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

1

Επιχειρηματικά Νέα

3

Εκδηλώσεις

6

Διεθνείς Εκθέσεις

6

Προσεχείς Διεθνείς

6

Εκθέσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΜΙΑ

ISTAT

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΙΤΑΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟ-

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας Istat, το τρίτο τρίμηνο του 2014 το ΑΕΠ της Ιταλίας μειώθηκε κατά 0,1% σε
τριμηνιαία βάση και κατά 0,4% σε ετήσια.
Στο σύνολο του έτους, η Istat αναμένει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,3%,
ενώ για το 2015 προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% και για το 2016
αύξηση κατά 1,0%.
Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις των μέτρων που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση
Renzi για την τόνωση της οικονομίας, η Istat σημειώνει ότι για το 2014, οι
επιπτώσεις θα είναι μόνο εν μέρει θετικές, ενώ για την επόμενη διετία αναμένεται να είναι ουσιαστικά μηδενικές. Κάτι που οφείλεται στο ότι η φορολογική ελάφρυνση ύψους 80 ευρώ μηνιαίως, θα εξανεμιστεί από την αύξηση
του ΦΠΑ. Πάντως, η Istat αναμένει μια ελαφρά τόνωση της καταναλωτικής
δαπάνης των ιταλικών νοικοκυριών, το 2014, η οποία θα ανέλθει στο 0,3%.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΝΟΜΙΑ

MOODY’S

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΙΤΑΛΙΚΗ

ΟΙΚΟ-

Σύμφωνα με τη Moody’s, η μεταβολή του ΑΕΠ της Ιταλίας για το 2015, θα
κινηθεί μεταξύ -0,5% και +0,5%, με αποτέλεσμα η χώρα να ευρίσκεται αντιμέτωπη με επίπεδο ανάπτυξης που κινείται γύρω από μηδέν. Η οικονομία θα
δυσκολευτεί να ανακτήσει το βηματισμό της και το 2016, για το οποίο
προβλέπεται ανάπτυξη μεταξύ μηδέν και 1%. Όσον αφορά στην ανεργία, ο
εν λόγω οίκος αξιολόγησης εκτιμά ένα ποσοστό μεταξύ 12,5% και 13,5%
για το 2014, μεταξύ 12% και 13% για το 2015 και μεταξύ 12% και 13%
για το 2016.
Η Ιταλία είναι μία από τις περισσότερο εκτεθειμένες χώρες της ευρωζώνης
σε πιθανή αλλαγή των ταμειακών ροών, καθώς οι ακαθάριστες ανάγκες
χρηματοδότησης του χρέους υπολογίζονται σε περίπου 29% του ΑΕΠ για το
2015.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ MONTI ΚΑΙ LETTA

Ο αριθμός των εκτελεστικών διαταγμάτων που απαιτείται για την εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων που είχαν ψηφιστεί επί Κυβερνήσεων Monti και Letta
μειώθηκε σε 429 από 473. Ωστόσο για την ολοκλήρωση απαιτούνται επιπλέον 429 εκτελεστικά διατάγματα, εκ των οποίων για τα 189 έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία, εντός της οποίας θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΤΑΛΙΚΗ

Σελ. 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του συνδέσμου Ιταλικών Βιομηχανιών (Confindustria) κ. G.
Squinzi, από την κατάρρευση της Lehman brothers μέχρι σήμερα η Ιταλία έχει απολέσει
σχεδόν το ένα τέταρτο της παραγωγικής της ικανότητας, ήτοι περισσότερες από 80.000
επιχειρήσεις μεταποίησης έχουν κλείσει, ενώ έχουν χαθεί περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. G. Squinzi η ιταλική βιομηχανία «ασθενεί» και
αν και οι παθήσεις της είναι παλιές, έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ωστόσο, παρά τις παθογένειες, η Ιταλία παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα σε επίπεδο Ε.Ε. και μια από δέκα μεγαλύτερες στον κόσμο, με τη συμβολή
της βιομηχανίας στο ιταλικό ΑΕΠ να ανέρχεται περίπου στο 17%, ποσοστό που διπλασιάζεται, αν υπολογίσει κανείς και τις συνδεδεμένες με τη βιομηχανία υπηρεσίες, ενώ 8 εκ.,
περίπου, Ιταλοί ζουν από τη βιομηχανία.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΣΗΣ

ΣΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-

Σε εφαρμογή των κανόνων περί δημοσιονομικού φεντεραλισμού (fiscal federalism), η
ιταλική Κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία την ιστοσελίδα www.opencivitas.it, μέσω της οποίας, για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά
με τις δαπάνες των δήμων τους στοιχεία. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και προς το παρόν, περιέχει μόνο δεδομένα
σχετικά με τις δαπάνες, αλλά ήδη από φέτος θα ενσωματωθούν, και στοιχεία για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
ΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τρεις δημοπρασίες κρατικών τίτλων Ιταλίας οι οποίες διαμορφώθηκαν ως εξής: η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ιταλικού
δημοσίου ανήλθε στο 2,08% και αφορούσε σε συνολικό ποσό 2 δισ. ευρώ, η απόδοση
γραμματίων 6μηνης διάρκειας και συνολικής αξίας 6 δισ. ευρώ ανήλθε στο 0,272%, και
η απόδοση των πενταετών ομολόγων ανήλθε στο 0,94 και συνολικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ.
Το spread διαμορφώθηκε την Παρασκευή 28.11 στις 133,8 μονάδες βάσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΓΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙ

ΥΠΟΠΤΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑ-

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζα της Ιταλίας, υπάρχουν 74.000 αναφορές για
ύποπτες συναλλαγές. Ο εν λόγω αριθμός για το 2007 ανερχόταν στις 12.500 και ως εκ
τούτου η τάση επέκτασης αξιολογείται από την Τράπεζα της χώρας ως πολύ υψηλή. Σε
ακρόαση στη Γερουσία περί επαναπατρισμού κεφαλαίων, ο διευθυντής της Μονάδας
Χρηματοπιστωτικής Πληροφόρησης της Τράπεζας της Ιταλίας κ. Claudio Clemente, τόνισε ότι υπάρχει μια «αυξανόμενη ευαισθητοποίηση» περί της σημασίας πρόληψης από τους δρώντες, καθώς και ότι τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από το 50% των αναφορών
έχουν διερευνηθεί από αρμόδια όργανα.
ΥΨΗΛΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΣΤΗΝ

ΙΤΑΛΙΑ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση, το 2013, στην Ιταλία,
μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε από 42,7% σε
42,6%. Παρόλα αυτά παραμένει αρκετά υψηλή, ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπόψη ότι το 2000
ανερχόταν στο 40,6%. Πιο συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα της Ιταλίας αποτελούνται
κατά 27% από τα δημόσια έσοδα του φόρου ατομικού εισοδήματος, κατά 7% από τους
φόρους επί των κερδών των επιχειρήσεων, κατά 30% από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά 6% από τους φόρους περιουσίας, κατά 26% από τους φόρους επί της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών και κατά 4% από άλλα φορολογικά μέτρα.

Σελ. 3

ΤΕΥΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
DI SIENA

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

14

ΝΕΑ

ΤΗΣ

MONTE

PASCHI

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MPS ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,5
δισ. ευρώ για την κάλυψη της κεφαλαιακής ανεπάρκειας ύψους 2,1 δισ. ευρώ που διαπίστωσε κατά την εξέτασή της η ΕΚΤ. Η απόφαση του ΔΣ της ΜΡS θα πρέπει να υιοθετηθεί και
από έκτακτη Γενική Συνέλευση και, εν συνεχεία, από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τη
διοίκηση της MPS, η έγκριση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plan), θα εξασφαλίσει στην Τράπεζα επαρκή περιουσιακά στοιχεία, θα κάμψει τις αρνητικές επιπτώσεις από
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (σημ. την επαύριον της δημοσίευσης η μετοχή της MPS έχασε το 40% της αξίας της) και θα κατορθώσει να εξοφλήσει, νωρίτερα από το 2017, τα ομόλογα που της δόθηκαν επί Κυβερνήσεως
Monti (τα αποκαλούμενα Monti Bonds) και ανέρχονται σε 1,07 δισ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί το 2015 και υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία τραπεζών αποτελούμενη, μεταξύ άλλων, από την UBS, τη Citigroup, τη Mediobanca και τη Goldman Sachs.

