεύθυνση του πωλητή
και αγοραστή, υπογραφή του πωλητή, περιγραφή εµπορευµάτων, αριθµό και µορφή συσκευασίας,
ποσότητα και τιµή.
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Πιστοποιητικά προέλευσης (certificates of origin) δεν απαιτούνται, αντίθετα απαιτούνται
πιστοποιητικά υγείας για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Υγειονοµικό πιστοποιητικό απαιτείται για τις εισαγωγές κρέατος, πουλερικών, ιχθυηρών κλπ.

Επενδύσεις – Ίδρυση Επιχειρήσεων
Η Ιταλία ως ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης υποδέχεται τις ξένες
επενδύσεις µε ένα απλουστευµένο σχετικά νοµοθετικό πλαίσιο. Η συνήθως ακολουθούµενη
πρακτική είναι οι µικτές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές µε µικτή συµµετοχή κλπ.
Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας περιγράφει την ίδρυση εταιρειών σε ιταλικό έδαφος. Για την ίδρυση
επιχείρησης απαιτούνται περίπου 40 ηµέρες από τη συµβολαιογραφική πράξη ίδρυσης έως την
έγκρισή της (omologazione) από το τοπικό αρµόδιο δικαστήριο. Ωστόσο, η διαδικασία ελέγχου
νοµιµότητας και ουσιαστικής έγκρισης, πραγµατοποιείται από το Εµπορικό Επιµελητήριο. Η
εγγραφή στα Μητρώα συνιστά µια πολύπλοκη διαδικασία που συνοψίζεται σε δύο φάσεις:
α. εγγραφή στο Επιµελητήριο όπου υπάρχει «εντεταλµένος» δικαστής για τον έλεγχο νοµιµότητας
(είναι η ουσιαστικότερη φάση της διαδικασίας εγγραφής)
β. Τυπική επικύρωση της εγγραφής από το ∆ικαστήριο
Οι δαπάνες για τις διαδικασίες εγγραφής ανέρχονται σε 5.000 €.
Για όλα τα στελέχη της εταιρείας απαιτείται έκδοση Ιταλικού ΑΦΜ (codice fiscale), απαραίτητου
για τραπεζικές συναλλαγές κλπ.

Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας
Η Ιταλία έχει υπογράψει µε την Ελλάδα Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). Για την
εφαρµογή της, απαραίτητη είναι η υποβολή στις αρµόδιες φορολογικές Αρχές του πιστοποιητικού
φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) του εισοδήµατος:
Ι. Όταν ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην
Ιταλία.
Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Έλληνας δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στις
φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, είτε α) τα ειδικά έντυπα, τα οποία χορηγούν οι αρµόδιες
φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, τα οποία αφού συµπληρώσει και υπογράψει ο δικαιούχος του
εισοδήµατος στη συνέχεια θα πρέπει να τα υποβάλλει προς υπογραφή στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) της Ελλάδας, η
οποία θα βεβαιώσει τη φορολογική του κατοικία, είτε β) το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας,
το οποίο εκδίδει η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του ΥΠΟΙΟ, σε κάθε περίπτωση που
δεν του έχουν χορηγηθεί τα ειδικά έντυπα της αλλοδαπής Αρχής.
ΙΙ. Όταν φορολογικός κάτοικος Ιταλίας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην Ελλάδα.
Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Ιταλός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια
ελληνική φορολογική Αρχή, η οποία και θα εφαρµόσει τη σχετική ΣΑ∆Φ κατά την πληρωµή του
σχετικού τιµολογίου, το κατάλληλο έντυπο (αίτηση για την εφαρµογή/claim for the application of
the double taxation Convention), το οποίο χορηγεί η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
του ΥΠΟΙΟ ως αρµόδια Αρχή, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, τόσο από τον ίδιο τον
Ιταλό δικαιούχο, όσο και από την αλλοδαπή φορολογική Αρχή.

46

∆ιαφήµιση
Στη χώρα δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες διεθνείς διαφηµιστικές εταιρείες, µεγάλες τοπικές
επιχειρήσεις, καθώς και µικρότερα πρακτορεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τοµέα της
διαφήµισης. Η κλαδική ένωση είναι η:
AssoComunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione (AssAP)
Via Larga 31, 20122, Milano
Τηλ.:+39 02 58307450/ 26
Φαξ: +3902 58307147
e-mail: info@assocomunicazione.it
URL: www.assocomunicazione.it

Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις
Κυριότερες Μηχανές Αναζήτησης στο Ίντερνετ:
http://www.altavista.it/
http://www.excite.it/
http://www.godado.it/
http://www.google.it/
http://www.iltrovatore.it/
http://www.kataweb.it/
http://www.libero.it/
http://www.lycos.it/
http://www.msn.it/
http://www.supereva.it/
http://www.tiscali.it/
http://www.virgilio.it/
http://www.yahoo.it/
Μεγαλύτερες Εφηµερίδες:
AvSA
Corriere Della Sera
Il Messaggero
La Repubblica
La Stampa
Avvenire
Il Foglio
La Gazzetta Del Mezzogiorno
Gazzetta Del Sud
Giornale Di Sicilia
Il Giornale
Il Giorno
Il Manifesto
Il Mattino
La vazione
L'osservatore Romano
Il Piccolo

www.ansa.it
www.corriere.it
www.ilmessaggero.it
www.repubblica.it
www.lastampa.it
www.avvenire.it
www.ilfoglio.it
www.gdmland.it
www.gazzettadelsud.it
www.gds.it
www.ilgiornale.it
http://ilgiorno.quotidiano.net
www.ilmanifesto.it
www.ilmattino.it
www.lanazione.it
www.vatican.va/news_services/or/home
www.ilpiccolo.it
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Il Popolo
Il Resto Del Carlino
Il Secolo Xix
La Sicilia
Il Tempo
L' Unità

www.ilpopolo.it
www.ilrestodelcarlino.it
www.ilsecoloxix.it
www.lasicilia.it
www.iltempo.it
www.unita.it

