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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Ιταλία παραµένει ο δεύτερος εµπορικός εταίρος µας, µε την αξία των ελληνικών εξαγωγών να 
ανέρχεται σε 1,841 δισ. ευρώ για το 2007 (10,74% του συνόλου των εξαγωγών µας). Κυριότερα 
εξαγώγιµα προϊόντα είναι τα φυτικά έλαια, τα ιχθυηρά, τα αλουµίνια και τα είδη χαλκού. Οι 
ακαθάριστες εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων από την Ιταλία ανήλθαν σε 959 εκ. ευρώ για τα 
έτη 2005,2006 και 2007, ενώ σηµαντικές συµφωνίες συνήφθησαν µεταξύ ιταλικών και ελληνικών 
επιχειρηµατικών οµίλων για επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας στην Ελλάδα, κατά το 2007. 
 
Στη διµερή συνεργασία σηµαντικότερη συµφωνία αποτελεί η τριµερής συµφωνία Ελλάδος-Ιταλίας-
Τουρκίας για τον αγωγό φυσικού αερίου, ενώ νέες προοπτικές συνεργασίας διανοίγονται στον 
ενεργειακό τοµέα, µε την κατασκευή και του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, η νότια 
όδευση του οποίου θα καταλήγει στην Ιταλία, µέσω Ελλάδος. Σηµειώνεται, επίσης, η συνεργασία 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στο διασυνοριακό κοινοτικό πρόγραµµα Ελλάδος-Ιταλίας, καθώς 
και στον τεχνολογικό και επιστηµονικό τοµέα. Επίσης, πλειάδα φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και επιµελητήρια συνεργάζονται µε αντίστοιχους ιταλικούς φορείς, για την υλοποίηση κοινοτικών 
προγραµµάτων. 
 
Η ανάκαµψη της ιταλικής οικονοµίας συνεχίσθηκε και για το 2007, µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
1,5%, 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. 
Προκειµένου όµως, να συνεχιστεί µία βιώσιµη δηµοσιονοµική προσαρµογή, σηµαντικά βήµατα 
πρέπει να γίνουν, όπως επισηµαίνεται και από διεθνείς οργανισµούς, για τον περιορισµό και τον 
έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, για τη µείωση των φόρων καθώς και για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Σηµαντικότερα προβλήµατα της ιταλικής οικονοµίας που 
παραµένουν, είναι η χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, καθώς και η 
οικονοµική υστέρηση της Νοτίου Ιταλίας. 
 
Οι ιταλικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε 358 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας την Ιταλία ως 10η 
εξαγωγική χώρα παγκοσµίως. Για το 2008, η µεταβολή του ΑΕΠ εκτιµάται στο 0,6% και το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο 2,4%, ως ποσοστό του ΑΕΠ.  
 
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, ενώ η 
επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια υποστηρίζεται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
και από την επιχειρηµατική κοινότητα. 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Το 2007, η παγκόσµια οικονοµία διευρύνθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Οι 
ανεπτυγµένες χώρες εµφάνισαν επιβράδυνση της ανάπτυξής τους, ενώ αντιθέτως οι 
αναπτυσσόµενες επέδειξαν δυναµισµό, χωρίς να επηρεαστούν από την πιστωτική κρίση της 
αµερικάνικης οικονοµίας, το δεύτερο εξάµηνο του έτους. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ιταλική οικονοµία κατέγραψε µια σχετικά αρνητική πορεία, σε σχέση µε το 
2006. Οι δείκτες οικονοµικής συγκυρίας κατέγραψαν µια επιβράδυνση πιο έντονη, σε σχέση µε 
αυτή των υπόλοιπων ευρωπαίων εταίρων, η οποία εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
µηνών του έτους. Για το 2007, ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας κινήθηκε στο 1,5%, παρά 
τις σηµαντικές διακυµάνσεις στη διάρκεια της χρονιάς, και ήταν ελάχιστα χαµηλότερος σε σχέση 
µε το 2006, που η αύξηση του ΑΕΠ ήταν της τάξεως του 1,8%. Κύριο όχηµα της ανάπτυξης 
αποτέλεσε ο τοµέας των υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι από το έτος 2000, η Ιταλία παρουσιάζει 
χαµηλότερο µέσο όρο ανάπτυξης από το µέσο όρο της ΕΕ. Αισθητές είναι οι περιφερειακές 
ανισότητες στην Ιταλία και ειδικότερα η οικονοµική υστέρηση των Περιφερειών της Νοτίου 
Ιταλίας µε την υπόλοιπη χώρα.. 
 

 
Στην Ιταλία δεν υπάρχει σύγκληση στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, τα στοιχεία της περιόδου 2001-2006 δείχνουν 
ότι το χάσµα ανάπτυξης µεταξύ Κέντρου-Βορρά και Νότου 
διατηρείται, χωρίς να µειωθεί η απόσταση µεταξύ των 
περιοχών σε υστέρηση και των πιο πλούσιων. Η Αυτόνοµη 
περιοχή του Bolzano, η Valle D’Aosta και η Lombardia 
κατέχουν, για το 2006, τα πιο υψηλά ποσοστά του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ (πάνω από 27.000 ευρώ ανά κάτοικο), 
ακολουθούµενες από την Emilia-Romagna και το Lazio 
(πάνω από 25.000 ευρώ ανά κάτοικο). Οι περιοχές µε το 
χαµηλότερο ποσοστό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι η Campania 
(13.700 ευρώ ανά κάτοικο), ακολουθούµενη από την 
Καλαβρία και την Απουλία (14.000 ευρώ ανά κάτοικο). 
 
 

 
Το 2007, κυρίως εξαιτίας της 
εντυπωσιακής αύξησης των εσόδων, η 
Ιταλία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση 
µεταξύ των χωρών της ΟΝΕ µε 
Πρωτογενές Πλεόνασµα στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, ενώ ο ρυθµός αύξησης 
του ∆ηµόσιου Χρέους µειώθηκε σε µια 
διετία από το 4,2% στο 1,9% επί του 
ΑΕΠ. Το 2006, η Ιταλία ήταν η χώρα µε 
το µεγαλύτερο λόγο ∆ηµόσιου 
Χρέους/ΑΕΠ (106,5) µεταξύ των 27 
κρατών-µελών της ΕΕ, κατόρθωσε, όµως, να αντιστρέψει την τάση αυτή και το 2007 ο λόγος αυτός 
να διαµορφωθεί στο 104%. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, και των προβλέψεων που 
διατυπώθηκαν τον Απρίλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στο Συµβούλιο τον 
τερµατισµό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, που είχε ξεκινήσει το 2005. 
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Για το 2008, εκτιµάται ότι η µεταβολή του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 0,5% και το δηµόσιο έλλειµµα στο 
2,4%. 
 
Η ιδιωτική κατανάλωση, για το 2007, αυξήθηκε σε πραγµατικούς όρους, κατά 1,4%. Στην αύξησή 
της συνέβαλαν, σε σηµαντικό βαθµό, οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενώ αξιόλογη συµβολή 
είχαν και οι δαπάνες για τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και 
ασφάλειες. Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% εµφανίζοντας σχετική 
επιβράδυνση, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στα εξαρτήµατα µηχανών, στα εργαλεία και στα 
διάφορα προϊόντα αυτών, καθώς και στα µέσα µεταφοράς. 
 
Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών αυξήθηκαν, για το 2007 µε δυναµικό ρυθµό της τάξεως του 
5%, σχετικά πιο χαµηλό σε σχέση µε αυτόν της προηγούµενης χρονιάς (+6,2%), εκ των οποίων το 
περίπου 60% κατευθύνθηκε, κατά κύριο λόγο, στα. κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αύξηση 
10,1%), µε δυναµικότερους τοµείς αυτών των µηχανικών εξαρτηµάτων (76 τρισ. ευρώ), 
ακολουθούν τα µέσα µεταφοράς (30 τρισ. ευρώ) τεχνουργηµάτων από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα και τέλος, οι ηλεκτρικές συσκευές (23 τρισ. ευρώ) . Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµβολή της 
καθαρής συνεισφοράς της εξωτερικής ζήτησης στη διαµόρφωση του ΑΕΠ ήταν οριακά θετική 
(0,1%),  
 
Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,4% από τις οποίες το 56,96% προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σηµαντικότερα εισαγόµενα προϊόντα αποτελούν το πετρέλαιο (60 τρισ. 
ευρώ), τα µέσα µεταφοράς (40 τρισ. ευρώ) και τα µηχανικά εξαρτήµατα. 
 
Ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,8%, σε σχέση µε 2,1% το 2006. Η αύξηση 
οφείλεται κυρίως στις ανατιµήσεις των τιµών των τροφίµων και ειδικά µετά το καλοκαίρι του των 
τιµών πετρελαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 1990 ο δείκτης τιµών καταναλωτή σταδιακά 
µειώνεται, εναρµονιζόµενος µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Για την ακρίβεια, για το 2007 ο 
εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή (2,0%) ήταν ελαφρά χαµηλότερος από τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο (ΕΕ-27 2,37%). 
 
Στην αγορά εργασίας, η δυναµική της αύξησης της απασχόλησης διατηρήθηκε σχετικά (+1,1%), 
καθώς σε αυτό συνεισέφεραν οι θετικές τάσεις που κατεγράφησαν στον τοµέα των υπηρεσιών, της 
βιοµηχανίας και κυρίως στον τοµέα των κατασκευών. Αντιθέτως, περιορίστηκε η συµβολή του 
αγροτικού τοµέα στην απασχόληση. Στην Ιταλία απασχολείται το 58,7% του συνολικού πληθυσµού 
ηλικίας 15-64 ετών, παραµένουν όµως σηµαντικές διαφορές µεταξύ των φύλων: οι 
απασχολούµενες γυναίκες αποτελούν το 46,6% ενώ οι άντρες το 70,7%. Το ποσοστό απασχόλησης 
αυξήθηκε το 2007 κατά 0,3%. Τα επίπεδα απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο παραµένουν µακριά από 
τους στόχους της Λισσαβόνας και κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ειδικά όσον αφορά τη 
γυναικεία απασχόληση. Η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4%. 
 
Η ανεργία µειώθηκε στη δεκαετία 1998-2007 κατά 5,3 ποσοστιαίες µονάδες, αγγίζοντας στο τέλος 
της δεκαετίας το 6,1%. Ήδη από το 2006 ήταν περίπου 1,5% χαµηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο. Επισηµαίνουµε ότι, όσον αφορά, τη γυναικεία ανεργία, για το έτος 2007, ήταν στο 7,9%, 
µειούµενη 0,9% σε σχέση µε το 2006, ενώ το ύψος της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) 
διαµορφώθηκε για την ίδια χρονική περίοδο στο 20,3%. 
 
Σηµειώνεται, επίσης ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παραγωγικότητα 
εργασίας για την περίοδο 1990-1999 αυξανόταν κατά µέσο όρο 1,5%, ενώ για την περίοδο 2000-
2007 κατά 04%. Η δε ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας κατέχει την 46η θέση για το 2007 στην 
παγκόσµια κατάταξη (έναντι της 43η θέσης που κατείχε το 2006), σύµφωνα µε έκθεση που 
παρουσιάστηκε στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Forum στο Νταβός Ελβετίας. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές 
(τρισ. ευρώ) 

1,248 1,295 1,335 1,391 1,428 1,479 1,535 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε 

µονάδες σταθερής 

αγοραστικής δύναµης) 
118,1 112,2 111 106,9 105,1 103,3 101,9 

Μεταβολή ΑΕΠ (%) 1,8 0,5 0,0 1,5 0,6 1,8 1,5 

Πληθωρισµός (%) 2,6 2,5 2,7 2,2 1,9 2,1 1,8 
Εναρµονισµένος ∆είκτης 
Τιµών Καταναλωτή (%) 

2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 

Ανεργία (%) 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 
∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα 
(% ΑΕΠ) 

-3,1 -2,9 -3,5 -3,5 -4,2 -3,4 -1,9 

∆ηµόσιο Χρέος 108,8 105,7 104,4 103,8 105,8 106,5 104,0 
Πρωτογενές Πλεόνασµα 
Προϋπολογισµού (% ΑΕΠ) 

-3,2 -2,7 -1,6 -1,2 -0,3 -1,3 -3,1 

Εξαγωγές (δισ. ευρώ) 272 269 264 284 299 332 358 

Εισαγωγές (δισ. ευρώ) 263 261 262 285 309 352 368 
Εµπορικό Ισοζύγιο 
(δισ. ευρώ) 

9,2 7,8 1,6 -1,2 -9,3 -20,4 -9,4 

Εξαγωγές/Εισαγωγές 1,04 1,03 1,01 1,00 0,97 0,94 0,97 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ιταλικού Υπ. Οικονοµίας Οικονοµικών, Τράπεζας της Ιταλίας, Ιταλικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας και Eurostat 
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3. ΘΕΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
 
 

3.1  Μεταφορές, Πανευρωπαϊκά δίκτυα 5 και 8/ Θαλάσσιοι διάδροµοι 
 

Βασική πολιτική στο θέµα των πανευρωπαϊκών αξόνων παραµένει η ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού 
οδικού και σιδηροδροµικού άξονα 5 που θα συνδέει την Βαρκελώνη µε το Κίεβο µήκους 1600 χλµ. 
και θα διέρχεται από το Τορίνο-Βενετία-Τεργέστη. Το έργο εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως 
το 2015. 
 

Προτεραιότητα επίσης αποτελεί η ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού 
άξονα 8 (µήκους 960 χµ και 1300 χλµ. αντίστοιχα) που ξεκινάει από τα ιταλικά λιµάνια Μπάρι, 
Πρίντεζι, Τάραντο-∆υράχιο-Τίρανα-Σκόπια-Σόφια-Μπουργκάς. Η Ιταλία επίσης χρηµατοδοτεί τη 
µόνιµη γραµµατεία της ∆ιοικούσης Επιτροπής του άξονα 8 στο Μπάρι. 
 

Στις 15/7/2003 στη Νεάπολη Ιταλίας υπήρξε κοινή δήλωση των Υπουργών Μεταφορών Ιταλίας, 
Ελλάδος, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας για την περιφερειακή συνεργασία µε σκοπό την 
ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο. 
 

Σηµειώνεται επίσης ότι το µεγαλεπήβολο σχέδιο για τη σύζευξη της Καλαβρίας µε τη Σικελία 
(στενό της Μεσσήνης) έχει παγώσει τα τελευταία  έτη. 
 
 
 

3.2  Ενέργεια 
 

Οι βασικές πολιτικές στον ενεργειακό τοµέα, εστιάζονται στην ασφάλεια της ενεργειακής 
επάρκειας της χώρας και στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας ενέργειας. Παράλληλα, η 
χώρα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόµβος µε την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. 
 
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2006 ανήλθε σε 196.191 εκ. τόνους ισοδύναµου 
πετρελαίου, η οποία εξαρτάται κατά 85% από εισαγωγές, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Σηµειώνεται ότι οι ανανεώσιµες  πηγές ενέργειας καλύπτουν 7,2% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας. (λοιπή κατανάλωση προέρχεται 43,1% από πετρέλαιο, 35,6% από φυσικό αέριο, 9,1% 
από στερεά καύσιµα και 5% από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). 
 
Φυσικό Αέριο 
Οι ανάγκες της χώρες ανέρχονται σε περίπου 80 δισ. κυβικά µέτρα ετησίως, τα οποία προέρχονται 
κυρίως από εισαγωγές από την Αλγερία (33%), τη Ρωσία (31%), τη Λιβύη (12,5%), την Ολλανδία 
(11%) και τη Νορβηγία (7,8%). 
 