ALITALIA

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την έγκριση της
εξαγοράς του 49% της Alitalia από την Etihad, θέτοντας, όμως ορισμένες προϋποθέσεις,
όπως η απελευθέρωση ορισμένων χρονοθυρίδων (slots) υπέρ νέων αερομεταφορέων όπως
πχ. στην αεροπορική σύνδεση Ρώμης –Βελιγραδίου, καθόσον η Etihad κατέχει και το 49%
της Air Serbia και στην εν λόγω σύνδεση απευθείας πτήσεις πραγματοποιούν μόνο η Alitalia
και η Air Serbia.
Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της Alitalia, όρισε ως νέο Πρόεδρο τον πρώην Πρόεδρο
της Ferrari κ. Luca Cordero di Montezemolo, ενώ ως Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο διευθύνων
σύμβουλος της Etihad κ. James Hogan.
Η ιταλική ΥΠΑ ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ της Alitalia και της Etihad και ανακοίνωσε ότι
μπορούν να διατηρήσουν την άδεια λειτουργίας τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alitalia CAI, Πρόεδρος ανέλαβε ο κ. Luca Cordero di Montezemolo και Διευθύνων
Σύμβουλος ο κ. Silvano Cassano και επίτιμος Πρόεδρος ο κ. Roberto Colaninno. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alitalia έχει εντολή για μια περίοδο τριών ετών και θα αναλάβει τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ ώστε να προετοιμάσει τη μετάβαση στο νέο εταιρικό σχήμα, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2017, ώστε η εταιρεία να κατορθώσει να φθάσει στο
νεκρό σημείο (break even) το 2017 και εν συνεχεία να καταστεί κερδοφόρα. Μεταξύ των
βασικών σημείων του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Alitalia είναι η αναδιάρθρωση του δικτύου, με έμφαση στα αεροπορικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τα οποία είναι πιο κερδοφόρα, καθώς και η εξασφάλιση σταθερότητας για τους υπαλλήλους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
SOUTH STREAM ΣΕ SAIPEM

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Σελ. 4

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ιταλική εταιρεία παροχής πετρελαϊκών υπηρεσιών Saipem ανακοίνωσε, εν τέλει,
ότι της ζητήθηκε να αναστείλει τις εργασίες για το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού
αερίου South Stream. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, προς το παρόν,
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς το οικονομικό αντίκτυπο από την αναστολή των εργασιών, καθώς η διάρκεια της αναστολής και η τελική απόφαση του
πελάτη για το έργο παραμένουν ακόμα άγνωστες.
Η Eni αποφάσισε να διακόψει επί του παρόντος τη διαδικασία πώλησης του 43% της
εταιρείας παροχής πετρελαϊκών υπηρεσιών Saipem, καθώς, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eni κ. C. Desclazi, οι συνθήκες της αγοράς έχουν καταστεί
ασταθείς και δεν ευνοούν μια τέτοια εξέλιξη.
ΕΣΟΔΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΟΜΑΤΑΣ

2014

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η παραγωγή βιομηχανικής τομάτας για το 2014. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχανιών Κονσέρβων Λαχανικών
(ΑΝICAV), η εισκόμιση νωπής τομάτας στα εργοστάσια επεξεργασίας της Κεντρικής και Νοτίου Ιταλίας ξεπέρασε τους 2,5 εκ. τόνους καταγράφοντας συνολικά αύξηση της τάξεως του
15,6%, ενώ στη Βόρειο Ιταλία, η εισκόμιση άγγιξε τους 2,4 εκ. τόνους, καταγράφοντας άνοδο
της τάξεως του 20%, σε σχέση με το 2013.
Η φετινή παραγωγή της τάξεως των 4,9 εκ. τόνων σηματοδοτεί επιστροφή στα φυσιολογικά
επίπεδα παραγωγής, καθώς πέρυσι είχε σημειώσει σημαντική πτώση εξαιτίας των άσχημων
κλιματολογικών συνθηκών, ανερχόμενη στους 4,1 εκ. τόνους.
Σύμφωνα με την ΑΝICAV στην Κεντρική και Νότιο Ιταλία, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την
παραγωγή βιομηχανικής τομάτας, το 2014, αυξήθηκαν από 26.661 σε 30.460 εκτάρια και
με μέσο όρο απόδοσης της παραγωγής 830 εκατόκιλα ανά εκτάριο έναντι 820 εκατόκιλων
ανά εκτάριο το 2013. Στη Βόρειο Ιταλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης «Βιομηχανική Τομάτα Βορείου Ιταλίας» (Pomodoro da Industria Nord italia), οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανήλθαν σε 35.622 εκτάρια, αυξανόμενες κατά 22,3% έναντι του 2013 με
μέσο όρο απόδοσης παραγωγής 650 εκατόκιλα ανά εκτάριο έναντι 648 εκατόκιλων ανά εκτάριο το 2013.
Αξίζει να συγκρατηθεί, ότι η Ιταλία είναι η τρίτη χώρα σε επίπεδο μεταποίησης λαχανικών, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, έχοντας ως μερίδιο το 12% της παγκόσμιας παραγωγής (40 εκ. τόνοι) και το 54% της Ε.Ε., με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο τομέας μεταποίησης λαχανικών στην Ιταλία απασχολεί περίπου 10.000 μόνιμους εργαζόμενους
και 20.000 εποχικούς, ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

«ΠΡΑΣΙΝΩΝ»

ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

O κλάδος της παραγωγής μηχανημάτων και ειδών βιομηχανικού και συναφούς εξοπλισμού
της Ιταλίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στη διεθνή αγορά στην οποία κυριαρχεί ο έντονος
ανταγωνισμός με τα ασιατικά προϊόντα χαμηλού κόστους, έχει κάνει, τα τελευταία έτη, στροφή προς την καινοτομία, κατασκευάζοντας οικο-συμβατά συστήματα που επιτρέπουν στους
χρήστες τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων
πόρων. Με αυτό τον τρόπο, η περιβαλλοντική συμβατότητα διαφοροποιεί τα ιταλικά μηχανήματα και δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των φθηνών μη οικοσυμβατών κινέζικων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σελ. 5