Μεγαλύτερες Οικονοµικές Εφηµερίδες - Περιοδικά:
Il Sole 24 Ore
L'espresso
Italia Oggi
Milano Finanza
Panorama
Il Mondo

www.ilsole24ore.com
www.espressonline.it
www.italiaoggi.it
www.milanofinanza.it
www.panorama.it
www.ilmondo.rcs.it

Χρήσιµες Πληροφορίες
Οι συνήθεις εργάσιµες ώρες είναι, για τις µεν ιδιωτικές επιχειρήσεις, από τις 8 ή 9 π.µ. µέχρι τις 13
µµ και από τις 15 µµ µέχρι τις 18 ή 19, ∆ευτέρα µε Παρασκευή. Για το ∆ηµόσιο τοµέα είναι
συνήθως 8:30 πµ µε 14µµ χωρίς µεσηµεριανό διάλειµµα, ενώ το ωράριο των τραπεζών είναι 8:30
µε 1:30 και 15:00-16:00 και παραµένουν κλειστές Σάββατο και Κυριακή.
Η εµπορική γλώσσα είναι ως επί τω πλείστον η ιταλική και η αγγλική.
Η ώρα είναι +1 ώρα Γκρίνουιτς
Επίσηµες αργίες:
1η Ιανουαρίου (νέο έτος), 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), ∆ευτέρα του καθολικού Πάσχα, 25η
Απριλίου (Απελευθέρωση της Ιταλίας), 2α Ιουνίου (Ίδρυση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας), 15η
Αυγούστου (Αναλήψεως της Θεοτόκου), 1η Νοεµβρίου (Αγίων Πάντων), 8η ∆εκεµβρίου (Αµώµου
συλλήψεως), 25η ∆εκεµβρίου (Χριστούγεννα), 26η ∆εκεµβρίου (Αγίου Στεφάνου).
Πολιούχων Αγίων
Ρώµη: 29η Ιουνίου (Αποστόλων Πέτρου και Παύλου)
Μιλάνο: 7η ∆εκεµβρίου (Αγίου Αµβροσίου των Μεδιολάνων)
Φλωρεντία και Γένοβα: 24η Ιουνίου (Αγίου Ιωάννου)
Νάπολη: 19η Σεπτεµβρίου (San Gennaro)
Παλέρµο: 15η Ιουνίου (Αγίας Ροζαλίας)
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Σηµαντικότεροι Επιχειρηµατικοί Φορείς
Κυριότερα Επιµελητήρια στην Ιταλία
UNION CAMERE
(Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων)
Camera di Commercio di Roma
(Επιµελητήριο Ρώµης)
Camera di Commercio di Milano
(Επιµελητήριο Μιλάνου)
Camera di Commercio di Venezia
(Επιµελητήριο Βενετίας)

Τηλ: +39-06- 47041, 4704256
Φαξ +39-06-4704240
Τηλ: +39-06 -520821, 520825 01
Φαξ + 39-06 5208 2634
Τηλ: + 39-02-85151, 85155368
Φαξ + 39- 0285154970
Τηλ: +39- 041-786111, 2576629
Φαξ +39-041-78 63 30

5.

Camera di Commercio di Genova
(Επιµελητήριο Γένοβας)

Τηλ: +39 -010-27041, 27 04 560
Φαξ +39 -010-27 043 00

6.

Camera di Commercio di Verona
(Επιµελητήριο Βερόνας)
Camera di Commercio di Bologna
(Επιµελητήριο Μπολώνιας)

Τηλ: +39-045-8085011, 8085860
Φαξ +39-045-594648
Τηλ:+39 -051-6093111, 6093287
Φαξ +39 -051-6093451

8.

Camera di Commercio di Firenze
(Επιµελητήριο Φλωρεντίας)

Τηλ: +39-055-27951, 267141
Φαξ +39-055-2795259

9.

Camera di Commercio di Napoli
(Επιµελητήριο Νεάπολης)

Τηλ: +39 -081-7607111,7607327
Φαξ +39 081-55- 26 940

1.
2.
3.
4.

7.