Στη χώρα υφίσταται ένας τερµατικός σταθµός αεριοποίησης φυσικού αερίου (στην Panigaglia), ενώ 
έχουν αδειοδοτηθεί 13 νέοι τερµατικοί σταθµοί αεριοποίησης, από τους οποίους δύο είναι υπό 
κατασκευή, στο Piombino Λιβόρνου (δυναµικότητας 3,75 δις κ.µ. ετησίως) και στο Rovigo 
(δυναµικότητας 8 δις κ.µ. ετησίως). 
 
Οι νέοι αγωγοί φυσικού αερίου που είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής: 
- Ο Ελληνοϊταλικός αγωγός, αρχικής δυναµικότητος 8 δισ. κ.µ. ετησίως, και ο αγωγός Galsi, από 

την Annaba Αλγερίας που, µέσω Σαρδηνίας, θα καταλήγει στο Piombino του Λιβόρνου. 
- Ο αγωγός South Stream, δυναµικότητας 30 δισ. κ.µ. ετησίως, η νότια όδευση του οποίου θα 

διέρχεται από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Απουλία της Ν. Ιταλίας. 
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- Οι επεκτάσεις των αγωγών TAG (Trans Austria Gas) από το Baumgaretn της Αυστρίας, που θα 
καταλήγει στο Tarvisio της Β. Ιταλίας κατά 6,5 δισ. κ.µ. ετησίως, Greenstream (Mellitah Λιβύης- 
Gela Σικελίας) από 8 σε 11 δισ. κ.µ. ετησίως και του αγωγού Τυνησίας-Σικελίας κατά 418.500 
κ.µ. ετησίως. 

- Ο αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline) δυναµικότητας 10 δισ. κ.µ, από τον Αυλώνα Αλβανίας 
στην Απουλία και για τον οποίο απαιτείται διασύνδεση του ελληνικού µε το αλβανικό δίκτυο 
φυσικού αερίου και, κατ΄ επέκταση, η αναβάθµιση της διασύνδεσης Ελλάδος-Τουρκίας. Το έργο 
αυτό, συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ, έχει αναληφθεί από την ελβετική ηλεκτρική εταιρεία 
EGL. 

 
Πιο συγκεκριµένα, το 2007, η ιταλική κυβέρνηση, µέσω των εταιρειών ENI, ENEL και EDISON, 
προχώρησε σε τρεις σηµαντικές συµφωνίες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού φυσικού 
αερίου στη χώρα: 

1. Η Ιταλική εταιρεία ΕΝΙ συνήψε συµπληρωµατικό µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Ρωσική 
εταιρεία Gazprom, σε συνέχεια του από 22/6/2007 Πρωτοκόλλου, που υπέγραψαν οι δύο 
εταιρείες για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, στο οποίο 
προβλέπεται ότι οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στη σύσταση µικτής εταιρείας, µε ίση 
συµµετοχή, µε σκοπό την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας και της εκµετάλλευσης του 
έργου, και από κοινού µε τη Ρωσική και Ιταλική Κυβέρνηση, θα προχωρήσουν σε 
διαβουλεύσεις µε τις κυβερνήσεις των χωρών από όπου θα διέρχεται ο αγωγός, καθώς και 
µε εταιρείες, για πιθανές κοινοπραξίες. Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο επαναλαµβάνει τα 
βασικά στοιχεία του έργου (ο αγωγός θα ξεκινάει από τη Ρωσική ακτή της Beregovaya και 
θα καταλήγει, υποθαλάσσια, στη Βουλγαρία, από όπου θα δηµιουργηθούν δύο οδεύσεις, µία 
Βορειοανατολική και µία Νοτιοανατολική, σηµειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές, έπονται 
της συµφωνίας που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες στις 14/11/2006, για την επέκταση των 
συµβολαίων προµήθειας φυσικού αερίου έως το 2035 στην Ιταλία, όπου µεταξύ των άλλων, 
παρείχετο και η δυνατότητα πώλησης έως 3 δισ. κυβ. µέτρων φυσικού αερίου άµεσα από τη 
ρωσική εταιρεία στην ιταλική αγορά και η ανάληψη κοινών επιχειρηµατικών σχεδίων από 
τις δύο εταιρίες, τόσο για τη ρωσική αγορά, όσο και στο εξωτερικό). 

2. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτός του υφιστάµενου αγωγού φυσικού αερίου από τη Β. Αφρική 
(Αλγερία-Τυνησία-Ιταλία), υπήρξε οριστική συµφωνία στις 14.11.2007 µε την Αλγερία, για 
την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Galsi (Gasdotto Algeria Sardegna Italia), που 
θα συνδέει την Αλγερία µε τη Σαρδηνία, για τη µεταφορά 8 δισ. κυβικών µέτρων φυσικού 
αερίου, ετησίως, και από εκεί στην ηπειρωτική Ιταλία, και ενδεχοµένως σε άλλες χώρες. Το 
έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2012. Η όδευση του αγωγού φυσικού αερίου θα 
ξεκινάει από την περιοχή Annaba Αλγερίας και µέσω της Σαρδηνίας, θα καταλήγει στην 
περιοχή Piombino της Κεντρικής Ιταλίας, συνολικού µήκους 900 χλµ., από τα οποία 600 
χλµ. υποθαλάσσια. Η κατασκευή του αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2012, οπότε και 
θα διέρχονται, αρχικά, 8 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου. Το κόστος κατασκευής εκτιµάται στα 2 
δισ. ευρώ. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν οι ιταλικές εταιρείες Edison, Enel και Hera µε 
ποσοστά 18%, 13,5%, 9% αντίστοιχα, οι επίσης ιταλικές εταιρείες Progemisa (5%) και Sfirs 
(5%) της Περιφέρειας της Σαρδηνίας, η αλγερινή Sonatrach (36%) και η γερµανική 
Wintershall (13,5%). 

3. Υπογράφηκε στη Ρώµη η τριµερής διακρατική συµφωνία Ιταλίας- Ελλάδος-Τουρκίας στις 
26 Ιουλίου 2007, για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας που θα 
µεταφέρει 8 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ιταλία. 

 
Ηλεκτρική Ενέργεια 
Σε εξέλιξη ευρίσκονται νέες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων µε γειτονικές χώρες. 
Ειδικότερα α) από ∆υρράχιο Αλβανίας στη Foggia β) από το Bar του Μαυροβουνίου στη Foggia γ) 
από το Okroglo Σλοβενίας στο Udine δ) από την Τυνησία στη Σικελία. Έχουν, επίσης, εκπονηθεί 
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µελέτες σκοπιµότητας για τη διασύνδεση και των ηλεκτρικών δικτύων µε την Αλγερία και τη 
Λιβύη. Σηµειώνεται ότι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων υφίστανται µε την 
Ελλάδα και την Κορσική. 
 
Αγωγοί Πετρελαίου 
Ο Πανευρωπαϊκός αγωγός πετρελαίου (PEOP) από την Κωστάντζα Ρουµανίας που θα καταλήγει 
στην Τεργέστη, προβλέπεται να µεταφέρει 60 έως 90 εκ. τόνους πετρελαίου ετησίως, και 
αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2011-2013. 
 
Πυρηνική Ενέργεια 
Με δηλώσεις των, οι νέοι Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης τάσσονται υπέρ της κατασκευής 
σταθµών πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία και υποστηρίζουν την κατασκευή ιταλικού σταθµού 
πυρηνικής ενέργειας στην Αλβανία. Οι µεγάλες εταιρείες υδρογονανθράκων στην Ιταλία 
συµφωνούν µε την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, όπως και η πρόεδρος των ιταλικών 
βιοµηχανιών, ενώ ο διευθύνων σύµβουλος της ENEL δήλωσε ότι η ENEL είναι έτοιµη για την 
κατασκευή πέντε σταθµών πυρηνικής ενέργειας τα προσεχή χρόνια. 
 
 

3.3  EXPO 2015 – Μιλάνο 
 
Το Μιλάνο µε 86 ψήφους έναντι 65 που έλαβε η Σµύρνη αναλαµβάνει τη διοργάνωση της EXPO 
2015, µε θέµα: «Τρέφουµε τον πλανήτη: Ενέργεια για τη ζωή». 
 
Η EXPO 2015 πρόκειται να λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Ρο Φιέρα (Rho Fiera) στα 
βορειοανατολικά του Μιλάνου σε µια έκταση 200 εκταρίων και προβλέπεται να προσελκύσει περί 
τους 160 χιλ. επισκέπτες ηµερησίως. Σχεδιάζεται να δηµιουργηθούν νέα περίπτερα σε έκταση 1,7 
εκ. τ.µ. και να διοργανωθούν 7.000 περίπου εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (Μάιος-
Οκτώβριος 2015). 
 
Η πόλη του Μιλάνου προβλέπεται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις της τάξης περίπου των 20 δισ. 
ευρώ και 29 εκ. τουρίστες, ενώ θα δηµιουργηθούν 70 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. 
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4. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 

Μέσα στο 2007, το ιταλικό Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν πραγµατοποίησε πράξεις 
µεταβίβασης του κεφαλαίου των εταιρειών που κατέχει άµεσα. 

 
 

4.1  Ιδιωτικοποίηση Alitalia 
 
Η ιδιωτικοποίηση της Alitalia SpA απέβη άκαρπος µετά από δύο διαγωνισµούς για την πώληση του 
49,9% που κατέχει το ιταλικό δηµόσιο. Η δεσµευτική προσφορά που υπέβαλε ο όµιλος Air France-
KLM απορρίφθηκε από τα συνδικάτα, ενώ ο Πρωθυπουργός κ. S. Berlusconi είχε, ήδη προ της 
εκλογής του, ταχθεί υπέρ της εξαγοράς της εταιρείας από ιταλούς επιχειρηµατίες. Προς τούτο, µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ανατέθηκε στον τραπεζικό όµιλο Intesa SanPaolo στις 
30.5.2008, µε την ιδιότητα του συµβούλου, να διερευνήσει και να αξιολογήσει δυνατότητες 
διάσωσης της εταιρείας µε τη συµµετοχή εταιρειών και χρηµατοδοτικών κεφαλαίων. 
 
 

4.2  Ιταλικές εταιρείες που ελέγχει το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Alitalia spa Αεροµεταφορές 49,9 
ANAS spa Μεταφορές 100,0 

Arcus spa 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες 

100,0 

Cassa depositi e prestiti spa Πιστωτικό Ίδρυµα 70,0 
Cinecità Holding spa Βιοµηχανία κινηµατογράφου 100,0 

CONI servizi spa 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες 

100,0 

Consap spa Ασφάλειες 100,0 

Consip spa 
Πληροφορική και σχετικές 
δραστηριότητες 

100,0 

ENAV spa 
Εταιρεία Ελέγχου Εναέριας 
Κυκλοφορίας 

100,0 

Enel spa Ενέργεια 21,1 
ENI spa Ενέργεια 20,3 

EUR spa 
Εταιρεία διαχείρισης ιστορικών 
µνηµείων του προαστίου ΕUR Ρώµης 

90,0 

Ferrovie dello Stato spa Σιδηροδροµικές µεταφορές 100,0 
Finmeccanica spa Αεροναυπηγική εταιρεία 33,8 

Finteca spa 
Εταιρεία ∆ιαχείρισης των συµµετοχών 
του ∆ηµοσίου και ∆ιαδικασιών 
Ιδιωτικοποιήσεων 

100,0 

GSE spa Ενέργεια 100,0 
Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato spa  

Εκδόσεις και Τύπος 100,0 

Italia lavoro spa 
Εταιρεία για τις πολιτικές για την 
εργασία και την απασχόληση  

100,0 

Poste italiane spa Ταχυδροµικές Υπηρεσίες 65,0 
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RAI Radiotelevisione Italiana 
spa 

Κρατική Τηλεόραση 99,6 

SACE spa Ασφαλιστικός Οργανισµός 100,0 
SEAT spa Εκδόσεις και Τύπος 0,1 

Sicot srl 
Εταιρεία παροχής 
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

100,0 

Società per lo sviluppo del 
mercato dei fondi pensione 

Εταιρεία για την ανάπτυξη των 
συνταξιοδοτικών ταµείων 

61,8 

Sogesid spa Εταιρεία ∆ιαχείρισης Υδάτων 100,0 
Sogin spa Ενέργεια 100,0 
Sviluppo Italia spa Αναπτυξιακή Εταιρεία 100,0 
Telecom Italia media spa Τηλεπικοινωνίες 0,1 

  
 Πηγή: Ετήσια Έκθεση Τραπέζης της Ιταλίας 
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5. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
 
Στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς, σηµαντική υπήρξε η συµφωνία της 23ης Ιουνίου 2007 για τη 
συγχώνευση του χρηµατιστηρίου Μιλάνου (Βorsa Italiana S.p.A.), µε το χρηµατιστήριο του 
Λονδίνου (London Stock Exchange P.L.C.), που προήλθε µετά από πρόταση του Χρηµατιστηρίου 
του Λονδίνου. Από τη συγχώνευση αυτή, η συνολική κεφαλαιοποίηση των δύο χρηµατιστηρίων θα 
ανέρχεται σε 4.000 δισ. ευρώ περίπου, έναντι 3.100 δισ. ευρώ του Euronext και 1.400 δισ. ευρώ 
του γερµανικού χρηµατιστηρίου. Η νέα συµµετοχική εταιρεία, προήλθε µε την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου, τα δε χρηµατιστήρια θα λειτουργούν 
αυτόνοµα σε ένα µοντέλο «οµοσπονδιακό» και θα διέπονται από τις διατάξεις και τους 
κανονισµούς των αντίστοιχων εθνικών ανεξάρτητων Αρχών (Consob και Fsa). Ως στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα της συγχώνευσης για το χρηµατιστήριο του Μιλάνου, φέρονται, η τεχνογνωσία του 
Χρηµατιστηρίου σε θέµατα εκκαθάρισης, διαφύλαξης και διαχείρισης των τίτλων του ∆ηµοσίου, 
καθώς και η διαπραγµάτευση των εισηγµένων εταιρειών του στη µεγάλη αγορά του 
Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου. 
 
Όσον αφορά την πορεία των µετοχών, κατά το 2007, ο δείκτης MIB του Χρηµατιστηρίου του 
Μιλάνου κατέγραψε πτώση ύψους -8%1 και έκλεισε στις 28.982 µονάδες. Για πρώτη φορά, µέσα 
στα τέσσερα τελευταία έτη, ο δείκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης STAR κατέγραψε πτώση (-
15,65%) και ήταν χαµηλότερος του γενικού δείκτη. 
 
Από τους επί µέρους τοµείς, άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 
(15%) και των εταιρειών κοινής ωφελείας (5%), ενισχυµένες κατά βάση από τα αποτελέσµατα της 
Fiat και η Enel. Αναφορικά µε τις µετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών, αυτές παρέµειναν κατά 
βάση αµετάβλητες. Πτώση σηµείωσαν οι µετοχές του τοµέα των υπηρεσιών (-24%), των πρώτων 
υλών (-19%), των τηλεπικοινωνιών (-12%) και των Τραπεζών (-13%). 
 
Στα τέλη του 2007, στο χρηµατιστήριο του Μιλάνου υπήρχαν 300 εισηγµένες εταιρείες, έναντι 284 
το 2006. Παρά όµως την αύξηση αυτή των εταιριών, η συνολική κεφαλαιοποίηση µειώθηκε από 
779 δισ. ευρώ το 2006, σε 734 δισ. ευρώ το 2007 και ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε σε 48% έναντι 
53% του προηγούµενου έτους [σηµ. αντίστοιχη αναλογία Γερµανία 59%, 103% στη Euronext 
(Βέλγιο, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία), 140% Ηνωµένο Βασίλειο, 144% ΗΠΑ]. 

