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Συρρίκνωση της ιταλικής οικονομίας κατά 1,8% προβλέπει για το 2013 η στατιστική 
υπηρεσία της χώρας, ISTAT, ενώ εκτιμά πως στο τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η 
φάση οικονομικής ύφεσης, στην οποία η Ιταλία είχε εισέλθει επισήμως από το δεύτερο 
εξάμηνο του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ISTAT, το τρίτο τρίμηνο του έτους, το 
ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 
1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012, καταγράφοντας την ένατη συνεχή τριμη-
νιαία μείωση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. F. Saccomani δήλωσε ότι το δημοσιονομικό 
έλλειμμα θα διατηρηθεί εντός του ορίου του 3%, το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 
132,9% του ΑΕΠ, αντιστοιχώντας σε 1.400 ευρώ ανά κάτοικο μόνο σε τόκους και δεν 
υφίσταται ανάγκη λήψης πρόσθετων διορθωτικών μέτρων, καθώς τα στοιχεία της 
Istat, συμφωνούν με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε βαριές συνέπειες στον κοινωνικό ιστό 
της Ιταλίας. Από τα στοιχεία της ISTAT προκύπτει πως από το 2007 μέχρι το 2012 ο 
αριθμός των Ιταλών που ζουν σε κατάσταση «απόλυτης ένδειας» διπλασιάστηκε, φτά-
νοντας από τα 2,4 εκατομμύρια στα 4,8 εκατομμύρια. Εξ αυτών, σχεδόν το 50% ζει 
στη Νότιο Ιταλία, ενώ ένα εκατομμύριο είναι παιδιά και έφηβοι. Επιπλέον, το 65% των 
ιταλικών νοικοκυριών έχει περιορίσει τις αγορές του λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η βιομηχανία, από την άλλη πλευρά, πλήττεται σοβαρά, καθώς πολλές εταιρείες 
έχουν αναγκαστεί να αναδιοργανώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κλεί-
νοντας βιομηχανικές μονάδες και απολύοντας εργαζομένους. Η Ιταλία βιώνει μια 
πραγματική αποβιομηχανοποίηση έχοντας απολέσει, σύμφωνα με τον δείκτη βιομηχα-
νικής παραγωγής της ΕΕ, 20 ποσοστιαίες μονάδες από το 2007, ενώ η ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας όσον αφορά το κόστος εργασίας, αλλά και την παραγωγικότητα 
έχει επιδεινωθεί σημαντικά. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία υπολογίζε-
ται στο 12,2%, αγγίζοντας τα επίπεδα του 1977. Οι πολίτες που είναι επίσημα κατα-
γεγραμμένοι ως άνεργοι και οι μη έχοντες εργασία, οι οποίοι έχουν πάψει να  αναζη-
τούν δουλειά, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, στην Ιταλία τα έξι εκατομμύρια, για το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την ISTAT. Αναλυτικά, 3.070.000 είναι οι επίση-
μα καταγεγραμμένοι ως άνεργοι, ενώ 2.999.000 είναι οι πολίτες, που αν και έχουν 
χάσει την δουλειά τους, δεν αναζητούν, τουλάχιστον επισήμως, νέα απασχόληση, κα-
θώς έχουν απογοητευθεί από την ανυπαρξία προοπτικής. Σχεδόν το 50% των ιταλών 
ανέργων βρίσκεται στον ιταλικό Νότο, ενώ πάνω από τους μισούς - 1.538.000 - είναι 
νέοι μέχρι τριάντα τεσσάρων ετών. 

Συχνά, πάντως, επισημαίνεται από ιταλικής πλευράς, ότι, εν μέρει τουλάχιστον, τα 
αρνητικά δημοσιονομικά στοιχεία οφείλονται και στη συμμετοχή της χώρας στα διά-
φορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. προς Ελλάδα) και μηχανισμούς 
στήριξης (π.χ. ESM). 

Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ιταλία, ήταν και το γεγονός 
ότι η ιταλική οικονομία απώλεσε την 8η θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων οικο-
νομιών του κόσμου. Το 2000 την ξεπέρασε η Κίνα, το 2010 η Βραζιλία και φέτος η 
Ρωσία, αφήνοντάς τη στην ένατη θέση, με αρνητικές προοπτικές. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37438 
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Σελ. 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  &  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α  

Αύξηση σημείωσαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στην Ιταλία τον Αύγουστο, αντιστρέ-
φοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων δύο μηνών, καταγράφοντας άνοδο 2% 
από τον Ιούλιο σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, καθώς ενισχύθηκε η εγχώρια ζήτη-
ση, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας Istat. Ειδικότερα, οι εγχώριες 
παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 3,9% σε μηνιαία βάση, ενώ οι παραγγελίες από το εξω-
τερικό υποχώρησαν κατά 0,5%. 

Οι παραγγελίες βιομηχανικών προϊόντων της Ιταλίας, της νούμερο 2 μεταποιητικής 
οικονομίας της ευρωζώνης, υποχώρησαν κατά 6,8% από τον Αύγουστο του 2012, σε 
εποχικά μη προσαρμοσμένη βάση. 

Οι παραγγελίες αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών πωλήσεων και τα στοιχεία ενισχύ-
ουν την πεποίθηση πως η ιταλική οικονομία εξέρχεται αργά αλλά σταθερά από την 
μακροβιότερη μεταπολεμική κρίση.  

Η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος καταγράφηκε στις παραγγελίες οχημάτων που αυξήθη-
καν κατά 16,4% καθώς και των ηλεκτρικών ειδών που σημείωσαν άνοδο 6,2%. Και 
οι δύο αυτοί τομείς αποτελούν βασικούς δείκτες της εγχώριας ζήτησης. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ενδέχεται να είναι αργή, καθώς οι παραγγελίες στα 
υφάσματα και είδη ένδυσης υποχώρησαν κατά 11,1% κατά την εξεταζόμενη περίο-
δο, ενώ οι παραγγελίες στην βιομηχανία μετάλλων υποχώρησαν κατά 14%. 

Συνολικά οι βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1% στον Αύγουστο έναντι 
του Ιουλίου, υποβοηθούμενες εξ’ ολοκλήρου από την εξωτερική ζήτηση.  
Οι πωλήσεις κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7% και 
1,4%, αντίστοιχα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι παραγγελίες ενδιάμε-
σων αγαθών σημείωσαν άνοδο 1,3%. 

Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η  

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στον μεταποιητικό κλάδο της Ιταλίας σημείωσε άνοδο 
τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών, μια περαιτέρω από-
δειξη ότι οι εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό πρόκειται να οδηγήσουν τη χώ-
ρα έξω από την ύφεση, ακόμη κι αν η εγχώρια ζήτηση υστερεί. 
Η εμπιστοσύνη μεταξύ των ιταλικών επιχειρήσεων σημείωσε άνοδο στις 97,3 μονά-
δες τον Οκτώβριο από τις 96,8 μονάδες το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη στατιστική 
υπηρεσία ISTAT. 
Ωστόσο ο συνολικός σύνθετος δείκτης για την ιταλική επιχειρηματική εμπιστοσύνη 
υποχώρησε στις 79,3 μονάδες τον Οκτώβριο από τις 83,8 μονάδες το Σεπτέμβριο, 
σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της ISTAT. 
Η εμπιστοσύνη ενισχύθηκε στον κατασκευαστικό κλάδο και υποχώρησε ελαφρώς 
στον κλάδο της λιανικής, αλλά υποχώρησε κατακόρυφα στον κλάδο των υπηρεσιών, 
όπου ο δείκτης της Istat υποχώρησε στις 74,7 μονάδες τον Οκτώβριο από τις 79,9 
μονάδες το Σεπτέμβριο, εξαιτίας των επιδεινούμενων προοπτικών για τη μελλοντική 
ζήτηση. 

 Συμφωνία PdL και PD για αύξηση αφορολόγητου ορίου σε 12.000 ευρώ, από 
8.000 ευρώ για τους εργαζόμενους και 7.500 ευρώ για τους συνταξιούχους. 

 Εξαιτίας της συνεχώς μετατοπιζόμενης για το μέλλον ανάκαμψης της ιταλικής 
οικονομίας από την ύφεση, η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων, 
και κυρίως προς αποφυγή υπέρβασης του ορίου του 3% του ΑΕΠ, στρέφεται πλέ-
ον και στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων μεγάλων ιταλικών εταιρειών ενεργε-
ιακού τομέα, τομέα μεταφορών κλπ. 

Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις:  

www.agora.mfa.gr/it75  

Α Λ Λ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ν Ε Α  

http://www.agora.mfa.gr/it75�


Σελ. 3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2  

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α  

Κ Λ Α Δ Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  

Ο κλάδος της πληροφορικής από το 2008 μέχρι σήμερα έχει απολέσει περί τα 4 δισ. 
ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2013,υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών του εν λόγω κλάδου 
θα ανέλθει στα 18,2 4 δισ. ευρώ, μειούμενος κατά 4% σε σχέση με το 2012. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΑSSINTEL (Ένωση Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών) οι εταιρείες hardware έχουν σημειώσει απώλειες της τάξεως του 9,5%, οι  
εταιρείες λογισμικού 3,2% ,οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 4,3%, ενώ 
στο 11% ανέρχονται οι απώλειες στα τμήματα της αγοράς που έχουν σχέση με τη δη-
μόσια διοίκηση και το χώρο της υγείας. Ωστόσο, στάσιμες παραμένουν οι επενδύσεις 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής, ενώ, αντι-
θέτως, αύξηση της τάξεως του 42% καταγράφει ο τομέας των tablet, E-reader (+42%) 
και του e-cloud (+43,2%). 

H μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telecom περνά σε ισπανικά χέρια, με-
τά τη συμφωνία που συνήψε η ισπανική Telefonica με τους κύριους μετόχους  της Tel-
co (Generali, Mediobanca  και Banca Intesa SanPaolo), του Ομίλου που ελέγχει το 
22,4% της Telecom. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία της εν λόγω συμφωνί-
ας, η συμφωνία θα οδηγήσει στην απόκτηση ποσοστού μέχρι 70% της Telco από την  
Telefonica, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα μεταγενέστερης απόκτησης του 100% της 
Telco. 

Η εν λόγω επιχειρηματική συμφωνία έλαβε ευρεία δημοσιότητα από τα ιταλικά Μ.Μ.Ε, 
στα οποία επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται πλέον αμιγώς ιταλική εταιρεία στον στρατη-
γικό τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το γεγονός αυτό, καθώς και οι αμφιλεγόμενες πληρο-
φορίες για την οικονομική κατάσταση της ίδιας της Telefonica έχουν ως αποτέλεσμα η 
είδηση να γίνει δεκτή με επιφύλαξη, αλλά και επικριτικά σχόλια από τα πολιτικά κόμμα-
τα, αλλά και μεγάλη μερίδα των ιταλικών Μ.Μ.Ε. 

O Ιταλός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί το ζήτημα σε ότι 
αφορά τους εργαζόμενους στην επιχείρηση και το στρατηγικό χαρακτήρα του εγχειρή-
ματος, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η Telecom είναι ιδιωτική επιχείρηση, ενώ  παρα-
δέχθηκε, ότι η ιδιωτικοποίηση της στο παρελθόν, δεν απέφερε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η Telecom Italia συμφώνησε την εκχώρηση των μετοχών της Telecom Agren-
tina που κατέχει, υπερ του ομίλου Fintech με έδρα στον Μαυρίκιο, έναντι 960 εκ. ευ-
ρώ. Αποτέλεσμα ήταν η υποβάθμιση της Telecom Italia από την S&P από ΒΒ+ με αρ-
νητικές προοπτικές, σε ΒΒΒ-, που ισοδυναμεί με junk.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=37440 

T E L E C O M  I T A L I A  

A U T O G R I L L  

Στην ιταλική αλυσίδα εστιατορίων Autogrill κατακυρώθηκε η άδεια εκμετάλλευσης δι-
άρκειας δέκα ετών (2013-2023), 8 νέων σημείων εστίασης και υπηρεσιών στους σταθ-
μούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών του Ευρωτούνελ, καθώς και νέων αδειών εκμετάλ-
λευσης, διάρκειας οκτώ ετών (2013-2021), στο αεροδρόμιο του East Midlands που 
ανήκει στον Όμιλο του Αεροδρομίου του Μάντσεστερ. Επίσης, της κατακυρώθηκε 
άδεια εκμετάλλευσης νέων σημείων εστίασης και υπηρεσιών του αεροδρομίου του Ντύ-
σελντορφ (2014-2021) και 16 σημείων εστίασης του αεροδρομίου του Ελσίνκι 
(2014/2016—2024). 