10. Camera di Commercio di Pescara
(Επιµελητήριο Πεσκάρας)

Τηλ: +39 -085-45361,65404
Φαξ +39 -085-690870

11. Camera di Commercio di Trento
(Επιµελητήριο Τρέντο)
12. Camera di Commercio di Trieste
(Επιµελητήριο Τεργέστης)

Τηλ: +39- 0461-88 71 11, 88761
Φαξ +39- 0461-98 63 56
Τηλ: +39-0406701111, 6701281
Φαξ +39 -040- 6701321

13. Camera di Commercio di Perugia
(Επιµελητήριο Περούτζιας)

Τηλ: +39- 075-57481, 5748206
Φαξ +39 075-5748205

14. Camera di Commercio di Ancona
(Επιµελητήριο Ανγκώνας)

Τηλ: +39 -071-58 981, 5898224
Φαξ +39 -071-2073907

15. Camera di Commercio di Salerno
(Επιµελητήριο Σαλέρνο)

Τηλ: +39 -089 -3068111
Φαξ +39 -089 -334865

16. Camera di Commercio di Bari
(Επιµελητήριο Μπάρι)

Τηλ: +39 -080-2174111, 2174408
Φαξ +39- 080-2174228

17. Camera di Commercio di Brindisi
(Επιµελητήριο Μπρίντιζι)

Τηλ: +39 -0831-28111,
Φαξ +39- 0831-228210
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www.unioncamere.it
www.rm.camcom.it
www.mi.camcom.it
www.ve.camcom.it
commercio.estero@
ve.camcom.it
www.ge.camcom.it
commercio.estero@
ge.camcom.it
www.vr.camcom.it
urp@vr.camcom.it
www.bo.camcom.it
commercio.estero@
bo.camcom.it
www.fi.camcom.it
giacinto.bosco@pro
mofirenze.com
www.na.camcom.it
raffone.presidenza@
na.camcom.it
www.pe.camcom.it
c.e.abruzzo@micso.i
t
www.tn.camcom.it
sprint@tn.camcom.it
www.ts.camcom.it
aries@aries.ts.camco
m.it
www.pg.camcom.it
paolo.bordoni@pg.c
amcom.it
www.an.camcom.it
estero@an.camcom.i
t
www.sa.camcom.it
ciro.dileva@sa.camc
om.it
www.ba.camcom.it
addolorata.amore@b
a.camcom.it
www.br.camcom.it
gabriele.calcagnile@
br.camcom.it

18. Camera di Commercio di Lecce
(Επιµελητήριο Λέτσε)

Τηλ: +39 -0832-684111,684288
Φαξ +39 -0832-684260

19. Camera di Commercio di Taranto
(Επιµελητήριο Τάραντα)

Τηλ: +39- 099-7783111, 7783031
Φαξ +39- 099-7783092

20. Camera di Commercio di Potenza
(Επιµελητήριο Ποτέντζας)

Τηλ: +39 -0971-412 111, 412207
Φαξ +39- 0971-41 22 48

21. Camera di Commercio di Reggio
Calabria
(Επιµελητήριο Ρέτζιο Καλαβρίας)
22. Camera di Commercio di Cagliari
(Επιµελητήριο Κάλιαρι)

Τηλ: +39 -0965-384111, 384233
Φαξ +39- 0965-332376

23. Camera di Commercio di Catania
(Επιµελητήριο Κατάνιας)

Τηλ: +39 -095-7361111 73613 20
Φαξ +39- 095-7361301

24. Camera di Commercio di Palermo
(Επιµελητήριο Παλέρµου)

Τηλ: +39- 091-60 0111, 6050249
Φαξ +39 -091-582338

25. Camera di Commercio di Messina
(Επιµελητήριο Μεσσίνας)

Τηλ: +39- 090-77721, 7772297
Φαξ +39- 090-674644

Τηλ: +39 -070-605121, 60512273
Φαξ +39 070-60512435
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www.le.camcom.it
luigi.filoni@le.camc
om.it
www.ta.camcom.it
giuliano.deangelis@t
a.camcom.it
www.pz.camcom.it
vincenzo.delicio@pz
.camcom.it
www.rc.camcom.it
giulia.megna@rc.ca
mcom.it
www.ca.camcom.it
giampiero.uccheddu
@ca.camcom.it
www.ct.camcom.it
rosario.condorelli@c
t.camcom.it
www.pacamcom.it
maria.gerbino@pa.c
amcom.it
www.me.camcom.it
giuseppa.turrisi@me
.camcom.it

Κυριότεροι Οργανισµοί
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INVITALIA
Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa
ΙCE
Istituto Nazionale per il Commercio
Estero
(Οργανισµός Προώθησης
Εξαγωγών)
SIMEST
Società Italiana per l' Imprese Miste
all' Estero
(Οργανισµός µε αρµοδιότητα την
παροχή βοήθειας για δηµιουργία
µικτών επιχειρήσεων στο εξωτερικό
και πραγµατοποίησης επενδύσεων)
SACE
Istituto per i Servizi Assicurativi del
Commercio Estero
(Οργανισµός Ασφαλίσεως
Εξαγωγικών Πιστώσεων)
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura
(Οργανισµός Πληρωµών και
Ελέγχου των Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
L'Autorità per l'energia elettrica e il
gas
(Αρχή για την Ηλεκτρική Ενέργεια
και Φ/Α)
ENEA
Ente per le Nuove Tecnologie, l'
Energia e l' Ambiente
(Φορέας Νέων Τεχνολογιών
Ενέργειας και Περιβάλλοντος)
ENER
Ente Nazionale Energie Rinnovabile
(Φορέας για τις; ΑΠΕ)

Tηλ: +39-06-421601, 42160417
Φαξ +39-06-42160935

www.invitalia.it
info@invitalia.it

Τηλ: +39-06- 59921

www.ice.gov.it
cooperazione@ice.it

Τηλ: +39-06-686351
Φαξ +39-06-686358023

www.simest.it

Τηλ: +39-06-67361
Φαξ +39-06-6736225

www.sace.it
info@sace.it

Tηλ: +39-06- 49499594
Φαξ +39-06-49499577

www.agea.gov.it
u.uirp@agea.gov.it

Tηλ: +39- 06 6979141
Φαξ +39-06-69791444

www.autorita.energia.it
info@autorita.energia.it

Τηλ : +39- 06-3627404
Φαξ +39- 06-36272885

www.enea.it
polimei@sede.enea.it

www.eneritalia.org/
eneritalia@yahoo.it

Κυριότεροι Επιχειρηµατικοί Φορείς
1.