                                                 
1 2.01.1975=1.000 



 

11 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(σε εκ. ευρώ) 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Μεταβολή (%) -23,7 14,9 17,5 13,9 19,0 -8,0 
Αριθµός Εταιρειών 288 271 269 275 284 300 

εκ των οποίων ∆είκτη STAR 41 40 46 70 75 81 

Κεφαλαιοποίηση 457.992 487.446 568.901 676.606 778.501 733.614 
ως % του ΑΕΠ 36,3 37,5 43,1 49,3 52,8 48,0 

Σύνθεση Εταιρειών (%)       
Βιοµηχανικές 25 23 23 26 29 31 

Ασφαλιστικές 11 12 12 12 10 10 

Τραπεζικές 22 26 25 32 33 30 

Χρηµατοοικονοµικές 3 4 3 4 4 4 

Υπηρεσίες 39 35 37 26 24 25 

Μερίσµατα 18.650 17.030 21.849 22.907 28.317 30.625 
Λόγος κερδών/ κεφαλαιοποίησης 5,9 6,4 6,0 5,2 5,9 7,8 
Λόγος µερισµάτων/ κεφαλαιοποίησης 3,8 3,4 3,4 3,0 3,2 3,7 

 
Πηγή: Ετήσια Έκθεση Τραπέζης της Ιταλίας 
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6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, το εµπόριο, παγκοσµίως, χαρακτηρίστηκε, σε µεγάλο 
βαθµό από δύο στοιχεία, πρώτον από το συνεχώς αυξανόµενο ρόλο που διαδραµατίζουν σε αυτό οι 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες, ιδίως η Κίνα και δεύτερον από τη σταδιακή απώλεια του µεριδίου 
αγοράς στο παγκόσµιο εµπόριο που καταγράφουν πολλές ανεπτυγµένες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο 
και η Ιταλία καταγράφει σταδιακή απώλεια εδάφους. 
 
Για το 2007, η αξία των ιταλικών εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, ανήλθε σε 358 δισ. ευρώ, 
αυξανόµενη, σε πραγµατικούς όρους, κατά 5% (8,02% σε τρέχουσες τιµές). Αν και ο ρυθµός 
αύξησής τους είναι µειωµένος σε σχέση µε το 2006, η δυναµική τους, για το 2007, είναι 
µεγαλύτερη από το µέσο όρο της πενταετίας 2001-2005, επιβεβαιώνοντας την ανάκαµψη της 
εξαγωγικής ικανότητας της ιταλικής βιοµηχανίας. Παρόλα αυτά, βάσει των τιµών παραγωγής, για 
το διάστηµα 2005 - 2007, η ανταγωνιστικότητα της ιταλικής οικονοµίας µειώθηκε κατά 6,3%, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση µε αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γερµανίας και 
της Γαλλίας. 
 
Το 2007, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε όγκο κατά 5% (5,5% το 2006), επωφελούµενες κυρίως 
από την έντονη ζήτηση προερχόµενη κυρίως από την Ισπανία, τις µικρότερες οικονοµίες της Ε.Ε. 
και τις πιο σηµαντικές εξαγωγικές χώρες ενεργειακών προϊόντων. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν µε 
σηµαντικό ρυθµό στους τοµείς των επεξεργασµένων πετρελαϊκών προϊόντων, των µέσων 
µεταφοράς, των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων µηχανηµάτων. Αντιθέτως, µειώθηκαν σε 
παραδοσιακούς τοµείς, όπως αυτών των υφασµάτων και του δέρµατος. 
 
Η χώρα διατήρησε την όγδοη θέση µεταξύ των χωρών µε τη µεγαλύτερη αξία εξαγωγών σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Το µερίδιο των ιταλικών εξαγωγών στο παγκόσµιο εµπόριο αυξήθηκε, σε 
τρέχουσες τιµές, πλέον του 0,1%, φθάνοντας το 3,7%, κυρίως χάριν στη σηµαντική αύξηση των 
εξαγωγών σε ευρώ (10,1% το 2007), καθώς και την ανατίµηση του ενιαίου νοµίσµατος. 
 
Η Ιταλία. όπως και οι µεγαλύτερες χώρες της ΕΕ. δείχνουν µεγαλύτερο βαθµό ανοίγµατος προς τις 
χώρες εκτός ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, το 2007 η Ιταλία κατείχε το 7,9% των εξαγωγικών ροών εντός 
ΕΕ και το 11,2% των εξαγωγών των χωρών της ΕΕ στον υπόλοιπο κόσµο (χώρες εκτός ΕΕ). Και τα 
δυο αυτά ποσοστά έχουν µειωθεί σε σχέση µε το 2000 και σε µεγαλύτερο βαθµό αυτό του 
ενδοκοινοτικού εµπορίου. Οι ιταλικές εξαγωγές προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ αποτελούν το 59,30%, 
στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες το 10,94% (εκ των οποίων 2,67% προς τη Ρωσία), στις ΗΠΑ το 
6,80%, στην Κίνα το 1,76%, στην Ιαπωνία το 1,21%. 
 
Το 2007, η αξία των ιταλικών εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 368 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας σε πραγµατικούς όρους αύξηση της τάξεως του 4,4% (4,43% σε τρέχουσες τιµές), 
µε αποτέλεσµα η καθαρή συνεισφορά της εξωτερικής ζήτησης στην αύξηση του ΑΕΠ να είναι 
αµελητέα. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το 2007, οι εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε όγκο κατά 3,5%. Αξίζουν να σηµειωθούν τα εξής: α) η αύξηση ήταν 
µεγαλύτερη στους τοµείς που χαρακτηρίστηκαν από αυξητική πορεία των εξαγωγών, β) οι 
εισαγωγές από Κίνα αυξήθηκαν σηµαντικά, κατά 21,52%, έτσι ώστε η Κίνα να καταστεί ο τρίτος 
κατά σειρά προµηθευτής της Ιταλίας, (οι εισαγωγές από Κίνα, σε τρέχουσες τιµές, έχουν αγγίξει το 
6% περίπου του συνόλου των ιταλικών εισαγωγών) γ) οι εισαγωγές αργού πετρελαίου και φυσικού 



 

13 

αερίου αυξήθηκαν, σε όγκο, κατά 1,0% και το µερίδιό τους, ως προς το σύνολο των εισαγωγών, 
υπολογιζόµενο σε τρέχουσες τιµές, είναι περίπου 13%. 
 
Η Ιταλία κατέχει την έβδοµη θέση µεταξύ των χωρών µε τη µεγαλύτερη αξία εισαγωγών, µε 
µερίδιο, για εισαγωγές εµπορευµάτων, ύψους 3,56% επί του παγκοσµίου εµπορίου (το αντίστοιχο 
µερίδιο για τις υπηρεσίες ανέρχεται σε 3,73%), σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου για το 2006. 
 
Οι ιταλικές εισαγωγές προέρχονται πρωτίστως από τα κράτη µέλη της ΕΕ (56,96%), ενώ από τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι 10,79%, (εκ των οποίων Ρωσία 3,9%), ΗΠΑ 3,01%, Κίνα 5,91% 
και Ιαπωνία 1,46%. 
 
Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή ήπειρο κατευθύνεται το 70,24% των συνολικών εξαγωγών και 
εισάγεται το 67,75% του συνόλου των εισαγωγών της Ιταλίας. Σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι 
είναι η Γερµανία, 12,87% των εξαγωγών και 16,91 των εισαγωγών και η Γαλλία, 11,44% των 
εξαγωγών και 9,01% των εισαγωγών. Αναφορικά µε την Τουρκία, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 7,207 
δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 6,62% (2,01% του συνόλου) και οι εισαγωγές σε 5,343 δισ. ευρώ, 
µειωµένες κατά -1,22% (1,45% των συνολικών εισαγωγών). 
 
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου (9,4 δισ. ευρώ), αν και µειώθηκε σηµαντικά σε σχέση µε το 
2006 (ήταν 20 δισ. ευρώ), οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση των τιµών των ενεργειακών 
προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 

 

Εξωτερικό Εµπόριο Ιταλίας 2001-2007
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Στις χώρες-στόχους BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), για το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα, οι 
ιταλικές εξαγωγές αυξήθηκαν, στη Ρωσία κατά 25,62% (2,67% του συνόλου), στην Ινδία κατά 
38,93% (0,84% του συνόλου), στην Κίνα 11,00% (1,76% του συνόλου) και στη Βραζιλία κατά 
15,39% (0,72% του συνόλου). 
 
Οι εκροές άµεσων ξένων επενδύσεων της Ιταλίας, για το 2006, ανήλθαν σε 42,0 δισ. δολ. ΗΠΑ σε 
σχέση µε 41,8 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2005, 19,3 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2004 και 9,1 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2003. 
Οι εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα ανήλθαν σε 39,2 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2006, έναντι 
19,9 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2005, 16,8 δισ. ΗΠΑ το 2004 και 16,4 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2003 (στοιχεία 

UNCTAD). 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
(σε εκ. ευρώ) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 2007 Μερίδιο 

2007 
% 

Μεταβολή 
07/06 

2007 Μερίδιο 
2007 

% 
Μεταβολή 

07/06 
Ε.Ε - 27 215.403 60,06 6,07 209.657 56,96 3,35 
Γερµανία 46.144 12,87 5,03 62.257 16,91 5,34 

Γαλλία 41.011 11,44 4,83 33.180 9,01 1,35 

Ισπανία 26.487 7,39 8,24 15.625 4,25 4,10 

Ην. Βασίλειο 20.789 5,80 3,06 12.154 3,38 -3,79 

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές χώρες 

40.641 11,33 11,12 39.713 10,79 3,71 

Ελβετία 13.413 3,74 6,26 11.118 3,02 7,63 

Ρωσία 9.578 2,67 25,62 14.354 3,90 5,61 

Β. Αφρική 10.014 2,79 21,24 25.257 6,86 -0,93 
Λοιπές 
Αφρικανικές 
χώρες 

4.649 1,30 6,00 6.616 1,80 12,19 

Β. Αµερική 27.159 6,80 -0,26 12.793 3,01 6,12 
ΗΠΑ 24.678 7,5 -0,62 11.086 3,01 3,52 

Κεντρική & Νότια 
Αµερική 

12.029 3,35 21,71 10.647 2,89 13,31 

Μέση Ανατολή 16.808 4,69 24,04 16.075 4,37 7,64 
Κεντρική Ασία 4.549 1,27 21,46 7.020 1,91 -1,67 
Άπω Ανατολή 22.189 6,19 5,31 38.035 10,33 10,60 
Κίνα 6.311 1,76 11,00 21.764 5,91 21,52 

Ιαπωνία 4.337 1,21 -3,24 5.359 -1,49 1,46 

Ωκεανία και άλλες 
χώρες 

5.189 1,45 22,35 2.263 0,62 12,88 

Σύνολο 358.633 100,00 8,02 368.080 100,00 4,43 
 

  Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 
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15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
 

Χώρες Προορισµού Ιταλικών Εξαγωγών 2007 

 Χώρες 
Αξία 

(εκ. ευρώ) 
% Μεταβολή 

07/06 Εξαγωγών 
Μερίδιο 

Εξαγωγών 2007 
1. Γερµανία 46.144 5,03% 12,87% 
2. Γαλλία 41.011 4,83% 11,44% 
3. Ισπανία 26.487 8,24% 7,39% 
4. ΗΠΑ 24.390 -0,62% 6,80% 
5. Ην. Βασίλειο 20.789 3,06% 5,80% 
6. Ελβετία 13.413 6,26% 3,74% 
7. Βέλγιο 10.583 10,73% 2,95% 
8. Ρωσία 9.578 25,62% 2,67% 
9. Πολωνία 8.679 21,70% 2,42% 
10. Αυστρία  8.470 2,67% 2,36% 
11. Κάτω Χώρες 8.438 5,67% 2,35% 
12. Ελλάδα 7.367 7,80% 2,05% 
13. Τουρκία 7.207 6,62% 2,01% 
14. Κίνα 6.311 11,00% 1,76% 
15. Ρουµανία 5.446 -1,49% 1,52% 

     
 Άλλες Χώρες 106.966 12,43% 29,83% 
 ΣΥΝΟΛΟ 358.633 8,02% 100,00% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat 

 

Χώρες Προέλευσης Ιταλικών Εισαγωγών 2007 

 Χώρες 
Αξία 

(εκ. ευρώ) 

% Μεταβολή 
07/06 

Εισαγωγών 

Μερίδιο 
Εισαγωγών 2007 

1. Γερµανία 62.257 5,34% 16,91% 
2. Γαλλία 33.180 1,35% 9,01% 
3. Κάτω Χώρες 20.175 2,26% 5,48% 
4. Κίνα 21.764 21,52% 5,91% 
5. Βέλγιο  15.869 6,77% 4,31% 
6. Ισπανία 15.625 4,10% 4,25% 
7. Ρωσία  14.354 5,61% 3,90% 
8. Λιβύη 14.000 74,59% 3,80% 
9. Ην. Βασίλειο 12.154 -3,79% 3,38% 
10. Ελβετία 11.118 7,63% 3,02% 
11. ΗΠΑ 11.086 3,52% 3,01% 
12. Αυστρία 8.667 -6,12% 2,35% 
13. Πολωνία 6.371 13,77% 1,73% 
14. Αλγερία 6.338 -49,92% 1,72% 
15. Ιαπωνία 5.359 -1,49% 1,46% 

     
 Άλλες Χώρες 115.389 4,06% 31,35% 
 ΣΥΝΟΛΟ 368.080 4,43% 100,00% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat 
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ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 Γερµανία 9,3 10,0 9,5 8,6 9,3 9,5 9,9 10,0 9,4 9,3 
2 ΗΠΑ 12,4 12,6 12,2 12,1 11,9 10,8 9,6 8,9 8,7 8,7 
3 Κίνα 3,3 3,4 3,4 3,9 4,3 5,1 5,8 6,5 7,4 8,1 
4 Ιαπωνία 7,6 7,2 7,4 7,5 6,6 6,5 6,3 6,2 5,7 5,4 
5 Γαλλία 5,3 5,6 5,7 5,1 5,3 5,2 5,2 5,0 4,5 4,1 
6 Κάτω 

Χώρες 
3,1 3,1 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 

7 Μ. 
Βρετανία 

5,1 5,0 4,8 4,4 4,4 4,3 4,1 3,7 3,6 3,5 

8 Ιταλία 4,3 4,5 4,2 3,7 3,9 3,9 4,0 3,9 3,6 3,4 
9 Καναδάς 3,9 3,9 4,2 4,3 4,3 3,9 3,6 3,5 3,5 3,2 

10 Βέλγιο 3,1 3,3 3,1 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 
11 Ν. Κορέα 2,6 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,7 
12 Χόνγκ 

Κόνγκ 
3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 

13 Ρωσία 1,5 1,3 1,3 1,6 1,3 1,7 1,8 1,8 2,3 2,4 
14 Σιγκαπούρη 2,3 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 1,9 
15 Μεξικό  2,0 2,2 2,4 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1 2,1 1,9 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων FMI-DOTS από ICE 
 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 ΗΠΑ 16,1 17,1 18,0 18,8 18,5 18,1 16,8 16,1 16,1 15,5 
2 Γερµανία 7,8 8,4 8,0 7,6 7,7 7,4 7,7 7,6 7,2 7,3 
3 Κίνα 2,5 2,5 2,9 3,4 3,8 4,5 5,3 5,9 6,1 6,4 
4 Ιαπωνία 6,1 5,1 5,3 5,8 5,5 5,1 4,9 4,8 4,8 4,7 

5 
Μ. 
Βρετανία 

5,4 5,6 5,5 5,1 5,1 5,1 4,9 4,8 4,5 4,4 

6 Γαλλία 4,9 5,3 5,4 5,0 5,1 4,9 5,1 5,0 4,7 4,3 
7 Ιταλία 3,7 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,6 3,5 
8 Κ. Χώρες 2,8 2,9 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 
9 Καναδάς 3,8 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,4 3,2 3,2 3,1 

10 Βέλγιο 2,8 3,0 2,7 2,7 2,8 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 

11 
Χόνγκ 
Κόνγκ 

3,7 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 

12 Ισπανία 2,2 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,7 2,7 2,7 2,6 
13 Ν. Κορέα 2,6 1,7 2,1 2,4 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 
14 Μεξικό 2,2 2,5 2,7 3,0 3,0 2,9 2,5 2,3 2,3 2,0 
15 Σιγκαπούρη 2,4 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων FMI-DOTS από ICE 
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Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το 2007, το 28% των ιταλικών εξαγωγών προήλθαν από τη 
Lombardia, γενικότερα, αξίζει να σηµειωθεί ότι από το Βορρά της Ιταλίας προέρχεται κάτι 
λιγότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Από την άλλη µεριά, 
λιγότερο από του 12% των ιταλικών εξαγωγών προέρχεται από τις νότιες περιοχές της χώρας. 
Αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε σε όλες τις Περιφέρειες της Ιταλίας. Αυξήσεις µεγαλύτερες 
του εθνικού µέσου όρου σηµειώθηκαν στη νησιωτική Ιταλία (15,7%), στη νότια Ιταλία (8,2%) και 
στη βορειο-δυτική Ιταλία (8,2%). Αυξήσεις µικρότερες του εθνικού µέσου όρου σηµειώθηκαν στην 
κεντρική Ιταλία (7,3%) και στη βορειο-ανατολική Ιταλία (7,2%). 
 
