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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΡΒΙΑ - ΙΣΑΛΙΑ  

 

 

 

Η Ιηαιία απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

εηαίξνπο ηεο εξβίαο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ησλ 

δχν ρσξψλ θαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δνκψλ. Καηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία, παξαηεξείηαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαπηζηψλεηαη έληνλε επηηάρπλζε ηεο ηηαιηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε ζεξβηθή 

αγνξά, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηεο Ιηαιίαο ζηνλ πξψην ζε επηρεηξεκαηηθή παξνπζία  μέλν 

επελδπηή ζηε εξβία.  

 

ΓΙΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΙΟ 

 

Καηφπηλ ζπλερνχο αλνδηθήο νηθνλνκηθήο πνξείαο, θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ζηε ζεξβηθή αγνξά (θαηαηάζζεην ζηαζεξά ζηηο πξψηεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο εξβίαο), ε Ιηαιία, απφ ην 2013 θαη εληεχζελ, θαηέρεη θαη 

δηαηεξεί ακεηαθίλεηε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο εξβίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, ην 2015, ε Ιηαιία ήηαλ ε πξψηε ρψξα αγνξαζηήο ησλ ζεξβηθψλ 

πξντφλησλ, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε Βνζλία θαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο 

πξνκεζεπηήο ηεο ζεξβηθήο αγνξάο, κεηά ηε Γεξκαλία θαη ηε Ρσζία. Η πξννδεπηηθά 

βειηηνχκελε εμέιημε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαηέιεμε, ην 2013-2014, ζε 

ξεθφξ ζπλαιιαγψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πεξί ην 21 % ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο εξβίαο κε ρψξεο ΔΔ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηξίηε ζπλερή 

ρξνληά, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεξβηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ιηαιία ππεξέβεζαλ 

ζεκαληηθά απηά ησλ εηζαγσγψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 2015 θαηεγξάθε εκπνξηθφ 

πιεφλαζκα ππέξ ηεο εξβίαο, χςνπο 257 εθαη.δνι. ΗΠΑ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ζεξβηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο γηα ην έηνο 2015, ην εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, 

φζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο, αλήιζε ζε 2.016,5  εθ.δνι.ΗΠΑ (θχξηα πξντφληα: 

απηνθίλεηα, θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη κεραλήκαηα) ελψ σο πξνο ηηο 

εμαγσγέο ζεξβηθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Ιηαιία, ζε 1.758,9 εθ. δνι.ΗΠΑ (θχξηα 

πξντφληα: απηνθίλεηα, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο).  

 

  

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο Πίλαθαο κε ζηνηρεία καθξάο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ 

ζην δηκεξέο εκπφξην εξβίαο-Ιηαιίαο θαζψο θαη ζηε ζέζε ηεο Ιηαιίαο ζηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο εξβίαο. 
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ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΒΙΑ – ΙΣΑΛΙΑ 

 2002-2015 
                                                                                                                   σε εκ.Δολλάρια ΗΠΑ 

 
ΕΣΟ 

 
ΕΞΑΓΩΓΕ 

 
ΕΙΑΓΩΓΕ 

 

 
 ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΕ 
 

2002 
 

330,3(2)* 652,7(3)* 983,0 

2003 
 

347,7 (2)* 727,2(3)* 1.074,9 

2004 
 

447,7 (2)* 1.039,3(3)* 1.486,7 

2005 
 

656,5 (2)* 908,8(3)* 1.565,3 

2006 
 

926,0 (1)* 1099,6(3)* 2.025,6 

2007 
 

1.093,0 (1)*   1.777,4(3)* 2.870,4 

2008 
 

1.128,4( 4) * 2.184,4 (3)* 3.312,9 

2009 
 

820,8 (4)* 1.549,8 (3)* 2.370,6 

2010 
 

1.118,5 (1)* 1.431,7 (3)* 2.550,2 

2011 
 

1.306,6 (2)* 1.632,4 (3)*   2.939,0 

2012 
 

1.219,1 (2)*   1.484.1(4)* 2.703,2 

2013 2.379,3 (1)* 
 

2.358,7(1)* 4.738,0 (1)* 

2014 2.383,6 (1)* 
 

2.115,2 (3)* 
 

4.498,8  (1)* 
 

2015 2.016,5 (1)* 
 
 