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ιταλών Κατασκευαστών Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων
(ΑCIMIT), εδώ και τέσσερα χρόνια, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα «Sustainable Tecnologies», μέρος του οποίου είναι η «πράσινη ετικέτα», η οποία πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης έκαστου μηχανήματος κλωστοϋφαντουργίας. Η ετικέτα αυτή είναι μία δήλωση του κατασκευαστή στην οποία αναγράφονται οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές του μηχανήματος και πιο
συγκεκριμένα η ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Footprint - CFP)
που παράγεται κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης
εκδίδεται από τον Οργανισμό Πιστοποιήσεων RINA.
Επιπλέον, η Ένωση Ιταλών Κατασκευαστών Εργαλειομηχανών και Συστημάτων Αυτοματισμού (UCIMU), έχει ξεκινήσει, από φέτος, την εφαρμογή του διακριτικού σήματος
UCIMU, μέρος της πρωτοβουλίας «Blue Philosophy” που συνδέεται με την εταιρεία και
όχι με το προϊόν. Το σήμα UCIMU χορηγείται στις εταιρείες, μετά από αυστηρούς ελέγχους, που διασφαλίζουν την εμπορική αξιοπιστία, την οικονομική ευρωστία, τη σωστή
εξυπηρέτηση πελατών, τη βιώσιμη παραγωγή και δίνουν τη μέγιστη προσοχή στην ασφάλεια και στον έλεγχο της λειτουργίας των μηχανημάτων. Μέχρι σήμερα, μόνο 100
εκ των 200 μελών της UCIMU φέρουν το διακριτικό σήμα της Ένωσης.
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ
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Οι γενικευμένες επιθέσεις του δάκου της ελιάς, κατά το 2014, που ευνοήθηκαν από
ένα ήπιο κλίμα το καλοκαίρι και άφθονες βροχοπτώσεις, οδήγησαν την Ιταλία, τη δεύτερη χώρα παραγωγό ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χαμηλότερη εσοδεία ελαιόλαδου από το 1956.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Υπηρεσιών για την Αγορά
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Ismea), βάσει στοιχείων του Εθνικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών (Cno), της Εθνικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών (Unasco), του Συνεταιρισμού Ελαιοκαλλιεργητών (Unaprol) και της Ιταλικής Ένωσης Ελαιοτριβείων (Aifo),
στην Ιταλία, η εσοδεία 2014 του ελαιολάδου θα ανέλθει στους 302.000 τόνους, ήτοι
μειωμένη κατά 35% σε σχέση με αυτή του 2013.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις βασικές περιοχές ελαιοκαλλιέργειας, η παραγωγή, φέτος, αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: Απουλία 119.398 τόνοι (-35%), Καλαβρία
67.083 τόνοι (-35%), Σικελία 38.439 τόνοι (-22%) και Καμπανία 22.815 τόνοι (-40%).
Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Unaprol δήλωσε, προσφάτως ότι, καθώς προχωράει η συλλογή των ελαιόκαρπων, υπάρχει η αίσθηση ότι η παραγωγή για την Ιταλία, μπορεί να είναι ακόμη πιο περιορισμένη, καθώς, στην πραγματικότητα, καταγράφονται απομειώσεις παραγωγής που αγγίζουν ακόμα και το 80%. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Πρόεδρο
της Unaprol, οι επιθέσεις του δάκου της ελιάς, έχουν επηρεάσει, πέραν από την ποσότητα και την ποιότητα, έτσι ώστε οι ποσότητες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
«made in Italy», για το 2014, να μην υπερβαίνουν τους 80.000 τόνους, σε σχέση με
τους 150.000 τόνους που είθισται να παράγει η Ιταλία κάθε έτος.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι στη χονδρική αγορά του Μπάρι, το εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα να πωλείται μέχρι και πάνω από 7 ευρώ το κιλό, γεγονός
που έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες περιπτώσεις κλοπής της ελιάς, όπως καταγγέλλει
και η Συνομοσπονδία Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Coldiretti), και η μεταφορά
αυτών να γίνεται πλέον σε πολλές περιπτώσεις με συνοδεία ασφαλείας.
Τέλος, όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Istat), για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014,
ανήλθαν σε 16.776 τόνους, μειωμένες κατά 85,83%, ενώ οι εισαγωγές της Ισπανίας
αυξήθηκαν κατά 194,50% και της Πορτογαλίας κατά 327,60%.
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Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν στο εξωτερικό την Ελλάδα ως σημαντικό τουριστικό προορισμό, η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη, φιλοξένησε, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, στην πρεσβευτική κατοικία, εκδήλωση γνωριμίας με στοχευμένο ως
προς το τουριστικό προϊόν κοινό. Στην εκδήλωση, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβε
κυρίως το Γραφείο ΕΟΤ Μιλάνου, είχαν προσκληθεί κατάλληλα επιλεγμένες προσωπικότητες, με εξειδίκευση και κύρος στον τομέα του τουρισμού, εκπρόσωποι μεγάλων
τουριστικών γραφείων, τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και bloggers του χώρου κλπ. Η ανταπόκριση των Ιταλών ειδικών αποδείχθηκε ιδιαίτερα θετική, με προσέλευση ικανού αριθμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42420
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Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε τις πύλες η 41η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Eima International 2014 που διοργανώθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
της Μπολώνιας 12 έως 16 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στην έκθεση συμμετείχαν 1.800
εκθέτες εκ των οποίων οι 650 αλλοδαποί και 60 εμπορικές αποστολές, ενώ την
επισκέφτηκαν πάνω από 235.614 εμπορικοί επισκέπτες (buyers) από 125 διαφορετικές χώρες της υφηλίου, Την πρώτη θέση ανάμεσα στους εμπορικούς
επισκέπτες κατείχε η Ινδία, ακολουθούμενη από την Γερμανία, την Τουρκία,
την Ισπανία και τη Γαλλία.
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 8 εταιρείες και συγκεκριμένα:
AGRODRIP .S.A., DROP-N. KIOSIDIS S.A., EURODRIP S.A., KELESSIDIS S.A.,
KOUIMTZIS S.A., M.& Z. KAKAVA - AGRODOMI, PALAPLAST S.A. και TECHNOPLASTIC S.A.
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Έκθεση: PITTI IMMAGINE UOMO+W
Διεθνής Έκθεση Ανδρικών και Γυναικείων Ενδυμάτων και Αξεσουάρ, Φλωρεντία
Διάρκεια: 13-16.01.2015
Διοργανωτής: Pitti Immage Srl
Τηλ.: +39 055 36931
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: www.pittimmagine.com

