ΜΑΪΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΗ ΡΩΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Οικονομία

1

Επιχειρηματικά Νέα

3

Εκδηλώσεις

6

Προσεχείς Διεθνείς

7

Εκθέσεις

Στη σελίδα του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη Agora μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία οικονομικών ειδήσεων.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, στην Ιταλία, το ΑΕΠ, για το έτος
2014, θα αυξηθεί οριακά κατά 0,5%, ενώ ουσιαστική επάνοδος σε τροχιά
ανάπτυξης (+1,1%) θα επέλθει κατά το έτος 2015. Αξίζει να σημειώσουμε,
ωστόσο, ότι οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την ιταλική οικονομία είναι λιγότερο
αισιόδοξες, σε σχέση τόσο με αυτές της ιταλικής Κυβέρνησης, όσο και με τις
προσφάτως δημοσιοποιηθείσες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=57&fid=40046

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΟΙΚΟΥ

ΜOODY’S

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου Μoody’s, αναμένεται για την Ιταλία η
επιστροφή, το 2014, στην ανάπτυξη (από 0% έως 1%) - έπειτα από δυο έτη
ύφεσης - και από 1% μέχρι 2% το 2015. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί μεταξύ 12% και 13%. Οι προοπτικές, ωστόσο,
της ιταλικής οικονομίας μοιάζουν αβέβαιες, καθότι η εφαρμογή των μέτρων
που ελήφθησαν, προσφάτως, από την ιταλική Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη
προχωρήσει.

ΠΤΩΣΗ

ΑΕΠ

ΤΟ

Α

ΤΡΙΜΗΝΟ

2014

Σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιοποιηθέντα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας Istat, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε, για το α’ τρίμηνο 2014,
κατά 0,1%, σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2013 και κατά 0,5% σε σχέση με το
α’ τρίμηνο 2013. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιταλός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δε
θα υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα περικοπών, αλλά η πολιτική της Κυβέρνησης επικεντρώνεται σε μέτρα αντικυκλικής πολιτικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σελ. 2

ΧΡΕΟΥΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε
κατά 12,8 δισ. ευρώ το Μάρτιο, φθάνοντας τα 2,120 δισ. ευρώ.

ΈΝΑΡΞΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΜΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Σε δηλώσεις του ο ευρωπαίος Επίτροπος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα κ.
A. Tajani, σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας κυρώσεων κατά της Ιταλίας για την καθυστέρηση των πληρωμών της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, θα
πραγματοποιηθεί ευθύς μετά τις ευρωεκλογές.
Το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από την πλευρά του, έσπευσε με ανακοίνωσή του να υπογραμμίσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει για να ξεπεραστεί
το πρόβλημα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ

Υπό το φως έκθεσης της Ε.Ε. που κάνει λόγο για αυξημένη ιταλική γραφειοκρατία, εξετάσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κυβερνητική πρόταση για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει προβλέψεις, όπως «κινητικότητα υπαλλήλων», περικοπές μισθών, σύνδεση αποδοχών με αποδοτικότητα, σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κ.ά., που αναμένεται προκαλέσουν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις,

ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ISTAT: Η ΥΦΕΣΗ
ΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΗ

ΤΕΛΕΙΩΣΕ,

ΑΛΛΑ

Η

Ι-

Στην ετήσια έκθεσή της, για το 2014, η ιταλική στατιστική υπηρεσία Istat, αναφέρει ότι η
ύφεση έχει μεν τελειώσει, αλλά η χώρα παραμένει στάσιμη, ενώ το συνολικό πλαίσιο που
διαγράφεται δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για αισιοδοξία. Στην έκθεση αποτυπώνεται η
εικόνα της χώρας ως όλο και περισσότερο κατακερματισμένης, με το χάσμα μεταξύ των
Περιφερειών της Νοτίου Ιταλίας και του υπολοίπου της χώρας να αυξάνεται, ενώ μόλις το
30% των επιχειρήσεων, κατά την τελευταία διετία, παρουσίασε βελτίωση, όσον αφορά
στην απασχόληση και την κερδοφορία. Επιπλέον, στα αρνητικά στοιχεία της ιταλικής οικονομίας καταγράφονται η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας, ο χαμηλός αριθμός γεννήσεων, η εγκατάλειψη της χώρας από σημαντικό αριθμό νομίμων μεταναστών και η αύξηση
του αριθμού των Ιταλών που αναζητούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε χώρες του εξωτερικού. Αντιθέτως, στα θετικά καταγράφεται η βελτίωση των ποσοστών της γυναικείας
απασχόλησης, η οποία, ωστόσο, οφείλεται στην αύξηση των θέσεων εργασίας στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, εξαιτίας των χρόνιων αδυναμιών των κοινωνικών υπηρεσιών,
καθώς και η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Σελ. 3

ΤΕΥΧΟΣ

CONFINDUSTRIA:
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΤΑΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

&
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ε-

Την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων της ιταλικής οικονομίας τόνισε ο Πρόεδρος της
ιταλικής Ένωσης Βιομηχανιών Confindustria κ. G. Squinzi, ο οποίος ανέφερε πως θα πρέπει
να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να στηριχθεί η δραστηριότητα στη χώρα, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, την ανησυχία πως η οικονομία δεν θα επανέλθει ούτε κατά το 2014 σε
ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς τα εισοδήματα, η κατανάλωση, οι επενδύσεις, η παραγωγή και
η απασχόληση κινούνται σε χαμηλότατα επίπεδα.
Επιπλέον, ο κ. G. Squinzi σκιαγράφησε το τρίπτυχο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις στην Ιταλία που συνοψίζεται στο υψηλό φορολογικό βάρος της τάξεως του
68,5%, στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο είναι κατά 30% υψηλότερο σε σχέση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην πληθώρα των νόμων και την καθυστέρηση της
καταβολής των οφειλών της δημόσιας διοίκησης στους ιδιώτες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΥΞΗΣΗ

ΝΕΑ

ΧΡΕΩΚΟΠΙΩΝ

Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου κατεγράφησαν 3.811 χρεωκοπίες, αριθμός
αυξημένος κατά 4,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
εταιρείας παροχής πληροφοριών πιστωτικών στοιχείων Cerved, αυτό αποτελεί ένα νέο αρνητικό ρεκόρ.

ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ALITALIA

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διάσωσης της Alitalia, μέσω της πώλησης του 40%
στην Etihad των ΗΑΕ, η διοίκηση της Alitalia παρουσίασε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων της σχέδιο αναδιάρθρωσης του κόστους εργασίας της
αεροπορικής εταιρείας. Επιπλέον, η Etihad φέρεται να θέτει όρους για την ευόδωση της διαπραγμάτευσης, όπως, μεταξύ άλλων, αναδιαπραγμάτευση των όρων του
πρόσφατου δανείου της Alitalia, ύψους 400 εκ. ευρώ, αλλά και αξιολόγηση του
πλεονάζοντος προσωπικού (διάβαζε απολύσεις).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=39952

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΡΕΜΒΑΣΗ

ELECTROLUX – ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΛΥΣΗΣ

ΜΕ

ΠΑ-

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της διοίκησης της σουηδικής εταιρείας Electrolux και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
της εταιρείας μετά από 9 μήνες συνεχών διαπραγματεύσεων. Η θετική για τους εργαζομένους συμφωνία πιστώνεται και στην ιταλική κυβέρνηση, στο βαθμό που η
μεσολάβησή της ήταν καθοριστικής σημασίας για την ευόδωσή της.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40176