1.758,9 (3)* 
 

3.775,4 (1)* 

(*) Θέζε Ιηαιίαο ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εξβίαο 

ΠΗΓΗ: Δζληθή Σξάπεδα εξβίαο 
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ΔΠΔΝΓΤΔΙ  

 

Η Ιηαιία απνηειεί ηνλ πξψην ζε επηρεηξεκαηηθή παξνπζία μέλν επελδπηή ζηε 

εξβία, κε αξηζκφ πεξί ησλ 500 επηρεηξήζεσλ, κεξίδην επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ 

εθηηκάηαη ζε 2 δηο επξψ θαη θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 2,4 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

ηηο επηρεηξήζεηο ηηαιηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε εξβία εθηηκάηαη φηη απαζρνινχληαη  

πιένλ ησλ 20.000 εξγαδνκέλσλ. 

Η εγθαζίδξπζε ησλ ηηαιηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζεξβηθή αγνξά 

πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηαξρήλ, είηε κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, είηε επί ηε βάζεη εηαηξηθήο ζρέζεο κε ην θξάηνο (πεξίπησζε Fiat) θαη 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (πεξίπησζε Acegas γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αεξίνπ 

ζε δήκνπο Pozega θαη Аrilje). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

παξαρψξεζε δσξεάλ ή έλαληη ζπκβνιηθνχ πνζνχ εθηάζεηο θαηαζθεπήο ζηνπο 

επελδπηέο (π.ρ. ε ηηαιηθή εηαηξεία παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη ιηπαληηθψλ Dytech 

Dynamic Fluid ζηε Νηο θαη ν Γήκνο Indija αληίζηνηρα). 

 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηηαιηθέο 

επελδχζεηο είλαη νη αθφινπζνη:  

 

Αςηοκινεηοβιομεσανία:  

Η εηαηξεία Fiat παξάγεη ην κνληέιν «500l» ζηελ πφιε Kragujevac. Πξφθεηηαη 

γηα ηε ζεκαληηθφηεξε ηηαιηθή επέλδπζε ζηε εξβία, κε επελδεδπκέλν θεθάιαην 1,2 

δηο € θαη 3.000 εξγαδφκελνπο, απνηειεί δε ηνλ κεγαιχηεξν εμαγσγέα ηεο ζεξβηθήο 

επηθξάηεηαο (1.360 εθαη. επξψ ην 2014).  

 

 

Σπαπεδικόρ και Αζθαλιζηικόρ ηομέαρ:  

Γεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε Ιηαιία ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ 

ηνκέα κε παξνπζία ηεζζάξσλ ηηαιηθψλ ηξαπεδηθψλ  νκίισλ: Intesa, Unicredito, 

Findomestic θαη San Paolo, νη νπνίεο θαηέρνπλ, ζε αμία θεθαιαίνπ, ην 25% ηεο 

εγρψξηαο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Οη αλσηέξσ ηξάπεδεο εηζήιζαλ ζηε ζεξβηθή αγνξά 

κέζσ ηεο εμαγνξάο πθηζηάκελσλ ζεξβηθψλ ηξαπεδψλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

αιινδαπέο ηξάπεδεο νη νπνίεο απέθηεζαλ ίδηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. ηνλ ηνκέα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ,  νη Delta Generali  θαη Fondiaria-SAI  θαηέρνπλ ην 50% 

ηεο ζεξβηθήο αγνξάο.  