2.

CONFINDUSTRIA
(Οµοσπονδία Ιταλικών
Βιοµηχανιών)
Confagricoltura
(Γενική Οµοσπονδία Γεωργικών

Τηλ: +39 06 59031
Φαξ +39 06 5919615
Τηλ: +39- 06- 68521
Φαξ +39-06- 6861726
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www.confindustria.it
confindustria@confind
ustria.it
www.confagricoltura.it
info@confagricoltura.it

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Επιχειρήσεων)
CONFCOOPERATIVE
Federagroalimentare
(Σύνδεσµος Αγροτικών Προϊόντων)
FEDERALIMENTARE
Federazione Italiana dell'Industria
Alimentare
(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Τροφίµων)
AIIPA - Associazione Italiana
industrie Prodotti Alimentari Area
Integratori Alimentari
(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ειδών
∆ιατροφής)
FEDERPESCA
Federazione nazionale delle imprese
di pesca
(Οµοσπονδία αλιευτικών
επιχειρήσεων)
C.N.O.
Consorzio Nazionale degli
Olivicoltori
(Συνεταιριστική Ένωση
Ελαιοπαραγωγών)
Unaprol – Consorzio Olivicolo
Italiano
(Ένωση Παραγωγών Ελαιολάδου)
Federolio
(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Τυποποίησης και Εµπορίας
Ελαιολάδου)
FEDERVINI
Federazione Italiana Industriali
Produttori Esportatori e Importatori
di Vini
(Οµοσπονδία Βιοµηχανιών,
Παραγωγών, Εξαγωγέων και
Εισαγωγέων Κρασιών, Λικέρ Όξους
και Συναφών)
ASSOBIBE - Associazione Italiana
degli Industriali delle Bevande
Analcooliche
(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Μη
Αλκοολούχων Ποτών)
Assolatte
Associazione Italiana Lattiero
Casearia
(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων)
AIDI
Associazione Industrie Dolciarie
Italiane

Τηλ: +39-06-68000338
Φαξ +39-06-6893409
Τηλ: +39-06- 5903380, 5903534
Φαξ +39-06-5903342

www.confcooperative.it
segreteriagen@confcoo
perative.it
www.federalimentare.it
segreteria@federalimen
tare.it

Τηλ: +39- 02- 654184
Φαξ +39- 02-654822

www.aiipa.it
aiipa@aiipa.it

Τηλ: +39- 06- 67481402
Φαξ +39-06 -69783728

www.federazionedelma
re.it
segretariato@federazio
nedelmare.it

Τηλ: +39-06- 487741
Φαξ +39-06-4883309

www.cno.it

Τηλ: +39-06-7846901
Φαξ +39-06-78344373

www.unaprol.it
unaprol@unaprol.it

Τηλ:. +39-06- 5754201
Φαξ +39-06-5781813

www.federolio.it
info@federolio.it

Τηλ: +39-06 -4941630,
4469421
Φαξ +39-06 -4941566

www.federvini.it
federvini@federvini.it

Τηλ: +39 -06- 5918891
Φαξ +39-06-5924751

www.assobibe.it
info@assobibe.it

Τηλ: +39-02-72021817
Φαξ +39-02- 7202183

www.assolatte.it
assolatte@assolatte.it

Τηλ: +39 -06- 8091071
Φαξ +39 -06-8073186

www.dolceitalia.net
aidi@aidi-assodolce.it
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(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Προϊόντων
Ζαχαροπλαστικής)
14. L'Unione Industriale Pastai Italiani
(Ένωση Βιοµηχανιών Ζυµαρικών)
15. Confcommercio
(Οµοσπονδία Ιταλών Εµπόρων)

Τηλ: +39 -06-8543291, 8416473
Φαξ +39 -06-8415132
Τηλ: +39-06- 58661
Φαξ +39- 06-5809425

16. F.N.A.A.R.C.
Federazione Nazionale Associazioni
Agenti e Rappresentanti di
Commercio
(Οµοσπονδία Ιταλών Εµπορικών
Αντιπροσώπων)
17. ANCE - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSTRUTTORI
EDILI
(Ένωση Κατασκευαστών
Οικοδοµικών Έργων)
18. ASSOLTERM
Associazione Italiana Solare Termico
(Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής
Ενέργειας)

Τηλ: +39-02- 7645191
Φαξ +39- 02-76008493

www.unipi-pasta.it
unipi@unipi-pasta.it
www.confcommercio.it
confcommercio@confc
ommercio.it
www.fnaarc.it
info@fnaarc.it