 

 
Το 2007, οι τρεις πρώτες Περιφέρειες µε µερίδιο συµµετοχής στις εξαγωγές ήταν η Lombardia 
(28,2% µε αύξηση εξαγωγών της τάξεως του 8,6%), η Veneto (13,3% µε αύξηση εξαγωγών της 
τάξεως του 2,7%) και η Emilia Romagna (12,8% µε αύξηση εξαγωγών της τάξεως του 11%). Οι 
Περιφέρειες µε τη µεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών για το έτος 2007 ήταν η Valle d’ Aosta (47,6%), 
η Καλαβρία (30,1%), η Basilicata (21,7%), η Σικελία (19,8%), το Abruzzo (11,8%), η Liguria, η 
Friuli-Venezia Giulia και η Umbria (11,3% και για τις τρεις περιοχές). 
 
Η ανάκαµψη των εξαγωγών, σύµφωνα µε τις αναλύσεις του Ιταλικού Οργανισµού Εξωτερικού 
Εµπορίου οφείλεται και στην στήριξη του δηµόσιου τοµέα και ειδικότερα µέσω των υπηρεσιών του 
οργανισµού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (SACE) και µε τις ενισχύσεις του οργανισµού 
Simest µε πιστωτικές διευκολύνσεις και για συµµετοχή σε επενδύσεις στο εξωτερικό. Στο ίδιο 
πλαίσιο οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικού Εµπορίου µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για 
το 2008-2010 που στοχεύουν στην αξιοποίηση των Γραφείων του Οργανισµού Εξωτερικού 
Εµπορίου, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τις κυριότερες αγορές-στόχους σε συνδυασµό µε 
µεγάλες κυβερνητικές αποστολές, στην καλύτερη συνεργασία Κράτους-Περιφερειών, στην 
ενίσχυση των υποδοµών για την προστασία των εµπορικών σηµάτων και των πνευµατικών 
δικαιωµάτων και τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για την προώθηση καινοτόµων 
προϊόντων. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Οργανισµού, οι κρατικές προσπάθειες για 
την ενίσχυση των εξαγωγών για να είναι αποτελεσµατικές θα πρέπει να έχουν συνέργεια µε τις 
δράσεις της οικονοµικής διπλωµατίας, ενώ πολύ σηµαντική χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία για 
συνεργασία των περιφερειακών πρωτοβουλιών, µε τις δράσεις της κεντρικής διοίκησης για την 
εξαγωγική προσπάθεια. 
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7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
            ΧΩΡΕΣ BRIC (ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΡΩΣΙΑ - ΙΝ∆ΙΑ - ΚΙΝΑ) 

 
 
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής για την προώθηση των ιταλικών 
εξαγωγών και επενδύσεων για την επόµενη τριετία, στηρίζεται σε τέσσερις άξονες, σύµφωνα µε το 
Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικού Εµπορίου: 1) στις χώρες/ γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας, 
που θεωρούνται οι αποκαλούµενες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) 2) στη διατήρηση 
των δράσεων στις «ώριµες αγορές» (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς και Ιαπωνία) 3) στη διεύρυνση των 
πρωτοβουλιών στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, της Βαλκανικής και της µεσογειακής Αφρικής 
και 4) στην ανάληψη δράσεων σε νέες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, σε χώρες-στόχους για το 
2008, τη Νότιο Αφρική και τις χώρες που παράγουν ενέργεια στην περιοχή του Καυκάσου και της 
Κεντρικής Ασίας (ειδικότερα Αζερµπαϊτζάν και Καζακστάν).Επίσης, τα επόµενα έτη, και ανάλογα 
µε τους διαθέσιµους πόρους, ως χώρες-στόχοι, θα είναι η περιοχή του Κόλπου, το Μεξικό και οι 
χώρες της ΝΑ Ασίας Βιετνάµ, Μαλαισία και Ινδονησία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του τρίτου άξονα, 
προς τις χώρες που θεωρούνται ότι «προσεγγίζουν» το ευρωπαϊκό επίπεδο και στις οποίες έχουν 
άµεση πρόσβαση οι ιταλικές επιχειρήσεις και υλοποιούνται πολυάριθµα κοινοτικά προγράµµατα, 
ειδική προσοχή θα δοθεί στην Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και της δυναµικής της 
αγοράς της. 
 
 

7.1 Βραζιλία 
 
Ο όγκος εµπορίου Ιταλίας-Βραζιλίας κινήθηκε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα για το έτος 2007, 
φτάνοντας τα 6 δισ. ευρώ, αυξανόµενος κατά 12,11% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, αν και οι εισαγωγές από τη Βραζιλία κατ’ αξία είναι µεγαλύτερες από τις εξαγωγές 
προς τη χώρα αυτή (3,7 έναντι 2,5 δισ. ευρώ), ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών είναι σχεδόν 
µιάµιση φορά υψηλότερος σε σχέση µε αυτόν των εισαγωγών, καταδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο 
εµπράκτως το ενδιαφέρον των Ιταλών προς τη συγκεκριµένη αγορά. Το 39% του συνόλου των 
ιταλικών εξαγωγών προς τη Βραζιλία, αποτελούν τα µηχανικά εξαρτήµατα. Άλλοι σηµαντικοί 
τοµείς είναι αυτοί των αυτοκινήτων (12%), των χηµικών προϊόντων (12%) και των ηλεκτρονικών 
(11%). 
 
Παρόλα αυτά όµως, η Ιταλία συνεχίζει να χάνει από το µερίδιο αγοράς που κατέχει στην αγορά της 
Βραζιλίας, καθώς δέχεται έντονο ανταγωνισµό από τα κινέζικα προϊόντα. Το µεγαλύτερο µέρος 
των ιταλικών εξαγωγών κατευθύνεται στο Σάο Πάολο, καθώς η συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί το 
οικονοµικό και εµπορικό κέντρο της Βραζιλίας, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
µικροµεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις προτιµούν να επικεντρώνουν τη δράση τους σε περιοχές της 
χώρας που υπάρχει και λειτουργεί ένα σύνολο δοµών υποστήριξης των ιταλικών επιχειρήσεων 
(διπλωµατικές Αρχές, ICE, Επιµελητήρια, Τράπεζες κ.ά). 
 
Στο πλαίσιο αυτό της ενθάρρυνσης των διµερών επαφών ήταν και η διοργάνωση επιχειρηµατικής 
αποστολής από την Confidustria2, στην οποία ηγείτο ο πρώην Πρόεδρός της, κ. Luca di 
Montezemolo. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, υπεγράφησαν δύο συµφωνίες, µία µεταξύ 
της Simest3 και της CAF4, που προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης πίστωσης στις ιταλικές 

                                                 
2 Σύνδεσµος Ιταλικών Βιοµηχανιών 
3 Οργανισµός προώθησης των ιταλικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό 
4 Πολυµερής Χρηµατοοικονοµικός Οργανισµός που υποστηρίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη των κρατών-µελών του και την 
περιφερειακή ολοκλήρωσή τους 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέτοντας ως όριο τα 10 εκ. ευρώ, και µία δεύτερη µεταξύ της Simest και 
της BNDES5, για την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης πιστώσεων από µέρους των ιταλικών 
επιχειρήσεων που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στη Βραζιλία. Επίσης, ο Οργανισµός SACE6 
αναβάθµισε τη Βραζιλία στην κατηγορία Μ2 (µεσαίου ρίσκου µε σταθερό οικονοµικό περιβάλλον) 
και δηµιούργησε ένα νέο προϊόν για την ενθάρρυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σηµαντική 
εξέλιξη ήταν και η εξάλειψη από µέρους την Τράπεζας της Ιταλίας της υποχρεωτικής εγγύησης για 
τις Τράπεζες εκείνες που πραγµατοποιούν χρηµατοδοτικές ενισχύσεις στη Βραζιλία. 
 
Για το 2006, η Ιταλία πραγµατοποίησε στη Βραζιλία επενδύσεις ύψους 420 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, 
κατατασσόµενη στην 9η θέση µεταξύ των επενδυτριών χωρών. Σηµειώνεται όµως, σύµφωνα µε τον 
Ιταλικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ICE) ότι το µέγεθος αυτό των επενδύσεων δεν 
αντανακλά την πραγµατικότητα, καθώς πολλές επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν από ιταλικές 
εταιρείες, µέσω άλλων χωρών, µε ευνοϊκότερο φορολογικό σύστηµα από το ιταλικό, ή µέσω 
«φορολογικών παραδείσων». Οι σηµαντικότερες επενδύσεις είναι αυτές της Fiat (Fiat Auto, 
Teksid, Magneti Marelli, Comau, CNH), της Telecom Italia και της Pirelli, από εκεί και πέρα στη 
Βραζιλία δραστηριοποιούνται πάνω από 250 ιταλικές επιχειρήσεις σε διάφορους τοµείς 
οικονοµικής δραστηριότητας. 
 

7.2 Ρωσία 
 
Ο συνολικός όγκος εµπορίου Ιταλίας-Ρωσίας, για το έτος 2007, έφτασε περίπου τα 24 δισ. ευρώ, 
αυξανόµενος κατά 12,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και οι 
εισαγωγές από τη Ρωσία είναι κατ’ αξία σχεδόν διπλάσιες από τις εξαγωγές προς τη χώρα αυτή 
(14,4 έναντι 9,6 δισ. ευρώ), ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών είναι τετραπλάσιος σε σχέση µε 
αυτόν τον εισαγωγών. Η Ρωσία αποτελεί για την Ιταλία τον 7ο εµπορικό εταίρο. Σαφώς, το 
µεγαλύτερο µέρος των ιταλικών εισαγωγών αποτελούν τα ενεργειακά προϊόντα, µε µερίδιο πλέον 
του 68%. Όσον αφορά τις εξαγωγές, τρεις είναι οι κυρίαρχοι τοµείς, των µηχανηµάτων (µε µερίδιο 
περίπου 32%), των ειδών ένδυσης και υφασµάτων (15%) και των επίπλων (7,3%). 
 
Αναφορικά µε τις Ιταλικές επενδύσεις στη Ρωσία, ο όγκος τους παραµένει σχετικά χαµηλός. 
Παρόλα αυτά πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν πραγµατοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις. 
Συνολικά στη Ρωσία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200 ιταλικές επιχειρήσεις. Όσον 
αφορά την παρουσία του ιταλικού τραπεζικού τοµέα στη Ρωσία, αυτός έχει ενισχυθεί τα τελευταία 
χρόνια, αριθµώντας µέχρι στιγµής τρεις Τράπεζες, πέντε Γραφεία Αντιπροσώπευσης και αρκετές 
Χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, κυρίως leasing. Η εµπορική παρουσία των ιταλικών επιχειρήσεων 
επικεντρώνεται κυρίως στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, ενώ απουσιάζει, σύµφωνα µε το 
ICE, από τα δίκτυα ευρείας διανοµής. 
 
Από το ∆εκέµβριο του 2005, ο Οργανισµός SACE δραστηριοποιείται στη Μόσχα, τα Γραφεία του 
οποίου συστεγάζονται µε αυτά του ICE και αποτελούν τα πρώτα Γραφεία του εν λόγω Οργανισµού 
στο εξωτερικό, καθώς για αυτόν, η Ρωσία πάντα αποτελούσε χώρα ειδικής βαρύτητας, και ακόµα 
περισσότερο πριν την ένταξή της στο «Club των Παρισίων». Επίσης, ο Οργανισµός SIMEST 
δηµιούργησε ένα ad hoc κεφάλαιο 70 εκ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση µεικτών επιχειρήσεων 
(µέγιστο ποσοστό 49%) σε Ρωσία και Ουκρανία. 
 
 
 
 

                                                 
5 Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης της Βραζιλίας 
6 Οργανισµός αντίστοιχος του ΟΑΕΠ 
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7.3 Ινδία 
 
Ο όγκος εµπορίου µεταξύ Ιταλίας και Ινδίας βρίσκεται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα, ειδικά αν ληφθεί 
υπόψη το µέγεθος των δύο χωρών, αγγίζοντας για το 2007 περίπου τα 6 δισ. ευρώ, αυξανόµενος 
κατά 25,54% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει 
ελλειµµατικό εις βάρος της Ιταλίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών ήταν 
µεγαλύτερος από αυτόν του όγκου εµπορίου (38,93%), καταδεικνύοντας τη δυναµική που 
αναπτύσσουν οι ιταλικές επιχειρήσεις σταδιακά στην Ινδία. Σε αξία οι ιταλικές εξαγωγές έφτασαν 
τα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι ιταλικές εισαγωγές έφτασαν τα 3,39 δισ. ευρώ, αυξανόµενες κατά 14,06%. Η 
Ιταλία αποτελεί, σύµφωνα µε το ICE, τον πέµπτο εµπορικό εταίρο της Ινδίας, ανάµεσα στις χώρες 
της ΕΕ, όσον αφορά τις ινδικές εισαγωγές και τον τέταρτο όσον αφορά τις ινδικές εξαγωγές. Τα 
βασικά προϊόντα που εξάγει η Ιταλία στη εν λόγω χώρα είναι µηχανήµατα και εξαρτήµατα αυτών 
και χηµικά προϊόντα. Αντίθετα εισάγει κυρίως υφάσµατα και ενδύµατα, καθώς και αυτοκίνητα και 
ανταλλακτικά αυτών. 
 
Σηµειώνεται ότι, µετά από µια περίοδο σχετικής στασιµότητας, οι ιταλικές επιχειρήσεις απέκτησαν 
νέο ενδιαφέρον για δραστηριοποίησή τους στην Ινδία. Για το 2006, σύµφωνα µε το ICE, η Ιταλία 
κατείχε την 11η θέση µεταξύ των επενδυτριών χωρών στην Ινδία, µε συνολικές επενδύσεις, για την 
περίοδο 1991-2006, ύψους 542,29 εκ. ευρώ, οι οποίες ισοδυναµούν µε το 1,28% του συνόλου των 
ξένων επενδύσεων στην Ινδία. Η πιο σηµαντική ιταλική επένδυση είναι αυτή της Fiat, η οποία 
δηµιούργησε joint venture µε την Tata, για την παραγωγή και τη διανοµή των µοντέλων και των 
µηχανών της πρώτης στην Ινδία και σε µεγάλο µέρος της Άπω Ανατολής. Συνολικά πάνω από 30 
µεγάλες ιταλικές επιχειρήσεις όπως η Pirelli, η Perfetti Van Melle, η Italcementi, η Piaggio, η 
Edison, η Luxottica, η Benetton, η Zegna κ.ά., έχουν επενδύσει στην Ινδία, κατά βάση είτε 
εξαγοράζοντας ινδικές εταιρείες είτε δηµιουργώντας joint ventures. Αναφορικά µε τον τραπεζικό 
τοµέα, λειτουργούν Γραφεία Αντιπροσώπευσης, κυρίως στη Βοµβάη, διαφόρων ιταλικών 
Τραπεζών. Κάποιες από αυτές τις Τράπεζες έχουν δηµιουργήσει εξειδικευµένα προϊόντα για τους 
πιθανούς Ιταλούς επενδυτές στην Ινδία, µάλιστα η Τράπεζα Monte dei Paschi παρουσίασε το «Go 
India», στο πλαίσιο της επίσκεψης του τέως Πρωθυπουργού κ. Romano Prodi. Ο κ. Prodi 
συνοδευόταν από πολυάριθµη επιχειρηµατική αποστολή, η οποία είχε διοργανωθεί από την 
Confidustria. 
 

