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πηγή Υπουργείο Εξωτερικών

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ

A.I. Οικονομία Ιταλίας
Η Ιταλία αποτελεί την 7η παγκόσμια οικονομική δύναμη.

Το συγκριτικό πλεονέκτημά της είναι η βιομηχανία, ειδικότερα δε οι μικρές και μεσαίου
μεγέθους επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
σχεδίου. Η ανάκαμψη της ιταλικής οικονομίας συνεχίσθηκε και το 2007, με αύξηση του ΑΕΠ
κατά 1,5% και το εξωτερικό χρέος να βαίνει μειούμενο, 104% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ η
σταθεροποίηση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω του 3% για δεύτερη συνεχή χρονιά
είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία της επιτήρησης λόγω του
υπερβολικού ελλείμματος. Επίσης το 2007 το συνολικό ΑΕΠ ανήλθε σε 2τρις $ και το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε 31.000$. Σημαντικότερα προβλήματα της ιταλικής οικονομίας που
παραμένουν, είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς
και η οικονομική υστέρηση της Νοτίου Ιταλίας. Για το 2008 η μεταβολή του ΑΕΠ εκτιμάται
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στο 0,6% και το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,4%, ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο ρυθμός αύξησης του δημοσίου χρέους, μειώθηκε, σε μία διετία, από το 4,2% στο 1,9% επί
του ΑΕΠ. Το 2007 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 1,8%. Η ανεργία βαίνει
μειούμενη και έφτασε στο 6,1% το 2007. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 15,4 δις €
το 2006 και κατευθύνονταν κυρίως στους τομείς ενέργειας και χημικών. Σημαντικές είναι οι
επενδύσεις στην Ιταλία εταιρειών που προέρχονται από τις χώρες RIC (Ρωσία, Ινδία, Κίνα).

Η στασιμότητα της ιταλικής οικονομίας, η αύξηση παγκοσμίως των τιμών των πρώτων
υλών, και η παραδοσιακή εξειδίκευση των ιταλικών επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν
προβλήματα προσαρμογής στην διεθνοποίηση του εμπορίου, επέδρασαν στην αύξηση του
ελλείμματος του ιταλικού εμπορικού ισοζυγίου καθώς και στην περαιτέρω μείωση του
μεριδίου συμμετοχής των ιταλικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ιταλικές εξαγωγές
το 2007 ανήλθαν σε 358δις€, κατατάσσοντας την Ιταλία ως 10η εξαγωγική χώρα
παγκοσμίως. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης περιλαμβάνονται η
ιδιωτικοποίηση της Alitalia Spa, η καθιέρωση του συστήματος ομοσπονδιακής φορολόγησης,
μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, η περαιτέρω απελευθέρωση της οικονομίας, η σύγκλιση
Βορρά-Νότου και η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Σε εξέλιξη ευρίσκονται μεγάλα
έργα για την προμήθεια φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι το Μιλάνο θα φιλοξενήσει την
EXPO 2015, μετά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 31.3.2008.

ΙΙ. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς
African Development Bank , Asian Development Bank, Bank for International Settlements,
Black Sea Economic Cooperation (observer), Council of the Baltic Sea States (observer),
European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, EU, FAO,
G- 7, G- 8, G-10, Inter American Development Bank, International Bank for Reconstruction and
Development, International Chamber of Commerce, International Fund for Agricultural
Development, International Finance Center, ILO, IMF, IMO, International Organization for
Standardization , ITU, ITUC, OECD, Paris Club, PCA, SECI (observer), UNCTAD, WIPO,
WTO.

III. Θεσμικό Πλαίσιο Ελλάδος-Ιταλίας
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Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας έχουν
υπογραφεί οι κάτωθι Συμφωνίες:

·

Συνθήκη Εμπορίου , Ναυτιλίας και Φιλίας (Σαν Ρέμο 1949/ΦΕΚ Α 306)

·

Συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας επί κληρονομιών (1964)

·

Συμφωνία επί κερδών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (1967, αναθεωρημένη το 1991

·

Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας (1983)

·

Συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου (1987)

·
Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την υποστήριξη της κατασκευής αγωγού
φυσικού αερίου. Κυρώθηκε με τον Νόμο 3441/2006 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39 τεύχος Α
της 27.2.2006.