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

BOOKING

Σελ. 4

ΚΑΙ

EXPEDIA

Η Αρχή Ανταγωνισμού ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση του κατά πόσον τα τουριστικά πρακτορεία Booking και Expedia περιορίζουν,
μέσω των συμφωνιών τους με τις ξενοδοχειακές μονάδες, τον ελεύθερο ανταγωνισμό
των τιμών και των προϋποθέσεων κράτησης μεταξύ των διαφόρων καναλιών πώλησης,
εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα του καταναλωτή να εξεύρει στην
αγορά οικονομικότερες προσφορές. Συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά στη ρήτρα που
θέτουν οι δυο κολοσσοί για απαγόρευση παροχής των ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε
τιμές και με καλύτερους όρους μέσω άλλων on line τουριστικών πρακτορείων, και εν
γένει διαμέσου οιουδήποτε άλλου καναλιού κράτησης, περιλαμβανομένων και των ιστοσελίδων κράτησης των ίδιων των ξενοδοχείων.
Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί επακόλουθο υπόδειξης των ιταλικών Ενώσεων Ξενοδοχ
είων FederAlberghi και AICA, καθώς και της Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza) και συνιστά σύμφωνα με αυτούς αθέμιτη εμπορική πρακτική.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
CHE ΚΑΙ NOVARTIS

ΥΨΟΥΣ

€1,2

ΔΙΣ.

ΑΠΟ

RO-

Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει αποζημίωση ύψους 1,2 δισ.
ευρώ από τις Novartis AG και Roche Holding AG, μετά την απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού της χώρας ότι οι δύο ελβετικές φαρμακοβιομηχανίες συμμάχησαν για τη δημιουργία προσκομμάτων στη διανομή του φθηνότερου οφθαλμικού σκευάσματος Avastin
της Roche. Σημειώνουμε ότι το Μάρτιο η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας είχε επιβάλει
στις Novartis και Roche πρόστιμο άνω των 90 εκατ. ευρώ σε καθεμία, καθώς αποδείχθηκε ότι συμμάχησαν για να προτρέπουν τους γιατρούς υπέρ του σκευάσματος Lucentis , που εμπορεύονται από κοινού, για την θεραπεία ασθενειών της όρασης, εις βάρος
του παλαιότερου Avastin, που χρησιμοποιείτο στις ίδιες θεραπείες.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

UNIEURO-

EXPERT

Το νέο ξεκίνημα της Ιταλικής αλυσίδας καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών UNIEURO θα σηματοδοτήσει η συγχώνευσή της με την αλυσίδα Marcopolo Expert, και η εισαγωγή των μετοχών της νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο
μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
Η UNIEURO είναι η δεύτερη αλυσίδα στην Ιταλία με κύκλο εργασιών 1,4 δισ. και η
πρώτη σε μέγεθος σημείων πωλήσεων (403 καταστήματα). Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Expert. κ. Silvestrini η ενοποιημένη εταιρεία Ιtalian Electronics θα διατηρήσει την εμπορική ονομασία UNIEURO, ενώ το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας
εταιρείας διακρατείται από τη Ρhone Capital, το 15% από τον όμιλο Dixons Retail
και το υπόλοιπο 15% από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και την οικογένεια Silvestrini.
Η συγχώνευση των αλυσίδων UNIEURO και Expert είναι απόρροια της βαθιάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον κλάδο και των ηλεκτρονικών ειδών τα τελευταία δύο
χρόνια. Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι άλλες μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά όπως η ELDO, η TRONY και η DPS Group, κατέφυγαν σε παρεμφερείς λύσεις.

Σελ.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

GSK

ΣΤΗΝ

ΙΤΑΛΙΑ

H βρετανική φαρμακοβιομηχανία GlaxoSmithkline, αποφάσισε να επενδύσει 120 εκ.
ευρώ, με ορίζοντα τριετίας, στα εργοστάσια της εταιρείας, στην Βερόνα και την Πάρμα .
Η επένδυση θα αφορά στους τομείς της έρευνας και της παραγωγικής δραστηριότητας.
Ενδεχομένως, στο μέλλον, οι επενδύσεις της GSK στην Ιταλία να αυξηθούν, δεδομένης
της επικείμενης οριστικοποίησης της συμφωνίας με την ελβετική Novartis, για την εξαγορά του τομέα των εμβολίων από την τελευταία.
Σημειώνουμε ότι η GlaxoSmithkline δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω τριών εταιρειών
(GlaxoSmithKline S.p.A.,GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a.), διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής και απασχολεί 2.500
εργαζόμενους.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ANSALDO
ΖΙΚΗΣ SHANGHAI ELECTRIC