Τηλ: +39- 06- 845671
Φαξ +39- 06-84567550

www.ance.it
infoportale@ance.it

Τηλ : +39-06- 44340537
Φαξ +39-06-4440872

www.assolterm.it
assolterm@assolterm.it

19. Farmindustria
Associazione degli industriali del
farmaco
(Σύνδεσµος Φαρµακοβιοµηχανιών)
20. Federchimica
Federazione Nazionale dell'Industria
Chimica
(Οµοσπονδία Χηµικών
Βιοµηχανιών)
21. AssoComunicazione
Associazione nazionale delle imprese
di comunicazione
(Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ)
22. FEDERCOMIN
Federazione nazionale di
Confindustria per le imprese di
telecomunicazioni, radiotelevisione e
informatica

Τηλ: +39-06-675801
Φαξ +39-06-6786494

www.farmindustria.it
farmindustria@farmind
ustria.it

Τηλ: +39-02-345651
Φαξ +39-02-34565.310

www.federchimica.it
federchimica@federchi
mica.it

Τηλ: +39-02-58307450,
583074.26
Φαξ +39-02- 58307147

www.assocomunicazio
ne.it
informazioni@assap.it

Τηλ: +39-06-421401
Φαξ +39-06-4214044

www.federcomin.it
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Σηµαντικές ∆ιεθνείς Εκθέσεις στην Ιταλία το 2009
Φορείς ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων
1.

FIERA DI ROMA SRL
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στη
Ρώµη
FIERA DI MILANO
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στο
Μιλάνο
FIERA DI BOLOGNA
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στη
Μπολόνια
FIRENZE FIERA SPA
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στη
Φλωρεντία
MOSTRA D OLTREMARE
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στη
Νεάπολη

Τηλ: +39-06- 65074475
Φαξ +39- 06- 65074471

FIERA DI GENOVA
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στη
Γένοβα
7. ENTE AUTONOMO FIERA DEL
LEVANTE
Φορέας ∆ιοργάνωσης Εκθέσεων στο
Μπάρι
8. FIERA DI VICENZA SPA
∆ιοργανωτές Εκθέσεων
9. FIERA DI VERONA
(Ente Autonomo per le Fiere di
Verona)
∆ιοργανωτές Εκθέσεων Βερόνας
10. LINGOTTO FIERE
Lingotto Fiere S.r.l.
(∆ιοργανωτές Εκθέσεις Τορίνου)

Τηλ: +39 -010-53911
Φαξ +39 -010-5391270

2.

3.

4.

5.

6.

Τηλ: +39-02 -49971
Φαξ +39 -06-249977379
Τηλ: +39- 051 -282111
Φαξ +39- 051- 62374004
Τηλ: +39 -055- 49721
Φαξ +39- 055 -4973237
Τηλ: +39- 081 -7258000
Φαξ +39- 081- 7258009

www.fieradiroma.it
amministrazione@fiera
roma.it
www.fieramilano.it
fieramilano@fieramilan
o.it
www.bolognafiere.it
segreteria.generale@bol
ognafiere.it
www.firenzefiera.it
info@firenzefiera.it
www.mostradoltremare.
it
info@mostradoltremare
.it
www.fiera.ge.it
fierage@fiera.ge.it

Τηλ: +39- 080 -5366325-310323
Φαξ +39 -080- 5366480-489488
Τηλ: +39 -0444- 969111
Φαξ +39 0444-969000
Τηλ: +39- 045-8298111
Φαξ +39- 045-8298288

www.fieradellevante.it
estero@fieralevante.it

Τηλ: +39 011 66 44 111
Φαξ +39 011 66 46 642

www.lingottofiere.it
info@lingottofiere.it
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www.vicenzafiera.it
info@vicenzafiera.it
www.veronafiere.it
info@veronafiere.it

Όνοµα Έκθεσης

FIERA
IvTERvAZIOvALE
DELLA PESCA

EvOLITECH

SOL

VIvITALY

FIERACVAVALLI

MARMOMACC

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22-24/5/2009

2-6/4/2009

2-6/4/2009

2-6/4/2009

5-8/11/2009

30/903/10/2009

ΤροφίµωνΠοτών

ΤροφίµωνΠοτών

ΤροφίµωνΠοτών

Πρωτογενούς
παραγωγής

∆οµικών
υλικών

Ηµ/νια
∆ιεξαγωγής

Πρωτογενούς
παραγωγής

Κλάδο που
Αφορά

Βερόνα

Βερόνα

Βερόνα

Βερόνα

Βερόνα

Αγκώνα
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www.marm
omacc.it

www.fierac
avalli.com

www.vinital
y.com

www.veron
afiere.it/sol

www.enolit
ech.it

www.fierad
ellapesca.it

∆ικτυακός
Τόπος

Μάρµαρα,
Πέτρες και
σχετ.
Τεχνολογίες

Ίπποι, Ιππικός
Εξοπλισµός

Οίνοι και
Αποστάγµατα

Παρθένο
Eλαιόλαδο

Τεχνολογίες,
ποιότητα,
διανοµή και
logistics
ιχθυηρών
Τεχνικές
Αµπελουργίας,
Οινολογίας και
Τεχνολογιών
Ελαιοκαλλιέργ
ειας

Γενικές
Παρατηρήσεις
- Σχόλια

700
(Ιταλοί
και
Ξένοι)

4.215
(Ξένοι:
από 148
Κράτη)

Περίπου
63.000
(από 120
Κράτη)

151.000
(Ξένοι:
12%)

37.615
(Ξένοι:
16%)
157.177
(Ξένοι:
43.524,
+16% µε
2007)

309
(Ξένοι:
4,53%)

Αρ.
Επισκεπ
τών

33.615
(Ξένοι:
11,34%)

