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Θεσσαλονίκη- Ελληνοϊταλικό επιμελητήριο
Η Ιταλία στη δεύτερη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδας
Πηγή ΑΝΑ
Συγγραφέας Γούτα Α. (ANA) – 3 ώρες πριν

Πτώση 24,3% σημείωσαν στο κρίσιμο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009 οι διμερείς
εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας, με τη δεύτερη να κατορθώνει ωστόσο να αυξήσει στο
12,4% το μερίδιό της επί του συνόλου των εισαγωγών ξένων προϊόντων στη χώρα μας.

Η Ιταλία, που κατατάσσεται πλέον δεύτερη μεταξύ των κυριότερων εμπορικών
εταίρων της Ελλάδας,
πραγματοποίησε στο εννεάμηνο εξαγωγές ύψους
4,03 δισ. ευρώ προς τη χώρα μας, ενώ απορρόφησε ελληνικά προϊόντα αξίας 1,2 δισ. ευρώ
(-24,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, κατά το οποίο είχε σημειωθεί
σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς Ιταλία). Τα παραπάνω στοιχεία
παρουσίασε ο πρόεδρος του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος
Σαραντόπουλος, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση των μελών του φορέα, η οποία
συνοδεύτηκε από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία και του υφυπουργού
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Μάρκου Μπόλαρη. Παρά την κάμψη στις συναλλαγές,
που αποτυπώνουν οι αριθμοί, το θετικό στοιχείο είναι -κατά τον κ.Σαραντόπουλοότι αυξάνοντας το μερίδιό της στο 12,4%, η Ιταλία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στη
λίστα των εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, πίσω από την ιστορικά πρώτη
Γερμανία (μερίδιο 13,4%).
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο τρίμηνο 2009, τα στοιχεία δείχνουν -κατά τον
κ.Σαραντόπουλο-μικρή ανάκαμψη των ιταλικών εξαγωγών προς την ΕΕ. Σύμφωνα, εξάλλου,
με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
η Ιταλία βρίσκεται στην ένατη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, με
επενδύσεις της τάξης των 901 εκατ.ευρώ και μερίδιο 3,3% επί των συνολικών
επενδύσεων.
Ο κ.Σαραντόπουλος υπενθύμισε ακόμη ότι
μεγάλες ιταλικές εταιρίες πραγματοποιούν σημαντικά έργα υποδομών στη
Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό, είτε διαχειρίζονται ενεργειακά δίκτυα και παράγουν
βιομηχανικές πρώτες ύλες.
Επίσης, πρόσθεσε, θετική εξέλιξη αποτελεί
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η έναρξη, από τον Οκτώβριο 2009, των δρομολογίων Θεσσαλονίκη-Μιλάνο από την
Aegean Airlines και η επιβεβαίωση των δυο πτήσεων την ημέρα προς την Ρώμη από
την Alitalia.
Ανέφερε, τέλος, ότι ο εκθεσιακός χώρος, που θα καταλάβουν στη φετινή έκθεση επίπλου
Furnidec οι ιταλικές εταιρίες είναι διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι._
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