 

 

Δνέπγεια:  

Σν 2009 απνηειεί έηνο εθθίλεζεο ηεο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, αθνχ ππεγξάθε ε πκθσλία ηξαηεγηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο 

κεηαμχ εξβίαο θαη Ιηαιίαο. Λεηηνπξγηθή εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ πκθσλίαο 

απνηειεί ε πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο (Φεβξνπάξηνο 2011) κεηαμχ ηεο εηαηξείαο 

Electric Power Industry (EPS) ηεο εξβίαο θαη ηεο ηηαιηθήο Seci Energia γηα ηελ 

θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηε Νηξίλα, αμίαο άλσ ησλ 800 εθαη. Δπξψ θαη 

ζρεδηαδφκελεο εηήζηαο ηζρχνο 1200 GW. εκεηψλεηαη, επίζεο, ε πξνεγνχκελε 

επηηπρήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ EPS θαη Seci Energia γηα ηελ θαηαζθεπή 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηνλ πνηακφ Ibar, ηζρχνο 103 MW, ε νινθιήξσζε ηεο 



ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

  - 4/6 - 

νπνίαο αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2016. Η ελ ιφγσ επέλδπζε αλέξρεηαη ζε 300.000.000 

Δπξψ θαη αθνξά ζε δέθα ζεκεία ηνπ πνηακνχ πνπ δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πδαηηθφ 

δπλακηθφ. 

πλαθέο επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη, επίζεο, εθδειψζεη, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2009, ε ηηαιηθή εηαηξεία Hydro-One, ε νπνία θαη πξνρψξεζε ζηελ αγνξά επίγεηαο 

έθηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Priboj (πνηακφο Njutina), θαζψο θαη ε εηαηξεία 

Envord πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή έμη κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ 

εξγνζηαζίσλ ζην δήκν Prijepolje (πνηακφο Lim).  

Δμάιινπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 ππεγξάθε, ζηε Ρψκε, πκθσλία κεηαμχ 

ηνπ ζεξβηθνχ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα 

ηελ αγνξά απφ ηελ Ιηαιία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ θνηλνχ ζηε 

εξβία απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ζηελ πςειή ηηκή ησλ 155 Δπξψ αλά 

Μεγαβαηψξα. Έηζη αλακέλεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε θεξδνθνξία ηνπ ηνκέα πνπ 

αθνξά ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα, ελψ ε παξαγφκελε απφ ΑΠΔ ελέξγεηα ζα δηαλέκεηαη 

ζε νιφθιεξε ηε εξβία θαη ην Μαπξνβνχλην θαζψο θαη, κέζσ ππνβξχρηνπ θαισδίνπ 

πνπ δηαζρίδεη ηελ Αδξηαηηθή κεηαμχ Bar θαη Μπάξη, ζηελ Ιηαιία.  

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε ηηαιηθή εηαηξεία Edison έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζεξκηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

"Kolubara B" (επελδεδπκέλν θεθάιαην άλσ ηνπ 1 δηο επξψ, εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 750 

MW,  πεξίνδνο θαηαζθεπήο πέληε έηε).  

Αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ ηηαιηθψλ επηρεηξήζεσλ επηδεηθλχεηαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο  ρξήζεο ΑΠΔ (βηνκάδα, αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα), ηνπ νπνίνπ ε 

δπλακηθή εμέιημε ζεσξείηαη δεδνκέλε ζην εγγχο κέιινλ θαη αλακέλεηαη ε 

εληαηηθνπνίεζε κειινληηθήο  επηθεξδνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ιηαιίαο θαη εξβίαο. 

Ήδε έρνπλ εθδνζεί δχν άδεηεο ζε ηηαιηθέο εηαηξείεο γηα θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ. 

Δπίζεο, ε ηηαιηθή εηαηξεία Amest θαη ε πφιε ηεο Νηο ππέγξαςαλ, ην επηέκβξην ηνπ 

2011, ζχκβαζε ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην απνβιήησλ (κεζάλην) απφ ην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

ηεο ηειεπηαίαο. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δεχηεξε χλνδν Κνξπθήο εξβίαο - Ιηαιίαο (Μάξηηνο 

2012) ε εηαηξεία Ansaldo Sistemi Industriali (ASI) θαη ην Ιλζηηηνχην Mihailo Pupin 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.  