Σελ. 4 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  &  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  

U N I C R E D I T  

Ο τραπεζικός όμιλος UniCredit SpA, υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά της πολωνικής 
τράπεζας BGZ, η οποία ανήκει στον ολλανδικό τραπεζικό όμιλο Rabobank και με ενερ-
γητικό αξίας 8,7 δισ. ευρώ. 

Η Ιταλική τράπεζα έχει ήδη παρουσία στην Πολωνία με την θυγατρική Bank Pekao. 

Στόχος της Unicredit, στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού της σχεδίου για την 
αύξηση των κερδών της, είναι η αναδιοργάνωση την επιχειρησιακής της δράσης στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και πιο συγκεκριμένα η διεύρυνση της 
εκεί παρουσίας της. Σύμφωνα με στοιχεία ο τραπεζικός κλάδος στις εν λόγω χώρες κα-
τέγραψε, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, αύξηση εσόδων (+4,6% ) και μείωση των 
εξόδων (-2,1%), με το μεγαλύτερο μέρος των κερδών να προέρχεται από την Πολωνία, 
την Τουρκία, τη Ρωσία και την Τσεχία. 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, στην εν λόγω γεωγ-
ραφική περιοχή, ανήλθαν στο 49%, με πρώτη την Ουκρανία και δεύτερη την Κροατία, 
ενώ οι επισφαλείς πιστώσεις ανήλθαν στο 8,2% του χαρτοφυλακίου των χορηγηθείσων 
πιστώσεων. 

Αναφορικά με την κινέζικη αγορά, η Unicredit, σχεδιάζει να ανοίξει νέα υποκαταστήμα-
τα στη χώρα για να παράσχει στήριξη στους Ιταλούς πελάτες της που έχουν ήδη αναπ-
τύξει εκεί τις επιχειρηματικές τους δράσεις, καθώς και για την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων. 

Α Λ Λ Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Οινολόγων, καθώς και του Διεθνούς Οργανισμού 
Αμπέλου & Οίνου, η Ιταλία, για το 2013, κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως προς το 
μέγεθος της παραγωγής, με 45 εκ. εκατόλιτρα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως 
του 2%. Για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου, οι ιταλικές εξαγωγές άγγιξαν 
τα 5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9%. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Unaprol η παραγωγή ελαιολάδου για την ελαιοκομική 
περίοδο 2013, προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 5-10%. 

 Η Coca Cola Ιταλίας που ελέγχεται από την ελληνική Coca Cola 3Ε, αποφάσισε να 
προβεί στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της διεργασιών, παύοντας τη   λει-
τουργία της βιομηχανικής γραμμής παραγωγής στο Gaglianico (κοντά στο Τορίνο) 
και τη μείωση του προσωπικού σε άλλες, εξαιτίας της πτώσης της κατανάλωσης (-7%) 
και των κερδών (-15%). Επιπλέον, έχει προκηρυχθεί απεργία για τις 22.11. 

 Ο κλάδος της βιοϊατρικής διέρχεται σημαντική περίοδο κάμψης. Μέσα σε μια τριετία 
η εγχώρια αγορά έχει απολέσει το 4% της αξίας της, η εγχώρια ζήτηση έχει μειωθεί 
κατά 5%. Ενώ οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 28%, κατά τη διάρκεια των  τελευ-
ταίων 12 μηνών. Ως εκ τούτου, 216 από τις 3.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Μόνο 
θετικό στοιχείο είναι η αύξηση των εξαγωγών κατά 9,6%. 

 Σε συνέχεια σειράς επαφών με την Κυβέρνηση, η ιαπωνική εταιρεία Bridgestone α-
ποφάσισε  να μην παύσει τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής της στην Ιταλία, 
αλλά αντιθέτως να μετατρέψει την υπάρχουσα παραγωγική εγκατάσταση σε γραμμή 
παραγωγής προϊόντων γενικής χρήσης. 

 Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Biella, 10 εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της ύφανσης , θα τοποθετούν στις ετικέτες των υφασμάτων 
ή των ενδυμάτων, πέραν της ένδειξης ότι παράγονται στην Ιταλία και την ένδειξη ότι 
δεν περιέχονται βλαβερές ουσίες για την υγεία, σύμφωνα και με το κανονιστικό πλαί-
σιο Reach. Σύμφωνα με τους κλαδικούς φορείς, η σύνδεση της ιχνηλασιμότητας και  

 

Εκτιμάται ότι τα συνολικά έσοδα της εταιρείας θα ανέλθουν στις 175 εκατ. στερλίνες, 
προερχόμενα κατά τα 105 εκατ. στερλίνες από την εκμετάλλευση των σταθμών του 
Ευρωτούνελ και στις 70 εκατ. στερλίνες από το αεροδρόμιο του East Midlands, σε 60 
εκ. ευρώ από το αεροδρόμιο του Ντύσελντορφ και 200 εκ. ευρώ από το αεροδρόμιο 
του Ελσίνκι. 



Σελ. 5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2  

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  

Θετικός είναι ο απολογισμός της  49ης   διεθνούς εκθέσεως SAIE 2013 η οποία αφορά τον κλάδο του επίπλου 
και της διακόσμησης και πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Μπολόνιας από 16 έως 19  Οκτωβρί-
ου.  

Ο εκθεσιακός χώρος μεγέθους 80.000 τ.μ., φιλοξένησε 800 εκθέτες και προσέλκυσε το ενδιαφέρον 84.370 
επισκεπτών ενώ την έκθεση επισκέφθηκαν μέλη της κυβέρνησης και Πρόεδροι επιχειρηματικών φορέων.  

S A I E  

Η  φθινοπωρινή έκδοση της διεθνούς έκθεσης “Vicenza Oro” αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης στο χώρο του 
κοσμήματος και της ωρολογοποιίας. Συμμετείχαν 1.400 εκθέτες από περισσότερες από 30 χώρες και την 
επισκέφθηκαν πάνω από 20.000 εμπορικοί επισκέπτες (buyers), από 109 χώρες. 

V I C E N Z A  O R O  F A L L  

T T G  I N C O N T R I  

Σε μια περίοδο κρίσης του τουριστικού τομέα στην Ιταλία, θετικά και ενθαρρυντικά, είναι τα αποτελέσματα 
της 50ης τουριστικής έκθεσης TTG Incontri, που έλαβε χώρα στο εκθεσιακό κέντρο του Ρίμινι, από 17 έως 
19 Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα, η έκθεση φιλοξένησε 2.400 εκθέτες με 130 διαφορετικούς προορισμούς. Διεξήχθησαν περί-
που 13.000 επιχειρηματικές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν 1.000 περίπου buyers από 60 διαφορετι-
κές χώρες προέλευσης. Ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε στους 51.192, αυξημένος κατά 1% σε σχέση με 
το 2012 (+3% οι ξένοι επισκέπτες). 

Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Massimo Bray ο οποίος, κατά την διάρκεια 
της ομιλίας του, τόνισε τον στρατηγικό ρόλο του τουριστικού τομέα για την ιταλική οικονομία. 

M A R M O M A C C  

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε τις πύλες η 48η Διεθνής έκθεση μαρμάρου, γρανίτη και φυσικού λίθου Marmo-
macc 2013 που διοργανώθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της Βερόνας από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου και στην 
οποία παρευρέθη και ο Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Carlo Calenda. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, εκπληκτικό ρεκόρ κατέγραψε η έκθεση αφού για πρώτη φορά 
συμμετείχαν επισκέπτες από 143 διαφορετικές χώρες της υφηλίου. Η έκθεση φιλοξένησε 56.000 επισκέπτες 
καθώς σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 6% στους ξένους συμμετέχοντες. Την πρώτη θέση ανάμεσα στο-
υς εμπορικούς επισκέπτες την κατείχε η Γερμανία, ακολουθόμενη από την  Ινδία. 
Στην έκθεση συμμετείχαν 1.400 εκθέτες από 60 περίπου χώρες (+3 νέες), 16 ενώσεις και 44 εμπορικές 
αποστολές. 