ENERGIA

ΚΑΙ

ΚΙΝΕ-

Στις 8 Μαΐου υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της ιταλικής Ansaldo Energia και της
κινεζικής Shanghai Electric, σύμφωνα με την οποία η κινεζική εταιρεία θα εξαγοράσει το 40% των μετοχών της Ansaldo Energia, το οποίο κατέχει μέχρι στιγμής,
το ιταλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (CDP) και θα αφορά σε επένδυση
ύψους 400 εκ. ευρώ. Η εν λόγω συνεργασία θα ενισχυθεί περαιτέρω με τη δημιουργία, εντός των επόμενων μηνών, κοινοπραξίας, η οποία θα έχει ως στόχο την
ανάπτυξη των τεχνολογιών κατασκευής τουρμπίνων φυσικού αερίου, γεγονός το
οποίο θα επιτρέψει, μέχρι το 2035, στην Κίνα τον τριπλασιασμό της παραγωγής
φυσικού αερίου.
Σημειώνουμε ότι η Ansaldo Energia απασχολεί 2.600 εργαζόμενους στην Ιταλία.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
DE CENTER

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

VICENZA

ΚΑΙ

DUBAI

WORLD

TRA-

Στις 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Vicenza η τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ
του φορέα διοργάνωσης Εκθέσεων της Vicenza με την εμιρατινή Dubai World Trade
Center για τη σύσταση κοινοπραξίας που θα ονομάζεται DV Global Link και θα έχει έδρα
στο Ντουμπάι. Σκοπός της εν λόγω κοινοπραξίας, είναι η διοργάνωση, αρχής γενομένης
από το 2015, της διεθνούς έκθεσης Vicenza Oro Dubai, η οποία θα είναι αφιερωμένη
στον κλάδο του κοσμήματος και της αργυροχρυσοχοΐας.
Συγκεκριμένα, για το 2015, θα λάβει χώρα 23-26 Απριλίου και στόχος είναι να προσελκύσει αγοραστές από τις αραβικές χώρες, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Ρωσία και τη
Νοτιο-Ανατολική Ασία.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ιταλικής Ενώσεως Ναυπηγείων και Ναυτιλιακής Βιομηχανίας
(Ucina) αναμένεται βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου της ναυτιλίας, για το 2014,
χάρη στη διαφαινόμενη αύξηση, κατά 5,5%, του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το 2013,
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα κέρδη του κλάδου κατά τη διάρκεια των τελευταίων
πέντε ετών, είχαν σημειώσει κατακόρυφη πτώση.

Σελ. 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της Ένωσης, προβλέπεται, για το 2014
αύξηση των προσόδων των ναυπηγείων κατά 7%, σε σχέση με το 2013 και κατά 2,5% των παρελκόμενων και εξαρτημάτων. Αντιθέτως, μείωση της τάξεως του 3% προβλέπεται να καταγράψει ο κλάδος των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Η αύξηση του κύκλου εργασιών
του κλάδου αναμένεται να προέλθει, κυρίως, από τις εξαγωγές, οι οποίες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 96%, έναντι 93% το 2013.
Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης του κλάδου της ναυτιλίας είχαν καταγραφεί ήδη από το 2013
οπότε και ο κύκλος εργασιών του κλάδου της ναυπήγησης είχε αυξηθεί οριακά κατά 0,8 %, αγγίζοντας τα 1,3 δισ. έναντι των 1,2 δισ. ευρώ το 2012 (να σημειωθεί ότι το 2008 ο κύκλος εργασιών άγγιζε τα 6,2 δισ. ευρώ). Αντίθετα, μείωση της τάξεως του 2,9% και 14,8% παρουσιάζουν
οι κλάδοι των παρελκόμενων και εξαρτημάτων, καθώς και των μηχανών θαλάσσης και σκαφών
αναψυχής, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2012.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