Αρ.
Ελλήνων
Εκθετών

223
(Ξένοι:
5,38%)

Αρ.
Εκθετών

ΕΤΟΣ 2008

1.536
(Ξένοι:
745)

Αρ.
Εκθετών

Αρ.
Ελλήνων
Εκθετών

ΕΤΟΣ 2007
Αρ.
Επισκεπ
τών

Βιτσέντζα

Βιτσέντζα

27-29/3/2009
και 3-5/4/2009

17-21/9/2009

21-23/2/2009

21-23/2/2009

6-8/3/2009
και
13-15/3/2009

11-18/1/2009

16-20/5/2009

12-19/9/2009

Ναυτικό
σαλόνι

Επίπλου∆ιακόσµησης

Πρωτογενούς
παραγωγής

Πρωτογενούς
παραγωγής

Ναυτικό
σαλόνι

Κοσµηµάτων

Κοσµηµάτων

Κοσµηµάτων

ABITARE IL TEMPO

PESCARE FLY
FISHIvG AvD
SPIvvIvG SHOW

HUvTIvG SHOW

LUXURY & YACHTS

VICEvZA ORO
FIRST

CHARM

CHOICE

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

vAUTIC SHOW

10.

7-9/5/2009

Ενέργειας

SOLAREXPO

9.

Βιτσέντζα

Βιτσέντζα

Βιτσέντζα

Βιτσέντζα

Βερόνα

Βερόνα

Βερόνα

Βερόνα

7-9/5/2009

Ενέργειας

GREEvBUILDIvG

8.

Βερόνα

20-22/10/2009

Τεχνολογίας

MCM

7.

www.choice
vent.it
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1.570

Κοσµηµάτων,
Ρολογιών και
Πολύτιµων
Λίθων

www.charm
event.it

190

750

1.449
(από 28
Κράτη)

Εξοπλισµοί
ερασιτεχνικής
αλιείας
Τα πάντα γύρω
από το κυνήγι
Πολυτελών
Αντικειµένων
και
Θαλαµηγών
Κοσµηµάτων
και Πολύτιµων
Λίθων

Επίπλωση /
∆ιακόσµηση

898
(από 32
Κράτη)
898
(από 32
κράτη)

92
(από 11
Κράτη)

Κοσµηµάτων,
Ρολογιών και
Πολύτιµων
Λίθων

www.firstev
ent.it

www.luxury
yachts.it

www.huntin
gshow.it

www.huntin
gshow.it

www.abitar
eiltempo.it

www.nautic
show.com

www.solare
xpo.com

www.green
buildingexp
o.it

www.mcmo
nline.it

Συστήµατα και
τεχνολογίες
συντήρησης
πχ. λογισµικό,
αντλίες,
συµπιεστές
Αρχιτεκτονική
για ενεργειακή
αποδοτικότητα
Για όλες τις
κατηγορίες
ΑΠΕ
Ναυτικό
Σαλόνι

8.903

16.486
(Ξένοι:
7.202,
από 105
Κράτη)

20.000

49.125
(Ξένοι:
11.012)

55.500

55.500

6.021
(από 16
Κράτη)

1.121

1.600 (από
30 Κράτη)

707
(Ξένοι:
148, από
26 Κράτη)

572

572

12-20/9/2009

11-13/9/2009

16-18/9/2009

15-17/4/2009

13-15/10/2009

13-15/10/2009

29/9-3/10/2009

28-31/10/2009

Γενική

Επίπλου∆ιακόσµησης

Τεχνολογίας

Πρωτογενούς
παραγωγής

Χηµικών

Τεχνολογίας

Επίπλου∆ιακόσµησης

Επίπλου∆ιακόσµησης

FIERA DEL
LEVAvTE

EXPO GREEv EIMA

PROGAME SHOW

LIvEAPELLE

TAvvIvG TECH

SIMAC

CERSAIE

SAIE

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

8-11/10/2009

Πρωτογενούς
παραγωγής

AGRILEVAvTE

18.

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπάρι

Μπάρι

57

www.saie.b
olognafiere.
it

www.cersai
e.it

simacfair.assomac
.com

tanningtech.assoma
c.com

www.lineap
elle-fair.it

www.fairpla
y-srl.it

www.expog
reen.it

www.fierad
ellevante.it

www.agrile
vante.eu

Χηµικά και
τεχνολογίες
επεξεργασίας
δερµάτων
Μηχανήµατα
για υποδήµατα
και δερµάτινα
αντικείµενα
Κεραµικά για
την
αρχιτεκτονική
και τον
εξοπλισµό
Μπάνιου
Πόρτες,
παράθυρα,
τεχνολογίες
αυτών και
εσωτερική
διακόσµηση

∆έρµατα

Μηχανήµατα
και
Εξοπλισµός
Κηπουρικής
και Υπαίθριων
Αθλητικών
∆ραστηριoτήτ
ων
Κατασκευαστέ
ς
Μηχανηµάτων
Ψυχαγωγίας πχ
καζίνο

Γεωργίαςς,
Ζωοτεχνίας και
Κηπουρικής

1750
(Ξένοι:
350)

1074
(Ξένοι:
229)

308

308

90

2.000

176.120
Ξένοι:
7.490

83.875
(Ξένοι:
25.675)

700.000

1750
Ξένοι: 350

1078
Ξένοι: 223

100

300

MOTORSHOW

COSMOPROF

ARTE FIERA

LIvEAPELLE

vAUTICSUD

EDILMED

EXPOSUDHOTEL

FLORMART

SICAILUX

ECOMOvDO

KEY EvERGY

MOvDO vATURA

27.