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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Έκθεση: EXPO RIVA SCHUH
Διεθνής Έκθεση Υποδημάτων, Riva del Garda
Διάρκεια: 10-13.01.2015
Διοργανωτής: Fierecongressi S.p.A.
Τηλ.: +39 0464 570133
Φαξ: +39 0464 570140
e-mail: segreteriacommerciale@rivafc.it
URL: www.exporivaschuh.it
Έκθεση: MARCA
Έκθεση-Συνέδριο αφιερωμένα στον κόσμο της σύγχρονης διανομής επώνυμων προϊόντων,
Μπολώνια
Διάρκεια: 14-15.01.2015
Διοργανωτής: BolognaFiere S.p.A.
Τηλ.: +39 051 282409
Φαξ: +39 051 6374017
e-mail: antonella.maietta@bolognafiere.it
URL: www.marca.bolognafiere.it
Έκθεση: PITTI IMMAGINE BIMBO
Διεθνής Έκθεση Παιδικών Ενδυμάτων και Αξεσουάρ, Φλωρεντία
Διάρκεια: 16-18.01.2014
Διοργανωτής: Pitti Immage Srl
Τηλ.: +39 055 36931
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: http://www.pittimmagine.com/
Έκθεση: WHITE MILANO SHOW
Διεθνές Σαλόνι Μόδας, Μιλάνο
Διάρκεια: 17-19.01.2015
Διοργανωτής: M. Seventy Srl
Τηλ.: +39 02 34592785
Φαξ: +39 02 57407553
e-mail: selection@whiteshow.it
URL: www.whiteshow.it
Έκθεση: HOMI (πρώην MACEF)
Διεθνές Σαλόνι για το Σπίτι και την Προσωπική Υγιεινή
Διάρκεια: 17-20.01.2015
Διοργανωτής: Fiera Milano S.p.A.
Τηλ.: +39 02 49976684 / 6666 / 6680 / 6674 / 6678
Φαξ: +39 02 49976591
e-mail: espositori@fieramilano.it
URL: www.homimilano.com
Έκθεση: SIGEP
Διεθνές Σαλόνι για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική, Ρίμινι
Διάρκεια: 22-24.01.2015
Διοργανωτής: Rimini Fiera S.p.A.
Τηλ.: +39 0541 744.262
Φαξ: +39 0541 744.772
e-mail: v.sorgente@riminifiera.it
URL: www.sigep.it
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Έκθεση: VICENZA ORO WINTER + T-GORD
Διεθνής έκθεση χρυσοχοΐας, κοσμηματοποιϊας, ασημικών, ρολογιών και πολύτιμων λίθων,
Vicenza
Διάρκεια: 23-28.01.2015
Διοργανωτής: Fiera di Vicenza S.p.A.
Τηλ.: +39 0444 969111
Φαξ: +39 0444 969000
e-mail: info@vicenzafiera.it
URL: http://winter.vicenzaoro.com
Έκθεση: PITTI IMMAGINE FILATI
Διεθνής Έκθεση Νημάτων και Ινών, Φλωρεντία
Διάρκεια: 28-30.01.2015
Διοργανωτής: Pitti Immage Srl
Τηλ.: +39 055 36931
Φαξ: +39 055 3693200
e-mail: info@pittimmagine.com
URL: www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/filati.html