7.4 Κίνα 
 
Ο συνολικός όγκος εµπορίου µεταξύ Ιταλίας-Κίνας για το 2007 ξεπέρασε τα 28 δισ. ευρώ, 
αυξανόµενος κατά περίπου 30% σε σχέση µε το 2006. Οι κινεζικές εξαγωγές (περίπου 22 δισ. 
ευρώ) είναι υπερτριπλάσιες των ιταλικών (περίπου 6 δισ. ευρώ) και αυξάνονται µε σαφώς 
µεγαλύτερο ρυθµό (21,92% έναντι 9,91%). 
 
Αναφορικά µε τις ιταλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα (εξαιρουµένου του 
Χονγκ Κονγκ) ανέρχονται σε αριθµό περί των 1.500, υπό διάφορες νοµικές µορφές. Το µεγαλύτερο 
µέρος έχει επιλέξει τη µορφή του γραφείου αντιπροσώπευσης για την παρακολούθηση της αγοράς. 
Ενώ οι ιταλικές επενδύσεις στην Κίνα έχουν γίνει υπό το εταιρικό σχήµα της κοινοπραξίας (joint 
venture), στα οποία το πλειοψηφικό κεφάλαιο είναι κινεζικό (54%), ακολουθούµενες από αυτές 
που το πλειοψηφικό κεφάλαιο είναι ιταλικό (27%) και τέλος αυτό που είναι 50-50 (19%). Το 75% 
των επενδύσεων προέρχεται από µεγάλες εταιρείες και µόνο το 10% από µικρές και µεσαίες. Οι 
ιταλικές επενδύσεις είναι αρκετά διαφοροποιηµένες όσον αφορά τον τοµέα δραστηριοποίησής 
τους, µε σηµαντικά µερίδια στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, της χηµικής βιοµηχανίας και των υφασµάτων. Τελευταία ενισχύουν σηµαντικά την 
παρουσία τους Τράπεζες, ταχυµεταφορές, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συµβούλων 
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επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ιταλικές επιχειρήσεις επιλέγουν το Πεκίνο και τη Σαγκάη, ως βάση 
δραστηριοποίησής τους. 
 
Σύµφωνα µε µελέτη καθηγητών των Πανεπιστηµίων Πίζας και Φλωρεντίας, τα κινέζικα προϊόντα 
που κατευθύνονται προς Μιλάνο, Μόναχο, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βόννη, Λυών και Κίεβο, µέσω 
των ιταλικών λιµένων, σε σύγκριση µε τους λιµένες της Αµβέρσας και του Αµβούργου, 
συντοµεύεται η χρονική διάρκεια του ταξιδιού κατά 3,9 έως 4,8 µέρες, οι χιλιοµετρικές αποστάσεις 
είναι µικρότερες κατά 34% έως 89%, τα χερσαία κόστη εµφανίζονται µειωµένα από 21% έως 59% 
όπως επίσης και το συνολικό κόστος µεταφοράς από 20% έως 39%. 
 
Εισερχόµενα εµπορεύµατα από Κίνα µέσω ιταλικών λιµένων (σε τόνους) 
 

 2003 2004 2005 2006 
Genova 1.213.424 661.941 716.876 1.268.400 
Taranto 659.633 1.145.624 869.509 1.245.136 
Ravenna 346.769 517.906 492.158 2.154.451 
Gioia Tauro 171.888 65.420 94.005 56.548 
ΣΎΝΟΛΟ 3.525.179 3.251.440 3.318.118 7.469.279 
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8.  ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
 
 
Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία για την περίοδο 2005/2006 ανήλθε σε 671 τόνους 
καταγράφοντας µείωση κατά 16% σε σχέση µε την προηγούµενη ελαιοκοµική περίοδο που είχε 
ανέλθει σε 800.000 τόνους. Η µείωση οφείλεται λόγω της κυκλικής παραγωγής του προϊόντος και 
επί µέρους λόγω των δυσµενών κλιµατικών συνθηκών και παρουσίας παρασιτικών εντόµων. Στην 
περιοχή της Απουλίας (Puglia) παρήχθη το 39% και της Καλαβρίας (Calabria) το 32% στη Σικελία 
το 7,8% και στην Καµπανία το 6%. 
 
Ως προς τα προϊόντα ποιότητας η Ιταλία καταγράφει 36 προϊόντα DOP και ένα IGP µε µία 
δυναµική ανάπτυξης περαιτέρω. Η πιστοποιηµένη παραγωγή για το 2004 ανήλθε σε 5.000 τόνους 
αυξήθηκε καταγράφοντας αύξηση κατά 19% ενώ η παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου ανήλθε στο 
7% της συνολικής παραγωγής. 
 
Από την ανάλυση των δεικτών της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας προκύπτει ότι, η µεταποίηση 
φυτικών ελαίων και λιπών αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρά όµως αυτή 
την αύξηση απέχει από την αύξηση στη µεταποίηση του αγροτοβιοµηχανικού τοµέα της χώρας που 
ανήλθε σε 9% σε σχέση πάντα µε την προηγούµενη περίοδο. 
 
Στην χώρα για την περίοδο 2003/2004 λειτούργησαν 5.695 ελαιοτριβεία µε µέση παραγωγή ύψους 
123 τόνους έκαστο. Το 73% των ελαιοτριβείων εδρεύει στον Νότο και τα οποία παράγουν το 92% 
της εθνικής παραγωγής ενώ το 27% ευρίσκονται στο κέντρο και βορρά της χώρας και παράγουν το 
8% της παραγωγής. Ειδικότερα στην περιοχή της Απουλίας για την περίοδο 2003/2004 
λειτούργησαν 1157 ελαιοτριβεία µε παραγωγή 267.393 τόνους ελαιολάδου και στην Καλαβρία 
1057 ελαιοτριβεία µε παραγωγή 241.533 τόνους ελαιολάδου. 
 
Σε επίπεδο δεύτερης µεταποίησης (εµφιάλωση) αξίζει να σηµειωθεί η επιθετική πολιτική της 
ισπανικής εταιρείας Sos Cuetara η οποία από το 2001 εξαγόρασε αρχικά την ισπανική Koipe και 
τον Νοέµβριο του 2004 την ιταλική Minerva Oil Spa και µέσω αυτής το σήµα Sasso και τον 
∆εκέµβριο του 2005 την εταιρεία Carapelli Firenze Spa. 
Οι εταιρείες εµφιάλωσης ανέρχονται σε 300 περίπου και σε αντίθεση µε την έδρα των 
ελαιοτριβείων είναι εγκατεστηµένες σε όλη τη χώρα και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ιταλία. 
 
Για την ελαιοκοµική περίοδο 2007/2008 αναµένεται κάµψη της παραγωγής κατά 15-17%. 
 
Σηµαντική εξέλιξη στην εµπορία του ελαιολάδου στην Ιταλία αποτελεί η εξαγορά περί τα τέλη 
Ιουλίου 2008, των σηµάτων ελαιολάδου της ιστορικής ιταλικής εταιρείας Bertolli από την ισπανική 
Sos Cuetara µε αποτέλεσµα η ισπανική εταιρεία να διακινεί το 50% του ελαιολάδου στην Ιταλία 
και το 33% του εξαιρετικώς παρθένου ελαιολάδου. 
 
Κυριότερες εταιρείες του τοµέα: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Casa Olearia Italiana 337.625 89 
Salov 280.000 91 
Carapelli Firenze 240.572 144 
Castel del Chianti SPA 192.329 24 
Azienta Olearia Valpesana 
spa 

125.981 17 
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Minerva Agricola Alimentare 120.000 143 
Monini SPA 113.320 103 
Fratelli Carli SPA 107.709 235 
Olitalia SRL 97.612 64 
Oleificio Zucchi SPA 76.068 95 
Olearia DeSantis SPA 72.857 78 
Umbria Oil SPA 72.260 37 
Costa d΄ oro SPA  65.214 56 
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9. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
 
Το 2006 η αξία των εξαγωγών των ιταλικών καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 5,3%, 
ξεπερνώντας τα 2,25 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθαν περίπου στα 
1,43 δισ. ευρώ. Σαν αποτέλεσµα, το πλεόνασµα του ιταλικού εµπορικού ισοζυγίου για το 
συγκεκριµένο κλάδο ξεπέρασε τα 825 εκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας µια θετική τάση που ξεκίνησε 
από το πρώτο µισό της δεκαετίας του ’90. 
 
Αναφορικά µε τις εισαγωγές, οι εισαγόµενες ποσότητες αυξήθηκαν (5,5%) µε µεγαλύτερο ρυθµό 
από αυτόν του συνόλου των εισαγωγών καλλυντικών προϊόντων (5,3%), αγγίζοντας τους 215.000 
τόνους. 
 
Όσον αφορά τις ιταλικές εισαγωγές, αυτές κινήθηκαν για το 2006 στα 2,06 δισ. ευρώ, αυξηµένες 
κατά 1,88%. Από το σύνολο των εισαγωγών (δασµολογικός κωδικός 33), σηµαντικό µέρος 
αποτελεί η εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή καλλυντικών. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται αναλυτικά οι ιταλικές εισαγωγές σε τελικά και ενδιάµεσα προϊόντα. 
 

Ποσότητες (σε τόνους) Αξία (σε εκ. ευρώ) 
Προϊόντα 

2005 2006 % Μετ. 2005 2006 % Μετ. 
Σαµπουάν 32.920,9 34.929,5 6,1% 69.354,0 75.374,1 8,7% 

Προϊόντα Προετοιµασίας 
Μαλλιών 

401,4 293,5 -26,9% 1.835,6 1.661,0 -9,5% 

Λακ 3.420,0 2.713,5 -20,7% 12.665,4 11.520,9 -9,0% 
Λοσιόν για µαλλιά 3.052,7 3498,2 14,6% 19182,6 11.552,7 13,5% 

Άλλα προϊόντα για τα 
µαλλιά 

32.242,2 30.564,7 -5,2% 123.125,5 138.090,0 12,2% 

Πούδρες (Compact &  
Loose) 

1.072,8 947,2 -11,7% 27.890,9 25.983,1 -6,8% 

Κρέµες και άλλα προϊόντα 35.351,5 35.091,5 -0,7% 430.228,1 456.272,8 6,1% 
Προϊόντα για το µακιγιάζ 

των χειλιών 
1.216,6 1.472,1 21,0% 45.451,0 48.801,2 7,4% 

Προϊόντα για το µακιγιάζ 
των µατιών 

1.865,6 1.516,3 -18,7% 46.613,9 46.852,5 0,5% 

Προϊόντα για τα νύχια 1.743,5 1.915,7 9,9% 24.642,8 24.710,1 0,3% 
Κρεµοσάπουνα 16.533,8 18.519,1 12,0% 33709,6 37.879,8 12,4% 

Προϊόντα Προετοιµασίας 
Μπάνιου  

17.609,9 21.790,9 23,7% 34350,0 40.215,7 17,1% 

Αποσµητικά 5.238,3 6.579,3 25,6% 42.843,1 48.465,4 13,1% 
Οδοντόκρεµες 17.592,1 19.907,1 13,2% 61.240,0 64.175,2 4,8% 

Άλλα σκευάσµατα για την 
στοµατική υγιεινή 

5.172,8 6.834,7 32,1% 27.144,7 29.046,0 7,0% 

Προϊόντα για το ξύρισµα, 
πριν και µετά 

6.639,7 6.018,4 -9,4% 31.331,5 27.841,2 -11,1% 

Αρώµατα και Eaux de 
parfum) 

2.274,7 2.584,2 13,6% 58.802,6 68.536,1 16,6% 

Eaux de toilette και 
Κολόνιες 

7.144,5 8.298,8 16,2% 232.431,1 225.266,0 -3,1% 

Άλλα αρωµατικά προϊόντα 
και προϊόντα µπάνιου  

11.765,3 10.872,8 -7,6% 55.294,3 48.909,8 -11,5% 

ΣΥΝΟΛΟ  203.258,3 214.347,5 5,5% 1.369.136,7 1.431.153,6 4,5% 
 Πηγή: Ετήσια Έκθεση UNIPRO 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση τιµή των εισαγωγών είναι υψηλότερη των 6.670 ευρώ ανά τόνο, 
ενώ η µέση τιµή των εξαγωγών είναι 5.939 ευρώ ανά τόνο (περιλαµβανοµένων και των ενδιάµεσων 
προϊόντων). 
 
Αναφορικά µε τις εισαγωγές*, οι πέντε βασικοί προµηθευτές της Ιταλίας είναι κατά σειρά µεγέθους 
οι: Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ισπανία, οι οποίες µε εξαγωγές ύψους 1,71 
δισ. ευρώ, αποτελούν το περίπου το 83% του συνόλου των εισαγωγών. 
 
Σύµφωνα πάντα µε την ιταλική Στατιστική Υπηρεσία, όσον αφορά τις διµερείς συναλλαγές, 
παρατηρούµε ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των εξαγόµενων ελληνικών ποσοτήτων. Παρόλα 
αυτά το 2006 σηµειώθηκε σηµαντική πτώση στην αξία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες 
ανήλθαν σε 6 εκ. ευρώ. 
 

2005 2006 2007  
Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

Ιταλικές 
Εισαγωγές 

335.610 10.500.266 512.564 6.110.644 721.184 6.825.218 

Ιταλικές 
Εξαγωγές 

13.624.032 71.117.872 13.690.747 71.891.028 13.683.824 66.894.010 

 
% Μετ. 06/05 % Μετ. 07/06  

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 
Ιταλικές 
Εισαγωγές 

52,73% -41,80% 40,70% 11,69% 

Ιταλικές 
Εξαγωγές 

0,49% 1,09% -0,05% -6,95% 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις κατηγορίες των εξαγόµενων ελληνικών καλλυντικών 
προϊόντων, αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
 

Κωδικοί Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας (σε ευρώ) 2005 2006 2007 

3300 74.339 23.903 26.522 
3301 42.173 182.741 109.634 
3302 7.374.934 110.217 119.068 
3303 34.099 21.361 0 
3304 2.562.704 5.437.269 5.003.156 
3305 267.750 141.388 141.323 
3306 94.433 50.179 52.258 
3307 49.834 143.586 1.373.257 

 
∆ιαπιστώνουµε ότι για τα δυο τελευταία έτη, αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά (71%) από 
«προϊόντα οµορφιάς ή µακιγιάζ παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη 

φροντίδα του δέρµατος, άλλα από τα φάρµακα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά 

παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα, παρασκευάσµατα για την περιποίηση των 

νυχιών των χεριών ή των ποδιών» (κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας 3304). 