Β. Διμερές Εμπόριο

Η Ιταλία παραμένει ο δεύτερος εμπορικός εταίρος μας. Ο όγκος του διμερούς
εμπορίου Ελλάδας-Ιταλίας ανήλθε το 2007 στα 8,3δις €, παραμένοντας σχεδόν
αμετάβλητος σε σχέση με το 2006. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι σταθερά ελλειμματικό εις
βάρος της Ελλάδας, καταμετρημένο στα 4,6 δις € για το 2007, ελαφρά μειωμένο σε σχέση
με το 2006. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε αξία 1,841δις€, σημειώνοντας
ελαφρά κάμψη (-1,63%) σε σχέση με το 2006, κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών σε
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φυτικά έλαια (χύδην ελαιόλαδο) που μειώθηκαν κατά 102εκ.€. Κυριότερα εξαγώγιμα
προϊόντα προς την Ιταλία για το 2007 παραμένουν το ελαιόλαδο (10,94% του συνόλου), τα
προϊόντα αλουμινίου (12,69%) και τα ιχθυρά. Η Ιταλία είναι η δεύτερη χώρα προορισμού
ελληνικών προϊόντων με ποσοστό συμμετοχής 11,2% του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών.

Το 2007 οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,6%, στα 6,47 δις €, με το δείκτη
εξαγωγών προς εισαγωγές να φτάνει το 28,5%.

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας Ιταλίας

2003-2007 (Αξία:

2003

2004

2005

2006

4 / 14

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ - Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜ
Συντάχθηκε απο τον/την Μεταξένια
Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2010 08:07 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Ιούνιος 2011 17:48

2007

Μεταβολή

΄0

6

-΄0

7

(%)

Ελληνικές Εξαγωγές

1,462

1,502

1,550

1,871

1.841

-1,63

Ελληνικές Εισαγωγές
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5,790

6,439

6,030

5,833

6.467

10,87

Όγκος

Εμπορίου

7,252

7,941

7,580

7,704

8.308
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7,83

Εμπορικό Ισοζύγιο

-4,328

-4,937

-4,480

-3,961

-4.626
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Δείκτης ΕΞ/ΕΙΣ

0,25

0,23
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0,26

0,32

0,28

-

Πηγή: ΕΣΥΕ

Γ. Σημαντικότερα γεγονότα οικονομικού χαρακτήρα
·Στις 19.6.2008 πραγματοποιήθηκε στην Αγκώνα, εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας έδρας
της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την
Προεδρία ΠΑΙ από την 1.6.2008-31.5.2009.

Δ. Τουρισμός

Το 2006 επισκέφθηκαν την Ελλάδα περίπου 1εκ. Ιταλοί τουρίστες. Ο τομέα του τουρισμού
μπορεί να αποτελέσει δυνητικό τομέα συνεργασίας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.

Ε. Επενδύσεις
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Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για την περίοδο 2004-2007, οι
ακαθάριστες εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων από την Ιταλία ανήλθαν σε 959εκ€. Tο
2007 υπεγράφησαν σημαντικά μνημόνια συνεργασίας μεταξύ ιταλικών και ελληνικών ομίλων
για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα (ENEL με όμιλο Κοπελούζου για
αιολική ενέργεια, Edison με Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και στον τουριστικό τομέα για την ανέγερση
ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών χωριών. Ως σημαντικότερες ιταλικές επενδύσεις
στην Ελλάδα καταγράφονται οι εξής: Riva Group τομέας σιδηρουργίας, Barilla Spa μονάδα
παραγωγής ζυμαρικών, Cooperlat Spa τομέας γαλακτοκομίας, Euricom Spa παραγωγή
ζυμαρικών, Campari Spa που εξαγόρασε την εταιρεία Ούζο 12, Ferrero Spa με γραφείο
αντιπροσωπείας, Edison Hellas στον τομέα της ενέργειας, Italglas τομέα φυσικού αερίου,
Autogrill εστιατόρια κατά μήκος των εθνικών οδών, Impreglio κατασκευές, Fincanteiri
ναυπηγικές εργασίες, Mondatori εκδοτικός οίκος, Italcimenti τσιμεντοβιομηχανία, Kerakoll
χημικά, San Paolo IMI τραπεζικές υπηρεσίες, Assicurazioni Generali ασφάλειες, Wind σε
τηλεπικοινωνίες από κοινού με ΔΕΗ, Alitalia και Airone στις αεροπορικές μεταφορές και ο
όμιλος Grimaldi σε ναυτιλιακές υπηρεσίες. Σημαντικότερη ελληνική επένδυση το 2006 στην
Ιταλία είναι η εξαγορά από την Coca Cola 3E της ιταλικής εταιρείας φυσικού μεταλλικού
νερού Traficante Group αντί του ποσού των 35 εκ. ευρώ. Στη χώρα δραστηριοποιούνται,
επίσης, οι εταιρείες Μαίλλης ΑΕ (μηχανήματα συσκευασίας), Μαρινόπουλος (φαρμακευτική
εταιρία), Μηχαηλίδης (καπνά), Πετζετάκις (χημικά/πλαστικά), Coca Cola ΗΒC, Ικτίνος ΑΕ
(μάρμαρα), Spider Metal (εξοπλισμός), Τιτάν (τσιμέντα), S&B (στον εξορυκτικό τομέα), οι
ναυτιλιακές εταιρίες Μινωικές Γραμμές, ΑΝΕΚ, Superfast, Αγούδημος και οι αεροπορικές
εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές και Aegean Airlines.