Σέινο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, ε ηηαιηθή εηαηξεία Multi Energy μεθίλεζε ηελ 

θαηαζθεπή κνλάδαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην Merdare, πιεζίνλ Kursumlija. Η 

θαηαζθεπή πινπνηείηαη ζε έθηαζε  ηεζζάξσλ εθηαξίσλ, ε επέλδπζε αλέξρεηαη ζε 3,5 

εθ.δνιαξίσλ, ε δε αλακελφκελε απφδνζε ζε 2 MW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. 

 

 

Κλωζηοϋθανηοςπγία-Ένδςζε-Τπόδεζε:  

Ιζρπξή παξνπζία ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα έρνπλ ν Όκηινο Benetton θαη  νη 

εηαηξείεο Calzedonia, Pompea θαη Golden Lady (γπλαηθείεο θάιηζεο) θαζψο θαη ε 

εηαηξεία Geox ζηελ ππφδεζε. Δηδηθφηεξα, νη εηαηξείεο Pompea θαη Fulgar έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε 25.500.000 δνιαξίσλ ζην Γήκν Zrenjanin, γηα παξαγσγή 

γπλαηθείσλ θαιηζψλ θαη ηερλεηψλ λεκάησλ αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη 

επελδχζεηο ησλ εηαηξεηψλ Golden Lady ζε λέν εξγνζηάζην παξαγσγήο θαιηζψλ ζηελ 

πφιε Sabac θαη Calzedonia, κε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο κνλάδαο εζσξνχρσλ ζηελ 

πφιε Sombor, θαζψο θαη ηεο εηαηξείαο Dalle Carbonare ζε πθηζηάκελν θισζηήξην 

ζηελ Paracin. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010, είρε ππνγξαθεί ζπκθσλία κε ηε γλσζηή 
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ηηαιηθή εηαηξεία Benetton γηα ηελ ίδξπζε εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελδπκάησλ ζηε 

Νηο, επέλδπζεο χςνπο 43.200.000 Δπξψ, φπνπ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 2.700 

εξγαδφκελνη. Δλ ζπλερεία, ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, ε Benetton εμαγφξαζε ηε ζεξβηθή 

εηαηξεία ελδπκάησλ Nitex. 

Αθφκε, ε ηηαιηθή εηαηξεία Fibest πξνέβε ζε εμαγνξά ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ 

δηαλνκήο εηδψλ έλδπζεο ζην Βειηγξάδη Atex, ελψ ε εηαηξεία Lorenzetti ηεο ζεξβηθήο 

εηαηξείαο θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ Aska Kula. 

 

 

Δξόπςξε και επεξεπγαζία ππώηων ςλών:  

Ο ηηαιηθφο φκηινο Stg Group δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα  βηνκεραληθήο 

επεμεξγαζίαο ζηδήξνπ ππφ ηελ επσλπκία Sirmium Steel, ελψ ην επελδπζέλ θεθάιαην 

ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζε 40 εθ. Δπξψ. Ο Ιηαιφο θαηαζθεπαζηήο ιηπαληηθψλ 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Dajtek έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία εγθαηάζηαζεο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο ζηε βηνκεραληθή δψλε Donje Medjurovo ζηε Νηο, φπνπ 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξί ηηο 400 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Η  ηηαιηθή εηαηξεία Bitumi Adige πξνέβε ζε αγνξά ιαηνκείνπ εμφξπμεο 

πεηξσκάησλ ζην Kijevo- Straţevica. Πξφθεηηαη πεξί ηεο πξψηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

φπνπ, σο αγνξαζηήο, βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ, ζπκκεηείρε αιινδαπφο εηαίξνο. Καηφπηλ 

ηνχηνπ αθνινχζεζαλ άιιεο μέλεο εηαηξείεο πνπ πξνρψξεζαλ ζε επελδχζεηο ζην 

πιαίζην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ζεξβηθνχ ηνκέα παξαγσγήο πξψησλ πιψλ. Η  

ηηαιηθή εηαηξία Piero Zanella πξνέβε ζε εμαγνξά ηελ επηρείξεζε Zlatibor Mermer, 

ελψ ε εηαηξεία Franco Caporale, κε έδξα ηελ Pescara, πξνέβε ζε αγνξά ιαηνκείσλ.  