                                                 
* Σύνολο κωδικού συνδυασµένης ονοµατολογίας 33: αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή 
καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 
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10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
Το εξωτερικό εµπόριο της χώρας σε ιχθείς, µαλάκια και οστρακόδερµα εµφανίζεται υψηλά 
ελλειµµατικό. Ειδικότερα, ο όρος εισαγωγών/εξαγωγών προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 
ανήλθε σε 21,7% το 2004, σε 23,9% το 2005 και σε 28,3% το 2006. 
 
Σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της χώρας είναι η Ισπανία, η ∆ανία οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, 
το Εκουαδόρ και η Ελλάδα. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (αξία σε χιλ. ευρώ) 

 
 2004 2005 2006 
Τόνοι, τονάκια, παλαµίδες 429.306 470.221 505.704 
Γαρίδες 351.672 377.987 455.422 
Μπακαλιάροι 275.210 283.676 307.509 
Καλαµάρια & καλαµαράκια 213.117 232.014 233.219 
Χταπόδια 168.636 184.007 201.025 
Σολοµοί 151.983 173.667 200.162 
Ξιφίες 102.700 112.331 110.307 
Καραβίδες 85.305 96.724 107.270 
Σουπιές 112.777 121.786 93.275 
Λαβράκια 87.490 94.883 86.722 
Γλωσσάκια 62.366 70.714 75.480 
Γαύροι & ατζούγιες 69.235 67.783 69.468 
Χόµαροι 47.431 53.679 58.146 
Τσιπούρες 58.362 62.315 56.381 
Πεσκαντρίτσες  42.038 50.210 55.003 
Άλλα προϊόντα 799.952 878.014 1.012.679 

 Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ISTAT από ISMEA 

 
 
ΟΙ 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (σε χιλ. ευρώ) 

 
  2004 2005 2006 
1. Ισπανία 587.396 623.993 674.900 
2. ∆ανία 299.678 329.167 327.497 
3. Κάτω Χώρες 260.955 286.261 310.298 
4. Γαλλία 248.627 250.256 266.764 
5. Εκουαδόρ 82.384 108.984 141.382 
6. Ελλάδα 139.913 141.529 139.824 
7. Ταϊλάνδη 97.138 98.530 125.618 
8. Αργεντινή 93.094 60.550 119.899 
9. Γερµανία 99.512 111.993 116.459 
10. Ηνωµένο Βασίλειο 101.185 115.323 110.303 

 Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ISTAT από ISMEA 
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ΟΙ 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (σε  τόνους) 

 
  2004 2005 2006 
8. Ισπανία 172.453 172.512 182.462 
9. Γαλλία 66.602 60.032 58.931 
10. ∆ανία 52.418 52.149 54.122 
11. Κάτω Χώρες 49.607 50.755 46.489 
12. Ταϊλάνδη 38.751 36.837 43.293 
13. Γερµανία 40.877 39.978 38.874 
14. Ελλάδα 33.949 36.800 36.289 
15. Αργεντινή 29.441 24.683 36.046 
16. Βιετνάµ 23.707 27.503 33.276 
17. Εκουαδόρ 13.557 21.429 32.626 

 Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ISTAT από ISMEA 

 
Σηµαντική παρουσία στην ιταλική αγορά παρουσιάζουν η τσιπούρα και το λαβράκι από την 
Ελλάδα. Και τα δύο προϊόντα διατίθενται ευρέως στην Ιταλική αγορά, κυρίως στα ιχθυοπωλεία, 
εντός των µεγάλων αλυσίδων διανοµής. Κύριο πλεονέκτηµα και των δύο προϊόντων, σε σχέση µε 
τα αντίστοιχα ιταλικά προϊόντα, είναι η ανταγωνιστική τιµή τους αλλά και η συνέπεια στην 
παράδοση. Ειδικότερα, οι µεγάλες αλυσίδες διανοµής έρχονται, κατά βάση, σε απευθείας επαφή µε 
τους έλληνες παραγωγούς, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερες τιµές στις αλυσίδες και καλύτερο 
προγραµµατισµό στην παραγωγή και άµεση τοποθέτηση στην αγορά, για τους έλληνες εµπόρους. 
Τόσο η τσιπούρα όσο και το λαβράκι έχουν καθιερωθεί στις διατροφικές συνήθειες των ιταλών 
καταναλωτών, τόσο για την ποιότητα όσο και την τιµή τους. 
 
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας, για το 2007, σε αξία ανήλθαν σε 52,8 εκ ευρώ, 
καταλαµβάνοντας το 74,42% σε αξία των συνολικών εισαγωγών τσιπούρας στην Ιταλία, το 2006 
σε 42,7 εκ. ευρώ και το 74,05% και το 2005 σε 45,7 εκ. ευρώ και το 73,42% αντίστοιχα, 
παρουσιάζοντας µία σταθερότητα παρουσίας στην ιταλική αγορά. Οι ανταγωνίστριες χώρες, 
κυρίως Τουρκία Ισπανία, Μάλτα, Κροατία και Γαλλία, καταλαµβάνουν, αντίστοιχα το 7,38%, το 
5,91% το 4,94%,2,62% και 2,49%. 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας για το 2007, σηµείωσαν εντυπωσιακή άνοδο, της τάξεως του 
23,75%, σε σχέση µε το 2006 και αντίστοιχα αύξηση σε ποσότητες κατά 31,35%. Οι αυξηµένες 
ποσότητες συνοδεύονται όµως και από µειωµένες µέσες τιµές προσφοράς από 4,30 ευρώ ανά κιλό 
το 2006 σε 4,05 ευρώ ανά κιλό το 2007. 
 
Στον πίνακα 15, αποτυπώνονται οι µέσες τιµές παραγωγού των εισαγωγών τσιπούρας στην Ιταλία 
οι οποίες κυµαίνονται αναλόγως των προσφεροµένων, αντίστοιχα, ποσοτήτων. Η µέση ελληνική 
τιµή εισαγωγής τσιπούρας, υστερεί µόνο έναντι της τσιπούρας προέλευσης Τουρκίας, αλλά τούτο 
δεν φαίνεται να επηρεάζει, αποφασιστικά, στην τελική απόφαση του καταναλωτή. 
 
Σηµειώνεται, επίσης, ότι η µέση τιµή παραγωγού τσιπούρας στην Ιταλία ανήλθε το 2006 σε 6,7 
ευρώ ανά κιλό, το 2005 σε 6,2 ευρώ ανά κιλό και το 2004 σε 6,049 ευρώ ανά κιλό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ 

Αξία 2005 2006 2007 
% Μεταβολή 

06/05 
% Μεταβολή 

07/06 
Ελλάδα 45.752.681 42.712.844 52.856.560 -6,64% 23,75% 
Τουρκία 5.683.071 2.911.880 5.244.475 -48,76% 80,11% 
Ισπανία 2.962.533 2.917.587 4.196.158 -1,52% 43,82% 
Μάλτα 2.605.266 3.449.846 3.507.337 32,42% 1,67% 
Κροατία 1.838.488 2.180.956 1.864.375 18,63% -14,52% 
Γαλλία 1.796.365 2.169.060 1.766.348 20,75% -18,57% 
Λοιπές 1.676.778 1.338.371 1.592.516 -20,18% 18,99% 
ΣΥΝΟΛΟ 62.315.182 57.680.544 71.027.769 -7,44% 23,14% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Ποσότητα 2005 2006 2007 
% Μεταβολή 

06/05 
% Μεταβολή 

07/06 

Ελλάδα 10.771.511 9.935.472 13.050.237 -7,76% 31,35% 
Τουρκία 1.560.630 812.972 1.525.493 -47,91% 87,64% 
Ισπανία 400.589 377.116 531.200 -5,86% 40,86% 
Μάλτα 544.127 727.926 839.357 33,78% 15,31% 
Κροατία 405.424 499.224 383.992 23,14% -23,08% 
Γαλλία 278.852 301.866 209.455 8,25% -30,61% 
Λοιπές € 295.157 € 157.672 € 239.780 -46,58% 52,08% 
ΣΥΝΟΛΟ € 14.256.290 € 12.812.248 € 16.779.514 -10,13% 30,96% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Μερίδιο Αγοράς 2005 2006 2007 

Ελλάδα 73,42% 74,05% 74,42% 
Τουρκία 9,12% 5,05% 7,38% 
Ισπανία 4,75% 5,06% 5,91% 
Μάλτα 4,18% 5,98% 4,94% 
Κροατία 2,95% 3,78% 2,62% 
Γαλλία 2,88% 3,76% 2,49% 
Λοιπές 2,69% 2,32% 2,24% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
 
ΛΑΒΡΑΚΙ 
 
Εξίσου σηµαντική είναι και η παρουσία σε λαβράκια στην ιταλική αγορά. Οι εξαγωγές σε 
λαβράκια το 2007 ανήλθαν σε 57,5 εκ. ευρώ, καταλαµβάνοντας το 58,36% των συνολικών 
εισαγωγών σε λαβράκια στην Ιταλία, το 2006 σε 43,7 εκ. ευρώ και το 53,43 της αγοράς, το 2005 σε 
45,1 εκ. ευρώ και το 50,38% της αγοράς. Από τις ανταγωνίστριες χώρες η Τουρκία για το 2007 
καταλαµβάνει το 18% σε αξία των συνολικών εισαγωγών µε 17,7 εκ. ευρώ σε αξία και η Γαλλία το 
21,8% µε 14,5 εκ. ευρώ σε αξία. Αξιοσηµείωτη είναι και η παρουσία της Κροατίας, που µε ανοδική 
πορεία τα τελευταία τρία χρόνια, το 2007 εξήγαγε σε αξία 4,4 εκ. ευρώ και σε ποσότητες 984 χιλ. 
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τόνους. Σηµειώνουµε ότι η µέση ελληνική τιµή εισαγωγών το 2007 ανήλθε σε 4,55 ευρώ ανά κιλό, 
και σε 4,62 ευρώ ανά κιλό το 2006 και σε 4,61 ευρώ ανά κιλό το 2005. 
 
Η µέση ελληνική τιµή, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 19, εµφανίζεται ελαφριά ακριβότερη από 
την τιµή λαβρακίου προέλευσης Κροατίας και κατά 9% περίπου ακριβότερη από το λαβράκι 
προέλευσης Τουρκίας. 
 
Σηµειώνεται ότι, η µέση τιµή εισαγωγής σε λαβράκια στην Ιταλία, για το 2006, ανήλθε σε 7,096 
ευρώ το κιλό, το 2005 σε 6,725 ευρώ ανά κιλό και το 2004 σε 6,754 ευρώ ανά κιλό. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ 

Αξία 2005 2006 2007 
% Μεταβολή 

06/05 
% Μεταβολή 

07/06 

Ελλάδα 45.107.546 43.784.778 57.515.524 -2,93% 23,87% 
Τουρκία 26.574.903 16.915.001 17.730.628 -36,35% 4,60% 
Γαλλία 10.450.211 12.730.991 14.521.499 21,83% 12,33% 
Κροατία 3.424.848 3.620.956 4.412.692 5,73% 17,94% 
Μάλτα 1.473.449 1.392.562 770.402 -5,49% -80,76% 
Λοιπές 2.511.478 3.510.650 3.595.415 39,78% 2,36% 
ΣΥΝΟΛΟ 89.542.435 81.954.938 98.546.160 -8,47% 16,84% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Ποσότητα 2005 2006 2007 
% Μεταβολή 

06/05 
% Μεταβολή 

07/06 

Ελλάδα 9.793.200 9.483.525 12.642.295 -3,16% 33,31% 
Τουρκία 6.609.019 4.573.609 4.378.782 -30,80% -4,26% 
Γαλλία 1.224.155 1.396.716 1.739.216 14,10% 24,52% 
Κροατία 742.628 816.523 984.536 9,95% 20,58% 
Μάλτα 6.609.019 4.573.609 4.378.782 -19,76% -64,13% 
Λοιπές 391.069 373.885 458.104 -4,39% 22,53% 
ΣΥΝΟΛΟ 18.936.924 16.786.159 20.253.827 -11,36% 20,66% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 
ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Μερίδιο 

Αγοράς 
2005 2006 2007 

Ελλάδα 50,38% 53,43% 58,36% 
Τουρκία 29,68% 20,64% 17,99% 
Γαλλία 11,67% 15,53% 14,74% 
Κροατία 3,82% 4,42% 4,48% 
Μάλτα 1,65% 1,70% 0,78% 
Λοιπές 2,80% 4,28% 3,65% 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 
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ΜΑΛΑΚΙΑ 
 
Αξιόλογη εµφανίζεται και η παρουσία ελληνικών µαλακίων στην Ιταλική αγορά που για το 2007 
ανήλθε σε 12,5 εκ. ευρώ περίπου όσο περίπου και το 2006 ενώ το 2005 9,8 εκ. ευρώ περίπου. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
2005 2006 2007 

% 
Μεταβολή 

06/05 

% 
Μεταβολή 

07/06 

3062990 - Μαλάκια - Άλλα, στα οποία 
περιλαµβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και 
τα συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή 
σβόλων (πελέτες) µαλακόστρακων, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

1.643.348 1.290.705 3.280.359 -21,46% 154,15% 

3073110 - Mytilus spp., ζωντανά, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

6.554.185 5.989.002 3.711.006 -8,62% -38,04% 

3075910 - Άλλα κατεψυγµένα 983.196 771.736 1.147.638 -21,51% 48,71% 
3079100- Μαλάκια - Ζωντανά, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, στα οποία 
περιλαµβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και 
τα συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή 
σβόλων (πελέτες) µαλακόστρακων, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 

1.671.923 2.814.473 2.484.855 68,34% -11,71% 

3079913 - Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα 
είδη της οικογένειας Veneridae 

636.857 2.458.439 1.845.601 286,03% -24,93% 

 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ISTAT 
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11. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 
 

Εξαγωγικές πιστώσεις (νόµος 227/77). Οι ιταλικές επιχειρήσεις προσφέρουν στους ξένους εισαγωγείς 
πιστώσεις µε επιτόκια επιδοτούµενα από την τράπεζα Medio Credito Centrale. 
 
Ασφάλιση Εξαγωγών από τον οργανισµό SACE (αντίστοιχος του ΟΑΕΠ). 
 
Συµµετοχή σε µικτές επιχειρήσεις στο εξωτερικό (νόµος 100/90). Ισχύει για χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Χρηµατοδότηση εξόδων συµµετοχής σε διεθνείς µειοδοτικούς διαγωνισµούς (νόµος 304/90). Ισχύει 
για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Συνεργασία µε Αναπτυσσόµενες χώρες (soft loans). Αφορά χρηµατοδότηση αναπτυξιακών ή 
ανθρωπιστικού περιεχοµένου έργων σε αναπτυσσόµενες περιοχές που εντάσσονται στις προτεραιότητες 
της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. 
 
Συµµετοχή σε µικτές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες (νόµος 49/87 αρθ. 7): Χρηµατοδότηση 
µέσω της Medio Credito Centrale που θέλουν να ιδρύσουν µικτές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόµενες 
χώρες µε κατά κεφαλήν εισόδηµα κάτω των 3.250$. 

 
Συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ (νόµος 212/92): χρηµατοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη 
διµερών ή πολυµερών προγραµµάτων για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ιταλικών οργανισµών 
και οργανισµών χωρών ΚΑΕ, Μεσογείου και Κεντρικής Ασίας για την διευκόλυνσή της µετάβασης των 
χωρών αυτών στην οικονοµία της αγοράς. Για το 2003 έχουν προστεθεί και άλλες χώρες αποδέκτες των 
ευεργετηµάτων του νόµου (Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία,  Λίβανος, Συρία και Ιράκ). 
 
Επενδύσεις στα Βαλκάνια (νόµος 84/01). Χρηµατοδοτεί τη συµµετοχή ιταλικών επιχειρήσεων σε 
επενδυτικά προγράµµατα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των 
Βαλκανίων. Η διάθεση των κονδυλίων πραγµατοποιείται µέσω των SIMEST, ICE, INFORMEST, Fiera 
del Levante και της Ένωσης Επιµελητηρίων (Unioncamere). 
 