Ευχαριστούμε την Μεταξένια Καφαντάρη για την ενημέρωση και προσκόμιση του άρθρου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
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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.Σαραντόπουλο- ότι 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 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._

Σχετικό άρθρο
πηγή Καθημερινή 22/7/2010
Ελλάδα-Ιταλία: Πρωτόκολλο συνεργασίας για εξαγωγές, τουρισμό
Συνάντηση του υφυπουργού Οικονομίας Μάρκου Μπόλαρη με τον Ιταλό υφυπουργό
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Οικονομικής Ανάπτυξης Αντόλσο Ούρσο.
Η διεθνοποίηση και η προώθηση των επιχειρηματικών συναλλαγών ήταν το κύριο θέμα των
συζητήσεων που είχαν σήμερα ο Ιταλός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Αντόλφο
Ούρσο και ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκος
Μπόλαρης.

Μετά τη συνάντηση που έγινε στην έδρα του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, στην
ιταλική πρωτεύουσα, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών της Ιταλίας
και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μπόλαρης, μετά από σύντομη αναφορά στις προσπάθειες να ξεπεράσει η Ελλάδα τη
δύσκολη οικονομική περίοδο που διέρχεται, τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις,
συνεχίζουν να επενδύουν στο εξωτερικό και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην πράσινη
ανάπτυξη και σε υπηρεσίες με ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια.

«Τόσο στον πολιτισμό, όσο και στον τουρισμό, το κύριο χαρακτηριστικό, για τις
μεσογειακές χώρες, είναι η συμπληρωματικότητα», υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας,
με ειδικότερη αναφορά, στη μεσογειακή διατροφή και στα κοινά στάνταρτ για την
πιστοποίηση της ποιότητάς της.

Ο Ιταλός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Αντόλφο Ούρσο, από την μεριά του,
υπογράμμισε ότι « η Ιταλία, κατάφερε να αντέξει στην διεθνή οικονομική κρίση, χάρη στο
μεγάλο και συντονισμένο δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αυξάνουν συνεχώς και το
ποσοστό εξαγωγών τους».

Σε ότι αφορά τη συνεργασία των δυο χωρών, ο κ. Ούρσο δήλωσε ότι «η περιβαλλοντική
ανάπτυξη και ο τουρισμός, είναι οι δυο κύριοι τομείς, στους οποίους μπορεί να διευρυνθεί
ακόμη περισσότερο το πεδίο κοινών δράσεων».

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Iταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σαραντόπουλος,
πρόσθεσε ότι « το σύστημα εξαγωγών, στην Ελλάδα, δεν είναι συνεχές και εύρωστο. Ας μην
ξεχνάμε ότι στην Ιταλία οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 22% του ΑΕΠ, ενώ, στην Ελλάδα,
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στο 6,1%».

Ο κ. Σαραντόπουλος, επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη βελτίωσης της προώθησης των
προϊόντων στο εξωτερικό και στην τεχνογνωσία που θα μπορέσει να αποκομίσει, η ελληνική
πλευρά, με την υπογραφή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου.

Ειδικότερα, το πρωτόκολλο που υπεγράφη σήμερα στη Ρώμη, προβλέπει ανάπτυξη της
συνεργασίας για την ανταλλαγή μεθοδολογίας, για την προώθηση του σήματος ποιότητας
σε εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Ελλάδα με βάση το ιταλικό μοντέλο και την υλοποίηση
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο βάρος,
παράλληλα, θα δοθεί στη δράση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης
των επιχειρήσεων των δυο χωρών.