28.

29. ]

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

4-13/12/2009

3-6/4/2009

23-26/1/2009

15-17/4/2009

7-15/3/2009

11-13/5/2009

15-19/11/2009

20-22/2/2009

12-14/11/2009

28-31/10/2009

28-31/10/2009

12-20/9/2009

Περιβάλλοντο
ς και
Μεταφορών

Καλλυντικών

Πολιτισµού

Πρωτογενούς
παραγωγής

Ναυτική
έκθεση

Κατασκευών

Εστίασης

Πρωτογενούς
παραγωγής

Επίπλου∆ιακόσµησης

Ενέργειας

Ενέργειας

Ειδών και
Εξοπλισµού
Κατασκήνωση
ς
Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Πορντενόνε

Πάδοβα

Νάπολη

Νάπολη

Νάπολη

Μπόλονια

Μπολόνια

Μπολόνια

Μπολόνια
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www.mond
onatura.it

www.keyen
ergy.eu

www.ecom
ondo.com

www.sicailu
x.it

www.florm
art.it

www.nautic
sud.info
www.edilm
ed.com/
www.promh
otelitalia.it
Τα πάντα γύρω
από την
ανθοκοµία και
τον κήπο
Φωτιστικών
και Αξεσουάρ
φωτισµού
Ανακύκλωσης,
ενέργειας, και
αειφόρου
ανάπτυξης
Ενέργειας,
βιώσιµου
κλίµατος
κίνησης και
πηγών για µία
νέα ανάπτυξη
Τροχόσπιτα,
σκηνές και
Τουρισµός
στην Ύπαιθρο

Μηχανήµατα

Ναυτικό
Σαλόνι

400

140

350
(Ξένοι:
50)

150

114.333

64.858

18.000

23.000

80.000

23.029
(Ξένοι:
9.212)

1213
(Ξένοι:
360)
405

45.000

270

www.artefie
ra.bolognafi
ere.it
∆έρµατα

150.853
(Ξένοι:
39.221)

2.192
(Ξένοι:
1.267)

www.cosmo
prof.it

www.lineap
elle-fair.it

970.000

320
(Ξένοι:
74)

www.motor
show.it

Τα πάντα γύρω
από το
αυτοκίνητο πχ.
Ενοικίαση,
µοντελισµός

1.000

1.000

152

156

411

2.176
(Ξένοι:
1.226)

343 (από
16 Κράτη)

21

14-17/2/2009

14-17/2/2009

14-17/2/2009

14-17/2/2009

ΤροφίµωνΠοτών

ΤροφίµωνΠοτών

Πρωτογενούς
παραγωγής

ΤροφίµωνΠοτών

Τεχνολογίας

Χειροτεχνίας

PIAvETA BIRRABEVERAGE & Co.

MIA

MEDITERRAvEAv
SEAFOOD
EXPOSITIOv

OROGIALLO

EvADA
PRIMAVERA

PLAvET
CREATIVITY

42.

43.

44.

45.

46.

47.

27/2-1/3/2009

18-21/3/2009

17-21/1/2009

ΤροφίµωνΠοτών

SIGEP

41.

21-24/11/2009

Επίπλου∆ιακόσµησης

SIA GUEST

40.

16-18/10/2009

Τουρισµού

TTG IvCOvTRI

39.

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

59

www.planet
creativity.co
m

www.enada
primavera.it

www.orogia
llorimini.it

www.medse
afood.com

www.miafie
ra.it

www.pianet
abirra.it

www.sigep.
it

www.siarim
ini.it

www.ttginc
ontri.it

Τουρισµού
B2B
Τα πάντα γύρω
από τον
ξενοδοχειακό
εξοπλισµό πχ.
Έπιπλα,
εγκαταστάσεις,
λογισµικό
Αρτοποιΐα,
Ζαχαροπλαστικ
ή και
συσκευασίες
Μπύρες, Ποτά,
Σνακ,
εξοπλισµός για
pub και
πιτσαρίες
Τρόφιµα,
Ποτά,
Catering,
Βιολογικά
προϊόντα
Ιχθυηρά και
τεχνολογίες
επεξεργασίας
αυτών
(Μεσογείου)
Εξαιρετικό
παρθένο
ελαιόλαδο
Μηχανηµάτων
Ψυχαγωγίας,
παιχνιδιών και
τυχερών
παιχνιδιών
Χειροτεχνίας,
Κατασκευών
και
δηµιουργικών
Τεχνών
400

88.087
(Ξένοι:
2.918)

192
(Ξένοι:
81)

25.168
(Ξένοι:
2.569)

88.087
(Ξένοι:
2.918)

88.087
(Ξένοι:
2.918)

1.500

88.087
(Ξένοι:
2.918)

95.357
(Ξένοι:
15.563)

734
(Ξένοι:
112)