11.1 Θεσµικό Πλαίσιο 
 
Η όλη φιλοσοφία που διέπει το θεσµικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στην Ιταλία είναι η ανάπτυξη 
του ιταλικού Νότου (Mezzogiorno) καθώς και ορισµένων περιοχών που δεν θεωρούνται επαρκώς 
ανεπτυγµένες. Επιλέξιµες είναι οι επενδύσεις που περιέχουν τεχνολογικές καινοτοµίες ή έχουν 
εξαγωγικό προσανατολισµό. 
 
Τα κίνητρα έχουν τις εξής µορφές: 

� Cash grants σε συνδυασµό µε επιχορηγούµενα επιτόκια (εν λόγω συνδυασµός δεν πρέπει 
να υπερβαίνει συνολικά το 70% της αξίας της επένδυσης). 

� Leasing όπου η κυβέρνηση επιδοτεί ενοίκιο κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισµού 
� Απαλλαγή από καταβολή φόρου επί των κερδών για δέκα χρόνια από τον πρώτο έτος 

κερδοφορίας για εταιρείες που εγκαθίστανται στον Νότο. 
� Απαλλαγή καταβολής κοινωνικής ασφάλισης επί δεκαετία για κάθε νέο εργαζόµενο που 

προσλαµβάνουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Mezzogiorno. 
� Περιφερειακές συµφωνίες (patti territoriali) νέος θεσµός που υιοθετήθηκε το 1997 από την 

Ιταλική Κυβέρνηση για την ανάπτυξη των µη ανεπτυγµένων περιοχών. Πρόκειται για 
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ειδικές συµφωνίες που προσυπογράφουν οι τοπικές αρχές, οργανισµοί, τράπεζες κλπ όπου 
δεσµεύονται στην τήρηση των συµφωνηθέντων για πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Σε περίπτωση που οι τοπικές αρχές παρουσιάσουν ανάλογη 
συµφωνία και το ύψος της επένδυσης είναι µέχρι 100 δις λίρες και εφόσον είναι σε 
επιλέξιµες περιοχές, η Ιταλική Κυβέρνηση προσφέρει επενδυτικά κίνητρα. 

 
Σχετικοί µε τις επενδύσεις νόµοι είναι : 341/95, 46/82, 1329/65, 488/92 
 

11.2 Μέτρα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Φορέων 
 
Tα µέτρα ενίσχυσης των εξαγωγικών φορέων στο εσωτερικό χαρακτηρίζονται από την ενδυνάµωση 
του ρόλου των επιµελητηρίων, των εξαγωγικών συνεταιρισµών και των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. 
 

• Ο νόµος 83/89 της 5/8/2004 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις στους εξαγωγικούς 
συνεταιρισµούς που σχηµατίζουν Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Και εδώ προβλέπεται 
περιφερειακή διάσταση µε επαρχίες στόχου 1 και µε επιλεγµένα προϊόντα αυτών). 

• Ο νόµος 518/70 της 2/12/2003 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις στα Μικτά Ιταλικά 
Επιµελητήρια που λειτουργούν στο πόλεις του εξωτερικού. (Απαραίτητη προϋπόθεση η 
διετής συνεχής λειτουργία αλλά και η ύπαρξη προγραµµάτων για την προώθηση των 
Ιταλικών εξαγωγών). 

• Ο νόµος 1083/1954 όπως τροποποιήθηκε την 29/7/2004 προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις 
σε Ενώσεις, Ινστιτούτα, Οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την 
πραγµατοποίηση σχεδίων προώθησης, σε εθνικό & διεθνές επίπεδο, των εξαγωγών της 
χώρας. (συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στην χώρα, υποστήριξη επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν σε διεθνή γεγονότα του εξωτερικού, διοργάνωση ηµερίδων κλπ, οι έρευνες 
αγοράς, η δηµιουργία ιστοσελίδων για εξαγωγικούς σκοπούς). 

• Ο νόµος 394/81 9/9/2003 (άρθρο 10) προβλέπει οικονοµικές ενισχύσεις σε Αγροτικούς & 
Αγροτοτουριστικούς συνεταιρισµούς µε στόχο τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων & 
προϊόντων διατροφής αλλά και την ενδυνάµωση της τουριστικής ζήτησης αυτών. 
Προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση είναι η διαπεριφερειακή συνένωση και προβλεπόµενες 
ενέργειες είναι οι ίδιες µε την προηγούµενη παράγραφο. 

• Ο νόµος 580/1993 προβλέπει την χρηµατοδότηση & λειτουργία µητρώου για τα µικτά 
εµπορικά επιµελητήρια που λειτουργούν στην Ιταλία, εφόσον στόχος τους είναι η 
προώθηση των εµπορικών ανταλλαγών της Ιταλίας µε άλλα κράτη. Με την αναγνώρισή 
τους (µέσω της εγγραφής στο µητρώο αυτά µπορούν να κάνουν χρήση των ωφεληµάτων 
που προβλέπουν οι προηγούµενες παράγραφοι Ν. 1083/1954). 

 

11.3 Ειδικά Μέτρα Ενίσχυσης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 
 

• Η κοινή υπουργική απόφαση  143/98 άρθρο 22 προβλέπει την χρηµατοδότηση εξόδων 
πραγµατοποίησης µελετών σκοπιµότητας  εξαγωγών & πωλήσεων σε χώρες εκτός ΕΕ. 

• Ο νόµος 394/81 προβλέπει οικονοµική ενίσχυση σε προσπάθειες εξαγωγικής διείσδυσης σε 
χώρες εκτός ΕΕ. 

• Ο νόµος 277/77 και η ΚΥΑ 143/98 προβλέπουν κίνητρα και οικονοµική ενίσχυση 
(ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων & πιστωτικές διευκολύνσεις) για τις εξαγωγές διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών. Αποτελεί την κρατική υποστήριξη σε εξαγωγικούς φορείς 
ασφαλίζοντάς τους από εξαγωγικούς / πολιτικούς κινδύνους, καταστροφές κλπ . Υπεύθυνος 
οργανισµός χορήγησης ο SACE. 
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12. ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε αξία 1,841 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας ελαφρά κάµψη    
(-1,63%) σε σχέση µε το 2006, κυρίως λόγω της µείωσης των εξαγωγών σε φυτικά έλαια (χύδην 
ελαιόλαδο) που µειώθηκαν κατά 102 εκ. ευρώ. Κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα προς την Ιταλία για 
το 2007 παραµένουν το ελαιόλαδο (10,94% του συνόλου), τα προϊόντα αλουµινίου (12,69%) και τα 
ιχθυηρά, (8,91%). Οι τρεις αυτές κατηγορίες καλύπτουν το 32,54% των εξαγωγών µας προς την 
Ιταλία. Σηµαντικότερα ελληνικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, µε παρουσία σε όλη τη χώρα και 
µε παγιωµένη συµµετοχή στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών είναι το γιαούρτι, η φέτα, 
η τσιπούρα, το λαβράκι και οι βρώσιµες ελιές. Στην Ιταλία κατευθύνεται το 10,74% των συνολικών 
εξαγωγών µας, δεύτερος προορισµός µετά την Γερµανία (11,55%), ενώ έπονται Κύπρος (6,48%), 
Βουλγαρία (6,47%) και Ην. Βασίλειο (5,44%). 
 
Στην Ελλάδα κατευθύνεται το 2,06% των ιταλικών εξαγωγών και η χώρα µας καταλαµβάνει τη 12η 
θέση, ως χώρα προορισµού των ιταλικών εξαγωγών. 
 
Το εµπορικό µας ισοζύγιο παραµένει αρνητικό, ενώ ο όρος των εξαγωγών µας προς τις εισαγωγές, 
για το 2007, ανήλθε στο 0,28. 
 
 

Σε ευρώ 2003 2004 2005 2006 2007 
% 

Μεταβολή 
07/06 

Όγκος Εµπορίου 7.252.485.973 7.941.605.677 7.580.107.975 7.704.855.467 8.308.337.272 7,83% 
Εξαγωγές 1.462.451.644 1.502.302.065 1.550.275.176 1.871.615.659 1.841.119.777 -1,63% 
Εισαγωγες 5.790.034.329 6.439.303.612 6.029.832.799 5.833.239.808 6.467.217.495 10,87% 
Εµπορικο 
Ισοζυγιο 

-4.327.582.685 -4.937.001.547 -4.479.557.623 -3.961.624.149 -4.626.097.718 
16,77% 

∆είκτης ΕΞ/ΕΙΣ 0,25 0,23 0,26 0,32 0,28  
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 

 

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδας - Ιταλίας, 2003-2007, σε ευρώ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 

σε ευρώ 2006 2007 
% 

Μεταβολή 
07/06 

Μερίδιο ως 
προς το σύνολο 
των ελληνικών 
εξαγωγών στην 

Ιταλία 2006 

Μερίδιο ως 
προς το σύνολο 
των ελληνικών 
εξαγωγών στην 

Ιταλία 2007 
Ελαιόλαδο και 
άλλα λάδια που 
παίρνονται από 
ελιές 

306.226.207 204.816.513 -33,12% 16,36% 11,12% 

Ψάρια, νωπά 
(ζωντανά ή 
νεκρά), ή 
διατηρηµένα σε  
απλή ψύξη (εκτός 
από φιλέτα και 
άλλη σάρκα 
ψαριών) 

154.843.023 166.828.575 7,74% 8,27% 9,06% 

Αργίλιο και 
κράµατα 
αργιλίου, σε 
ακατέργαστη 
µορφή 

140.164.230 157.552.568 12,41% 7,49% 8,56% 

Αργίλιο και 
κράµατα 
αργιλίου, 
κατεργασµένα 

81.587.466 79.899.529 -2,07% 4,36% 4,34% 

Σωλήνες κάθε 
είδους από χαλκό 
και εξαρτήµατα 
σωληνώσεων (π.χ. 
σύνδεσµοι, 
γωνίες, 
περιβλήµατα) 

47.908.842 57.080.623 19,14% 2,56% 3,10% 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 16.449.699.616 17.148.334.338 4,25%   
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 

σε ευρώ 2006 2007 
% 

Μεταβολή 
07/06 

Μερίδιο ως 
προς το σύνολο 
των ελληνικών 
εξαγωγών στην 

Ιταλία 2006 

Μερίδιο ως 
προς το σύνολο 
των ελληνικών 
εξαγωγών στην 

Ιταλία 2007 
Πλατέα προϊόντα 
έλασης, από 
σίδηρο ή από όχι 
σε κράµα χάλυβες, 
µη  επιστρωµένα  
µε  άλλο µέταλλο 
ούτε επενδυµένα,  
που  έχουν απλώς 
ελαθεί σε θερµή 
κατάσταση 

114.100.444 150.235.441 31,67% 1,96% 2,32% 

Αυτοκίνητα 
οχήµατα για τη 
µεταφορά 
προσώπων 

128.163.477 142.787.573 11,41% 2,20% 2,21% 

Επιπλα, µ.α.κ., 
από ξύλο 

117.034.310 134.666.329 15,07% 2,01% 2,08% 

Μη πυρίµαχα 
κεραµικά τούβλα, 
πλακάκια, 
σωλήνες και  
παρόµοια 
προϊόντα 

113.857.593 134.660.313 18,27% 1,95% 2,08% 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50.728.374.823 55.521.902.584 9,45%   
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 
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13. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

13.1 Ενέργεια 
 
- Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (ITGI) αποτελεί τη 

σηµαντικότερη συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Η υπογραφή της 
τριµερούς διακρατικής συµφωνίας στις 26 Ιουλίου 2007 στη Ρώµη, από τους τότε  Υπουργούς 
Ανάπτυξης των τριών χωρών, αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον 
ορισµό Τουρκο-Ελληνο-Ιταλικός αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI). Ο αγωγός έχει σχεδιασθεί να 
µεταφέρει 8 δις κυβικά µέτρα, ετησίως, προς την Ιταλία, µέσω του ελληνικού δικτύου και του 
υποθαλάσσιου αγωγού “Ποσειδώνας“ (Σταυρολιµένας Θεσπρωτίας-Ότραντο Ιταλίας). 

- Νέα, επίσης, συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα διανοίγεται µε την κατασκευή της νότιας 
όδευσης του νέου αγωγού φυσικού South Stream, που θα καταλήγει στην Ιταλία, µέσω Ελλάδος. 

- Σηµειώνεται, επίσης, ότι έχει ανακοινωθεί (31/1/2007), στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψης του τότε 
ιταλού Υπουργού Ανάπτυξης κ. Bersani στην Αθήνα, εξέταση κατασκευής νέου υποθαλάσσιου 
καλωδίου διασύνδεσης των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος και Ιταλίας. 

 

13.2 Πανευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
 
Στον τοµέα των µεταφορών, συνεργασία υφίσταται για τον 8ο Πανευρωπαϊκό άξονα, καθόσον ο 
άξονας ξεκινάει από τους λιµένες Μπάρι και Μπρίντεζι, ενώ στο Μπάρι εδρεύει η µόνιµη 
Γραµµατεία της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής του άξονα. 
 

13.3 Υποβολή Κοινής Υποψηφιότητας Μεσογειακής ∆ίαιτας στην Unesco 
 
Υπεγράφη, στις 18.4.2008, στη Ρώµη, Κοινή ∆ιακήρυξη για συνεργασία και υποβολή Κοινής 
Υποψηφιότητας της Μεσογειακής ∆ίαιτας, ως άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco, από 
εκπροσώπους της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου. 
 

13.4 Κοινοτικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδος- Ιταλίας 
 
Το τρέχον πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος Ιταλίας (2007-2013) ανέρχεται σε 
118,6 εκ. ευρώ, µε άξονες προτεραιότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καινοτοµία, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής µεταξύ 
των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας και της 
ιταλικής Περιφέρειας  της Απουλίας. 
 

13.5 Κοινό Μνηµόνιο Συνεργασίας για τις ΜΜΕ 
 
Στις 26 Ιουλίου 2007, υπεγράφη στη Ρώµη από τους τότε Υπουργούς Ανάπτυξης των δύο χωρών, 
κοινή διακήρυξη για συνεργασία σε θέµατα βιοµηχανίας και µικροµεσαίων επιχειρήσεων  
 

13.6 Συνεργασία στον Τεχνολογικό & Επιστηµονικό Τοµέα 
 
Στο πλαίσιο της διµερούς επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, για το χρονικό διάστηµα 
2006-2008, είναι σε εξέλιξη 27 προγράµµατα, που εγκρίθηκαν κατά την τελευταία σύνοδο της 
Μικτής Επιτροπής, στη Ρώµη, στις 6.12.2005. 
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13.7 Forum Επιµελητηρίων Αδριατικής & Ιονίου 
 
To Forum των Επιµελητηρίων της Αδριατικής και Ιονίου είναι µία Ένωση που συνεστήθη το 2001 
µεταξύ των επιµελητηρίων των χωρών της Αδριατικής και Ιονίου (Ιταλία, Κροατία, Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Αλβανία και Ελλάδα), µε βασικό σκοπό την προώθηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής και την ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των επιµελητηρίων. 
Σήµερα, συµµετέχουν 30 επιµελητήρια, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και εκείνα της Κέρκυρας,  
Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Λευκάδος, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και 
το Οικονοµικό Επιµελητήριο (Παράρτηµα Ηπείρου). Η όλη πρωτοβουλία προήλθε, βασικά, από τα 
επιµελητήρια της Αγκώνας και του Σπλίτ Κροατίας. 
 
Το Forum διοικείται από 9µελές συµβούλιο, στο οποίο, την παρούσα περίοδο, προεδρεύει η 
Πρόεδρος του επιµελητηρίου του Σπλίτ κα Radovanovic και τη θέση του αντιπροέδρου κατέχει ο 
Πρόεδρος του επιµελητηρίου Αγκώνας κ. Giampaolo Giampaoli. Στο Συµβούλιο συµµετέχει, ως 
µέλος, και εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Αγρινίου. 
 