G7

Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας G7 (5-6.5.2014) με θέμα
την ενεργειακή ασφάλεια, υπό το φως της εν εξελίξει ουκρανικής κρίσης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40018
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΙΤΑΛΙΔΑΣ

ΥΠΕΞ

ΜΕ

ΟΜΟΛΟΓΟ

ΤΗΣ

ΗΑΕ

Δύο Υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις, μεταξύ άλλων, για την οικονομική συνεργασία των δύο
χωρών, τη συμμετοχή των ΗΑΕ στην ΕΧΡΟ 2015 του Μιλάνου, την κατάσταση στη Λιβύη και
τις εξελίξεις στην Αίγυπτο.
ΙΤΑΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

FORUM

Πραγματοποιήθηκε, στις 8.5, στη Ρώμη, το 2ο ιταλο-γερμανικό forum, με στόχο την ενίσχυση
των διμερών οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, επ’ ευκαιρία του οποίου έγινε συνάντηση
ιταλίδας ΥΠΕΞ με Γερμανό ομόλογό της. Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις προτεραιότητες της ιταλικής Προεδρίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και
την κρίση στην Ουκρανία.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Κέντρο Αμερικανικών Σπουδών σε συνεργασία με το ιταλικό παράρτημα της εταιρείας
ΤΑΡ διοργάνωσε συνέδριο σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια, όπου από ομιλητές τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη διαφοροποίησης πηγών, προμηθευτών και ενεργειακών διαδρόμων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και εκ των πρωταγωνιστών της επιτυχούς
διεκδίκησης της ανάθεσης στον αγωγό ΤΑΡ του έργου της μεταφοράς του αζέρικου αερίου,
κ. De Vincenti, αναφέρθηκε σε κάποια βασικά θέματα, τα οποία θα αποτελέσουν προτεραιότητες για την ιταλική Προεδρία στην ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, αλλά και αντικείμενο
συζήτησης, μεταξύ άλλων, της Συνόδου G7 των Υπουργών Ενέργειας.

Σελ. 7

ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
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Τηλ.: +39 06 85375550-52
Φαξ: +39 06 8415927
e-mail: ecocom-rome@mfa.gr
web: www.agora.mfa.gr/it75
Facebook:
www.facebook.com/
Ambasciatadigreciaaroma
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση: PITTI IMMAGINE UOMO
Διεθνής Έκθεση Ανδρικών Ενδυμάτων
Διάρκεια: 17-20.06.2104
Διοργανωτής: Firenze Fiera
Τηλ.: +39 055 36931, +39 0541 744.638
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/uomo.html
Έκθεση: MILANO MODO UOMO
Διεθνής Έκθεση Ανδρικών Ενδυμάτων
Διάρκεια: 21-24.06.2014
Διοργανωτής: Camera Nazionale della Moda Italiana
Τηλ.: +39 02 7771081
Φαξ: +39 02 77710850-62
e-mail: cameramoda@cameramoda.it
URL: http://www.cameramoda.it/en/fashion-show/
edition/111_Milano_Moda_Uomo/
Έκθεση: PITTI IMMAGINE BIMBO
Διεθνής Έκθεση Παιδικών Ενδυμάτων
Διάρκεια: 26-28.06.2014
Διοργανωτής: Firenze Fiera
Τηλ.: +39 055 36931, +39 0541 744638
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/bimbo.html
Έκθεση: PITTI IMMAGINE FILATI
Διεθνής Έκθεση Νημάτων και Ινών
Διάρκεια: 02-04.06.2014
Διοργανωτής: Firenze Fiera
Τηλ.: +39 055 36931, +39 0541 744638
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/filati.html