Σέινο, ε εηαηξεία Pometon, κε έδξα ηε Βελεηία, έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζία, 

ππφ ηε κνξθή joint venture, κε ην ζεξβηθφ κεηαιινπξγείν Bor κε ζηφρν ηελ επέθηαζε 

ηεο παξαγσγήο ζθφλεο ραιθνχ. 

 

 

Φαπμακεςηική βιομεσανία: 

 εκαληηθφηεξε επέλδπζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα απνηειεί ην ηηαιηθφ-ζεξβηθφ 

joint venture Zanini-Hemofarm γηα ηελ παξαγσγή ζπζθεπαζηψλ θαξκάθσλ.  

 

 

Μεηαποίεζε ξύλος:  
Οη ηηαιηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δείμεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο μχινπ ζηε εξβία. Η ίδξπζε εξγνζηαζίνπ επίπισλ ζηελ 

ειεχζεξε δψλε ηεο Backa Palanka, απφ ηελ εηαηξεία Casa Italia απνηειεί έλα απφ ηα 

success stories ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Δπίζεο, ν δηάζεκνο Ιηαιφο θαηαζθεπαζηήο 

κνξηνζαλίδσλ Fantoni, κε έδξα ην Οχληηλε, εμαγφξαζε, ζηα ηέιε ηνπ 2006, ηε 

ζεξβηθή εηαηξεία Spik Ivanjica. Η ζρεηηθή επέλδπζε αλήιζε ζε 30 εθ. επξψ κε 

παξαγσγή 300.000 m3 κνξηνζαλίδσλ.  

 

 

Γεωπγία, βιομεσανία ηποθίμων:  

ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, εθηηκάηαη  φηη ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα επέθηαζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, φπνπ ζεκαληηθνί φκηινη, φπσο νη Ferrero  θαη Rigoni 

πξνέβεζαλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Δηδηθφηεξα, ε ηηαιηθή εηαηξεία Sfir απέθηεζε 

πιεηνςεθηθφ κεξίδην ζην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο δάραξεο ζην Nova Crnja ζηελ 
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πεξηνρή έληα. Η ηηαιηθή εηαηξεία Goldoni, ηνλ Ινχλην ηνπ 2011, ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ην ζεξβηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πξνο 

επηβεβαίσζε ελδηαθέξνληνο ηεο ηηαιηθήο εηαηξείαο, θαηφπηλ ζπκκεηνρήο ζε δεκφζην 

δηαγσληζκφ, λα απνθηήζεη ην 70,63% ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο 

παξαγσγήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, κε έδξα ην Βειηγξάδη, Maj Fabrika 

Malolitraznih Motora. Η ίδηα ηηαιηθή εηαηξεία δεζκεχηεθε λα πξνβεί, θαηά ηελ 

επφκελε ηξηεηία,  ζε επέλδπζε χςνπο 10 εθαηνκκχξηα γηα παξαγσγή 13.000 

θαιιηεξγεηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηξαθηέξ εηεζίσο. 

 

Τποδομέρ:   
ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ην ηηαιηθφ ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

αλαδήηεζε δηεπξπκέλσλ ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ ζεκαληηθψλ θηλεδηθψλ 

επελδπηηθψλ θηλήζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ 

(ζχλδεζε Βειηγξαδίνπ - Βνπδαπέζηεο, πξνο ηα βφξεηα, θαη Αδξηαηηθήο – Αηγαίνπ, 

ζηα δπηηθά θαη λφηηα) θαη ησλ αληίζηνηρσλ επελδχζεσλ ησλ Ηλσκέλσλ Αξαβηθψλ 

Δκηξάησλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ.  

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε Ιηαιία έρεη αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ ηνπ ζρεηηθνχ 

ππιψλα ζην πιαίζην ηεο Μαθξν-Πεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ, ε νπνία εγθξίζεθε 

απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην. 