1.500

130.029

34.659

330

2.300

8-11/10/2009

27-29/3/2009

28-31/10/2009

30/9-2/10/2009

27/2-2/3/2009

26-28/3/2009

Επίπλου∆ιακόσµησης

Περιβάλλοντο
ς και
Μεταφορών

Ανακύκλωσης
αναλώσιµων

Ενέργειας

Αθλητικού
Εξοπλισµού

Τουρισµού

SUv

MY SPECIAL CAR
SHOW

Ri3 RIGEvERA
RICARICA RIUSA

EOLICA
MEDITERRAvEO
EXPO

EUDI SHOW

GLOBE09

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Ρώµη

Ρώµη

Ρώµη

Ρίµινι

Ρίµινι

Ρίµινι

60

www.globe
09.it

www.zeroe
missionrom
e.eu
www.eudin
ews.it

www.ri3.it

www.myspe
cialcar.it

www.sungi
osun.it

300

1.000

Απευθύνεται
µόνο σε
επαγγελµατίες
του χώρου του
τουρισµού

330
(από 18
Κράτη)

35

219
(Ξένοι:
84, από
19
Κράτη)

Καταδύσεις

Ανακύκλωση,
Επαναφόρτιση
και
Επαναχρησιµο
ποίηση
Αναλώσιµων
Στοιχείων
Εκτυπωτών,
Hardware,
Προϊόντων
Πληροφορικής
και
Τηλεµατικής
Παραγωγή
Αιολικής
Ενέργειας

Αυτοκινήτου

Επίπλωσης /
∆ιακόσµησης
και
Εξοπλισµού
για
Εξωτερικούς
Χώρους πχ.
Έπιπλα,
πισίνες,
τζακούζι,
δάπεδα,
παιχνίδια

20.000

14.000

18.000

64.858

95.243

291
(Ξένοι:
117, από
20 Κράτη)

700

ESTETICA
IvTERvATIOvAL

SAvIT

COSMOFARMA

MACEF*

MACEF*

54.

55.

56.

57.

58.

31/1-2/2/2009

21-24/4/2009

8-10/5/2009

4-7/9/2009

19-22/1/2009

Καλλυντικών

Υγείας

Υγείας

Είδη δώρων,
κοσµήµατα,
είδη σπιτιού

Είδη δώρων,
κοσµήµατα,
είδη σπιτιού

Ρώµη

Ρώµη

Ρώµη

61

www.macef
.it

www.macef
.it

www.cosmo
farma.com

www.sanit.
org

www.estetic
ainternation
al.it

Οι ελληνικές
εταιρείες που
συµµετείχαν
εξέφρασαν τα
παράπονά τους
ως προς την
κακή
οργάνωση και
τις υψηλές
τιµές
συµµετοχής
της έκθεσης.
Θετικά
αποτελέσµατα
είχαν µόνο
αυτές που
εµπορεύονται
προϊόντα
χαµηλής αξίας.

Απευθύνεται
µόνο σε
επαγγελµατίες
του χώρου της
αισθητικής
Τεχνολογίες,
Εξοπλισµός
και Υπηρεσίες
του κλάδου της
υγείας
Φαρµακευτικά
και
παραφαρµακευ
τικά Προϊόντα
και Υπηρεσίες
για την υγεία
και την
αισθητική

2.019

2200

508

150

11

7

85.467

75400

17.644

20.000

15.000

2.080

2000

14

9

88.426

76.904

MIPEL*

MICAM*

MICAM*

59.

60.

61.

16- 19/9.2009

16-19/9/2009

4-7/3/2009

∆ερµάτινα
είδη

Υποδήµατα

Υποδήµατα

www.mica
monline.co
m

62

1.700

1.665

Η µοναδική
σχετική
διεθνής έκθεση
στην Ιταλία και
µια από τις
µεγαλύτερες
στην Ευρώπη.
Η συµµετοχή
νεοεισερχοµέν
ων εταιρειών
είναι δύσκολη
και
επιβάλλεται
πίεση πολλών
ετών για να
δοθεί
προτεραιότητα.

www.mipel.
com

www.mica
monline.co
m

400

Λαµβάνει
χώρα
παράλληλα µε
τη MICAM και
στους ίδιους
χώρους

4

4

2

41.900

38773

17369

1.720

1677

398

-

-

-

42.872

46.313

20.320

10-13/5/2010

23-27/3/2010

4-9/3/2009

19-22/2/2009

Τρόφιµα

Είδη
θέρµανσης,
ψύξης,
υγιεινής

Γουναρικά

Τουρισµός

CIBUS*

MOSTRA
COvVEGvO
EXPOCOMFORT*

MIFUR*

BIT*

64.

65.

66.

* Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου

63.

27-31/5/2010

Είδη ξυλείας
και
συσκευασίας

XYLEXPO*

62.

63

www.bit.fie
ramilanoexp
octs.it

www.mifur.
com

www.mcex
pocomfort.it

www.fierep
arma.it

www.xylex
po.com

Η
σηµαντικότερη
έκθεση
γουναρικών
στην Ιταλία.
Η
σηµαντικότερη
διεθνής έκθεση
τουρισµού µε
µεγάλη
ελληνική
συµµετοχή η
οποία γίνεται
µέσω του ΕΟΤ

Ο Έλληνας
εκθέτης που
συµµετείχε
θεώρησε ότι
ήταν πολύ
σηµαντική η
συµµετοχή του
η οποία του
επέτρεψε να
βρει
αντιπρόσωπο
στην Ιταλία
καθώς και
πελάτες

1.535

300

2.500

2.351

853

27

19

22

4

1

155.000

15.000

167.000

60.750

81980

1.590

300

-

-

-

23

-

-

-

160.000

17.087

-

-

-