Ο Ιταλός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, τέλος, διαβεβαίωσε τον κ. Μπόλαρη ότι
πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του ελληνο-ιταλικού επιμελητηρίου της Ιταλίας,
με έδρα την Ρώμη.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

www.voria.gr

Δεύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας η Ιταλία
Την ένατη θέση με 900 εκατ. ευρώ κατέχει η Ιταλία ως ξένη επενδύτρια χώρα
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Παρά τη μείωση των Ελληνοϊταλικών εμπορικών σχέσεων κατά 24,38% την περίοδο
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009, η Ιταλία αύξησε το μερίδιο αγοράς της, φθάνοντας στο
12,4% των ελληνικών εισαγωγών από όλο τον κόσμο, κατέχοντας τη δεύτερη θέση ως
εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο πρόεδρος του
Ελληνοιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Σαραντόπουλος, μιλώντας κατά
τη γενική συνέλευση των μελών και κατά την τελετή κοπής της πίτας, η οποία έγινε
παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκου
Μπόλαρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Σαραντόπουλος, τα οποία βασίζονται στην ΕΣΥΕ,
σχετικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ιταλίας
και Ελλάδας σημείωσε μείωση της τάξεως του 24,38% σε σχέση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους, που ισοδυναμεί με ένα ποσό των 5,23 δισ. ευρώ. Στην εξεταζόμενη
περίοδο οι ιταλικές εξαγωγές στην Ελλάδα ανέρχονται σε 4,03 δισ. ευρώ και οι ιταλικές
εισαγωγές από Ελλάδα ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ , παρουσιάζοντας πτώση 24,4% σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά όπου σημειώθηκε σημαντική αύξηση. Αν και τα νούμερα
δείχνουν μία κάμψη στις συναλλαγές, κατά τον κ. Σαραντόπουλο, το θετικό στοιχείο είναι
πως η Ιταλία αύξησε το μερίδιο αγοράς της, φθάνοντας στο 12,4% των ελληνικών
εισαγωγών από όλο τον κόσμο, πίσω, ιστορικά, από τη Γερμανία η οποία κατέχει το 13,4%.
Φυσικά λείπουν τα στοιχεία για τους 4 τελευταίους μήνες της χρονιάς που έδειξαν,
τουλάχιστον στην Ιταλία, μία μικρή ανάκαμψη των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
και που μπορεί να βελτίωσαν, έστω και λίγο, τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών
μας, ανέφερε ο κ. Σαραντόπουλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της περασμένης χρονιάς που δόθηκαν από την Τράπεζα της
Ελλάδος και αφορούσαν στις ξένες επενδύσεις στη χώρα, η Ιταλία βρίσκεται στην ένατη
θέση, με 901 εκατ. ευρώ περίπου και ένα μερίδιο στο σύνολο των επενδύσεων που φθάνει
το 3,3%.

Αναφερόμενος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαραντόπουλος είπε ότι βλέπει μεγάλες
ιταλικές εταιρείες είτε να πραγματοποιούν σημαντικά έργα υποδομών, όπως το Μετρό, είτε
να διαχειρίζονται ενεργειακά δίκτυα ή να παράγουν βιομηχανικές πρώτες ύλες όπως ο
χάλυβας, το πλαστικό, το χαρτί κτλ. Επίσης, μερικές Ιταλικές κατασκευαστικές εταιρίες
δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα με τον εκσυγχρονισμό οδικών και σιδηροδρομικών
υποδομών. Μία ακόμα θετική είδηση είναι η έναρξη, στα τέλη Οκτωβρίου 2009, των
δρομολογίων Θεσσαλονίκη-Μιλάνο από την Aegean Airlines και η επιβεβαίωση των δυο
πτήσεων την ημέρα προς τη Ρώμη από την Alitalia.
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Τόνισε ότι το 2009 το Επιμελητήριο συνέχισε να εδραιώνεται ως σημαντικός και
εξειδικευμένος εταίρος στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων των δύο χώρων, που
απευθύνονται όχι μόνο στις δύο αγορές, αλλά και στην από κοινού εκμετάλλευση των
ευκαιριών που παρουσιάζονται στα Βαλκάνια και στις χώρες της Μεσογείου.
Για την ενίσχυση αυτού του στόχου και για την ποιοτική του ανάπτυξη, στη διάρκεια του
2009, το Επιμελητήριο διατήρησε με επιτυχία την πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001 – 2008
που εκδίδεται από τους Lloyds Register.

Για την περαιτέρω αύξηση των οικονομικών σχέσεων έχουν, επίσης, πραγματοποιηθεί
διάφορες δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή ιταλικών επιχειρήσεων σε κλαδικές εκθέσεις
της Θεσσαλονίκης, μεμονωμένα είτε ομαδικά μέσω του Επιμελητηρίου. Φέτος ανέφερε ότι
θα είναι διπλάσιος ο χώρος των ιταλικών εταιριών που θα συμμετάσχουν στην Furnidec.

O υφυπουργός κ. Μπόλαρης αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική για την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και στη θετική πορεία των διμερών σχέσεων της χώρας μας με την
Ιταλία.
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