της προστασίας της υγείας είναι σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τη διάσωση του made in Italy. 
 Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων CERVED, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεβρίου 2013, κατεγρά-

φησαν 9.902 πτωχεύσεις εταιρειών, αριθμός αυξημένος κατά 12%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση εξακολουθεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις 
παραγωγικές δομές της Ιταλίας. 

 Σε αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της διεργασιών τελεί και η Heinz Ιταλίας, η οποία κατέληξε σε 
συμφωνία με τους εργαζόμενους για μείωση του αριθμού των απολύσεων, ενώ προσφέρεται στους εργα-
ζόμενους και η επιλογή της κινητικότητας. 



Viale G. Rossini 4, 00198, 

Rome 

Τηλ.: +39 06 85375550-1 

Φαξ: +39 06 80692298 

e-mail: ecocom-rome@mfa.gr 

web: www.agora.mfa.gr/it75 

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α  Τ Η Σ  
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Σ Τ Η  
Ρ Ω Μ Η  
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  &  
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  
Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν  

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  

Έκθεση: MODAPRIMA 
Διεθνές Σαλόνι Μόδας και Αξεσουάρ 
Διάρκεια: 23-25.11.2013 
Διοργανωτής: Pitti Immage Srl  
Τηλ.: +39 055 36931  
Φαξ: +39 055 3693200  
e-mail: info@pittimmagine.com 
URL: http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/modaprima.html 
 
Έκθεση: AF - L’ARTIGIANO IN FIERA 
Γενική Έκθεση για τη Βιοτεχνία — Χειροτεχνία 
Διάρκεια: 30.11-08.12.2013 
Διοργανωτής: GE.FI. S.p.A. 
Τηλ.: +39 02 31911911 
Φαξ: +39 02 3360873 
e-mail: artigianoinfiera@gestionefiere.it 
URL: www.artigianoinfiera.it 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  &  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α  Ε Χ Ρ Ο  2 0 1 5 — Ε Ν Ι Τ  

Η Expo 2015, ο ιταλικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΝΙΤ) και ο οργανισμός Ψηφιακή 
Ατζέντα, αποφάσισαν τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών κατα-
λυμάτων. Το εν λόγω μητρώο θα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στους πιο μικρούς 
τουριστικούς πράκτορες να παρουσιάζουν έναν τουριστικό προορισμό, δημοσιεύον-
τας μια περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας και κάνοντας αναφορά στις ιστο-
σελίδες των ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Του-
ρισμού κ. Massimo Bray, αυτό το ψηφιακό μητρώο θα αποτελεί έναν δυναμικό και 
προσωποποιημένο εικονικό (virtual) κατάλογο που θα επιτρέψει στους μικρούς επιχει-
ρηματικούς δρώντες την παρουσία τους στο διαδίκτυο, καθώς και την ενίσχυση της 
θέσης τους έναντι των μεγάλων μεσαζόντων. Για την Ιταλία ο κλάδος του τουρισμού 
αντιπροσωπεύει το 46% του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανερχόμενος σε αξία άνω των 5 
δισ. ευρώ κατ’ έτος, ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η απουσία ή η μη δέουσα παρουσία 
οδηγεί σε απώλεια του μεριδίου αγοράς. 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  

Πραγματοποιήθηκε στις 16.10, στη Ρώμη στρογγυλή τράπεζα με θέμα τη συνεργασία 
στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, η οποία διοργανώθηκε από έγκριτο think tank 
“Festivale della Diplomazia”, με συμμετοχή εκπροσώπων ιταλικού Υπουργείου Εξωτε-
ρικών και Μεταφορών, τους Πρέσβεις των εμπλεκομένων χωρών και στελέχη του ιδιω-
τικού τομέα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον είτε στον τομέα των κατασκευών λιμένων 
είτε στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Ομιλητές ανέπτυξαν το χρονοδιάγραμμα και τις επιδιώξεις των εμπλεκομένων χωρών 
για τη δρομολόγηση της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, τόνισαν τα οφέλη που 
θα προκύψουν για τις ενδιαφερόμενες χώρες και στάθηκαν στο γεγονός της πολιτικής 
ώθησης που η εν λόγω προσπάθεια θα δώσει στην ενταξιακή πορεία των χωρών μη 
μελών της ΕΕ. 
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