Στο Forum λειτουργούν έξι οµάδες εργασίας: για τη Γεωργία, το Περιβάλλον, τη Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα, την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια, τις Μεταφορές και τον Τουρισµό. Έχει 
συσταθεί, επίσης, ως εσωτερικό όργανο του Forum, το “∆ιεθνές ∆ικαστήριο” για την εξωδικαστική 
επίλυση των εµπορικών διαφορών. Η µόνιµη Γραµµατεία του Forum εδρεύει στην Αγκώνα. 
 

13.8 Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου 
 
Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου δηµιουργήθηκε µε την ∆ιάσκεψη για την Ανάπτυξη και την 
Ασφάλεια στην Αδριατική που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Μαΐου 2000 στην Αγκώνα της Ιταλίας. 
Οι χώρες που συµµετέχουν είναι η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Ελλάδα, η Ιταλία, Η Σερβία, 
το Μαυροβούνιο, η Ιταλία και η Κροατία. Με την διακήρυξη της Αγκώνας υπογραµµίζεται το 
γεγονός ότι η ενίσχυση της περιφερειακής πρωτοβουλίας ενισχύει την πολιτική και οικονοµική 
σταθερότητα στην περιοχή. 

Στην Πρωτοβουλία λειτουργούν τράπεζες εργασίας (οικονοµίας, Τουρισµού, συνεργασίας ΜΜΕ-
Περιβάλλοντος- Θαλάσσιες µεταφορές –πολιτισµού-διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας). 

Η Μόνιµη Γραµµατεία της Πρωτοβουλίας εδρεύει στην Αγκώνα στην Περιφέρεια Μάρκε της 
Ιταλίας. Εκ περιτροπής τα κράτη-µέλη αναλαµβάνουν χρέη Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για δε 
την περίοδο από 1.6.2008 έως 31.5.2009 προεδρεύουσα χώρα θα είναι η Ελλάδα. 
 

13.9 Λοιπές Συνεργασίες 
Σηµειώνουµε επίσης ότι έχουν αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες συνεργασίας κρατικών φορέων 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης µε αντίστοιχους ιταλικούς φορείς κυρίως σε θέµατα 
αδελφοποίησης, υλοποίησης κοινοτικών προγραµµάτων,  επιχειρηµατικών δράσεων και τουρισµού. 
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14. ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
 

 

 
Ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδος- Ιταλίας έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει περίπου 8 δισ. κυβικά 
µέτρα /έτος φυσικού αερίου και θα κατασκευαστεί σε 4 φάσεις. 
 

 
14.1 Σύντοµο Ιστορικό του Αγωγού Φυσικού Αεριού Ελλάδος-Ιταλίας 

 
Ιούλιος 2002: Υπογράφεται το 1ο Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) 
µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της Ιταλικής εταιρείας EDISON για τη µεταφορά φυσικού αερίου από την 
περιοχή της Κασπίας, στην Ιταλία, µέσω της Ελλάδας. 
 
Περίοδος 2003-2004: Οι διοικήσεις και τα στελέχη των εταιρειών ∆ΕΠΑ και EDISON 
συναντώνται κατ΄ επανάληψη, µε σκοπό την από κοινού προώθηση του έργου. 
 
Ιούνιος 2004: Στο Συµβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στο Λουξεµβούργο, στο οποίο 
συµµετείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα, επιτυγχάνεται η ένταξη του αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας-Ιταλίας 
σε προτεραιότητα χρηµατοδότησης από την Ε.Ε. 
 
Σεπτέµβριος 2004: Πραγµατοποιείται, στην Κωνσταντινούπολη, κοινή συνάντηση µεταξύ του 
Προέδρου της ∆ΕΠΑ κ. Ραφαήλ Μωυσή και του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης της EDISON κ. 
Ροµπέρτο Πόττι και του τότε Προέδρου της τουρκικής εταιρείας BOTAS κ. Μεχµέτ Μπιλγκίτς, 
για την προώθηση του έργου. 
 
Απρίλιος 2005: Οι εταιρείες ∆ΕΠΑ και EDISON προχωρούν σε συµφωνία για συνεργασία και 

 

Kirklareli

     Χερσαίο Τµήµα
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συγχρηµατοδότηση του βασικού σχεδιασµού και των λοιπών µελετών του έργου του 
υποθαλάσσιου αγωγού µέχρι την ανάθεση κατασκευής. 
 
Μάιος 2005: Ξεκινούν οι επαφές µεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας και της Ιταλίας στο 
Παρίσι. Στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας και του 
ΟΟΣΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, συναντούν, για το θέµα αυτό, τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα. Οι κ.κ. Σιούφας και Σκαγιόλα συµφωνούν για τη 
στήριξη του αγωγού και για την υπογραφή ∆ιακρατικής Συµφωνίας. 
 
Ιούνιος 2005: Οι επικεφαλής της ∆ΕΠΑ και της EDISON κ. Ραφαήλ Μωυσής και κ. Κλαούντιο 
Καουντρίνο, παρουσιάζουν από κοινού το έργο στο Υπουργείο Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
της Ιταλίας. 
 
17 Ιουνίου 2005: Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, από 
κοινού, µε τον Γενικό ∆ιευθυντή Ενέργειας του υπουργείου Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων της 
Ιταλίας, κ. Σέρτζιο Γκαρίµπα, κατ’ εντολή των υπουργών τους κ. Σιούφα και κ. Σκαγιόλα, 
υποβάλλουν κοινό αίτηµα προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, διεκδικώντας επιχορήγηση από την Ε.Ε., κατά 50% της Μελέτης Σκοπιµότητας του 
έργου, συνολικού ύψους 11,3 εκατ. ευρώ. Τελικώς, η Ε.Ε. εγκρίνει χρηµατοδότηση κατά 30%. 
 
24 Ιουνίου 2005: Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο οµόλογός του Ιταλός 
Υπουργός Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα υπογράφουν, στο Καβούρι, 
Πρωτόκολλο Εκδήλωσης Προθέσεων για την προώθηση της κατασκευής του υποθαλάσσιου 
Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου. 
 
4 Νοεµβρίου 2005, Lecce Ιταλίας: υπογραφή της ∆ιακρατικής Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας 
και Ιταλίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου, µε το 
οποίο θα συνδεθούν τα συστήµατα φυσικού αερίου των δύο χωρών. 
 
26 Ιουλίου 2007, Ρώµη: Υπογράφεται η τριµερής διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας - 
Τουρκίας, που αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον ορισµό Τουρκο-
Ελληνο-Ιταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI). 

 

14.2 Βασικά σηµεία της Τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας 
 
Τα βασικά σηµεία της τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας (Ρώµη, 26 Ιουλίου 2006) συνδέονται: 
 

Πρώτον: Με τη διασφάλιση της διέλευσης µέσω Τουρκίας, των ποσοτήτων του αερίου που θα 
διαµετακοµιστούν στην Ιταλία, µέσω του Ελληνικού δικτύου και του υποθαλάσσιου αγωγού 
“ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ”. Όπως είναι ήδη γνωστό, η ∆ΕΠΑ έχει κατά 50% συµµετοχή στον αγωγό 
“ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ”, και εποµένως για να υλοποιηθεί το έργο αυτό έπρεπε να διασφαλιστούν οι 
ποσότητες για τις ανάγκες της Ελλάδας. 
 
∆εύτερον: Με την εξασφάλιση της τροφοδότησης της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου µε 
ποσότητες µέσω Τουρκίας. Ο αγωγός Τουρκίας - Ελλάδας, που θα τεθεί σε εµπορική 
λειτουργία εντός του Αυγούστου του 2007, έχει ετήσια δυναµικότητα 11,5 δισ. κυβικών 
µέτρων. Από αυτά τα 8,8 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος θα διαµετακοµιστούν στην Ιταλία, ενώ 
0,75 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος, έχουν ήδη συµβολαιοποιηθεί από τη ∆ΕΠΑ. 
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Με την παρούσα Τριµερή ∆ιακρατική Συµφωνία, εξασφαλίζονται για την Ελληνική αγορά τα 
υπόλοιπα 2 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος. Την ποσότητα αυτή µπορεί να εµπορευτεί οποιαδήποτε 
εµπορική εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου 
συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ΕΠΑ. 

 
Τρίτον: Τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που θα θελήσει να προµηθευτεί αέριο από τις χώρες 
παραγωγούς ανατολικά της Τουρκίας, να έχει πρόσβαση στο Τουρκικό δίκτυο για να µεταφέρει 
τις ποσότητες στην Ελλάδα πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο τέλος µεταφοράς. 
 

Παράλληλα: 
 

Πρώτον: Καθορίζονται µε σαφήνεια οι υποχρεώσεις που έχουν και τα τρία µέρη προκειµένου 
να ενισχύσουν τις δραστηριοποιούµενες εταιρίες στην υλοποίηση του ΤουρκοΕλληνοΙταλικού 
(Interconnector Turkey Greece Italy) αγωγού. Η πρόβλεψη αυτή της Τριµερούς ∆ιακρατικής, 
ιδίως όσον αφορά τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης στην Τουρκία, 
είναι πάρα πολύ σηµαντική και θα λύσει µία σειρά προβληµάτων που θα παρουσιαστούν στο 
µέλλον. 
 
∆εύτερον: Για πρώτη φορά ονοµατίζεται σε ∆ιακρατική Συµφωνία ο νεοσύστατος ∆ιαχειριστής 
του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.). Αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς 
έτσι οριοθετούνται τα δικαιώµατα της νέας εταιρίας αλλά και οι υποχρεώσεις της. 
 

Η τριµερής διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας - Τουρκίας αποτελεί συνέχεια των 
∆ιακρατικών Συµφωνιών Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας Ιταλίας. Στόχος της προτεινόµενης 
Τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας είναι αφ’ ενός η δέσµευση των Κυβερνήσεων Τουρκίας 
Ελλάδας και Ιταλίας, για την υλοποίηση που θα συνδέει τα δίκτυα φυσικού αερίου των τριών 
Κρατών, αφετέρου την από κοινού διαχείριση του έργου ως µιας ενότητας. Το έργο αυτό, γνωστό 
ως Νότιος Ευρωπαϊκός ∆ιάδροµος Φυσικού Αερίου έχει χαρακτηριστεί ως πρώτης προτεραιότητας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη σηµαντική ενεργειακή 
υποδοµή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Ουσιαστικά, αποτελεί το τελικό βήµα για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Οι δύο 
∆ιακρατικές Συµφωνίες (Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας - Ιταλίας) που είχε υπογράψει έως 
σήµερα η Ελληνική Κυβέρνηση, ναι µεν προώθησαν σε µεγάλο βαθµό την υλοποίηση του έργου, 
αλλά δεν εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη ροή του αερίου σε όλο το µήκος της όδευσής του. 
 
Η προτεινόµενη Τριµερής ∆ιακρατική Συµφωνία αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που 
υιοθετεί τον ορισµό ΤουρκοΕλληνοΙταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI). 
Με τον τρόπο αυτό, το έργο αποτελεί πλέον µία ενιαία ενότητα και η στρατηγική του σηµασία 
πολλαπλασιάζεται.(πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης). 
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15. ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για την περίοδο 2004-2007, οι 
ακαθάριστες εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων από την Ιταλία ανήλθαν σε 959 εκ. ευρώ. 
 
Σηµαντικότερη επένδυση αποτελεί και από στρατηγικής σηµασίας η κατασκευή του υποθαλάσσιου 
αγωγού φυσικού αερίου Ηγουµενίτσας - Ότραντο που υπογράφηκε στο Lecce στις 4/11/2005. 
 
Κατά το 2007, υπεγράφησαν σηµαντικά µνηµόνια συνεργασίας µεταξύ ιταλικών και ελληνικών 
οµίλων για επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα (ENEL µε “όµιλο Κοπελούζου” για 
αιολική ενέργεια ισχύος 127 ΜW, Edison µε “Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ” για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 1500-2000ΜW). 
 
Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και στον τουριστικό τοµέα, για την ανέγερση 
ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών χωριών, στο βιοµηχανικό τοµέα και στο λιανικό εµπόριο. 
 
Ως σηµαντικότερες ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα σηµειώνονται: 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 αντιπροσωπίας, Edison Hellas στον τοµέα της ενέργειας, Italgas τοµέας φυσικού 
αερίου, Autogrill εστιατόρια κατά µήκος εθνικών οδών, Impregilo κατασκευές, Fincantieri 
ναυπηγικές εργασίες, Mondatori εκδοτικός οίκος, Italcimenti τσιµεντοβιοµηχανία, Kerakoll χηµικά. 
Σε υπηρεσίες η San Paolo IMI τραπεζικές υπηρεσίες, Assicurazioni Generali Ασφάλειες, Alitalia 
και AirOne στις αεροπορικές µεταφορές και ο όµιλος Grimaldi σε ναυτιλιακές υπηρεσίες 
(Μινωικές Γραµµές ΑΕ). 
 
Ο Νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 3468/2006, ο υπό κατάρτιση νέος Αναπτυξιακός 
Νόµος καθώς και οι περιφερειακές συµφωνίες για την διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων της 
βαλκανικής (31/5/2005) και της ανάπτυξης των σιδηροδροµικών δικτύων(27/1/2006), αλλά και οι 
αποκρατικοποιήσεις των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων θα µπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείµενο µεγάλου συνεδρίου σε υπουργικό επίπεδο στην Ελλάδα ή στην Ιταλία για τις 
επενδυτικές δυνατότητες των ιταλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατά την άποψη µας απαιτείται 
µεγαλύτερη πληροφόρηση για τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα που παρέχει η 
χώρα µας για τους ιταλούς επενδυτές και των πλεονεκτηµάτων τους που απορρέουν από την 
γεωπολιτική θέση της χώρας µας στην νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας ως έδρα στην Ελλάδα. 
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16. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 
 
Περίπου 30 εταιρείες ελληνικών συµφερόντων δραστηριοποιούνται στην Ιταλία. 
 
Σηµαντικότερες είναι οι εταιρείες: 

- Μαΐλης ΑΕ (µηχανήµατα συσκευασίας), 
- όµιλος Μαρινόπουλος (φαρµακευτική εταιρία), 
- Μιχαηλίδης (καπνά), 
- Πετζετάκης (χηµικά/πλαστικά), 
- Coca Cola ΗΒC, 
- Ικτίνος ΑΕ (µάρµαρα), 
- Spider Metal AE(εξοπλισµός), 
- Τιτάν (τσιµέντα), 

- Silver Baryte Industrial Mineral AE (στον εξορυκτικό τοµέα) 
- Intralot AE (υπηρεσίες). 

 
Επίσης, δραστηριοποιούνται οι ναυτιλιακές εταιρίες Μινωικές Γραµµές, ΑΝΕΚ, Superfast, καθώς 
και οι αεροπορικές Olympic Airlines και Aegean Airlines ενώ µε εµπορική δραστηριότητα η 
Vivartia AE, και FAGE AE. 
 
 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΞΕΝΩΝ ΆΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ σε εκ. ευρώ 
 

Έτος 2004 2005 2006 2007 
Α. Ακαθάριστες Εισροές     
Ιταλία 184 221 325 229 
Σύνολο 3.430 3.149 6.995 4.611 
Β. Καθαρές Εισροές     
Ιταλία 18 33 149 71 
Σύνολο 1.692 487 4.275 1.401 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2008 
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17. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
 
Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία είναι ο δεύτερος εµπορικός εταίρος σε εξαγωγές και εισαγωγές µε τη 
χώρα µας, εντούτοις η διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ιταλικών εξαγωγών, 
παρά την σταδιακή αύξηση που σηµειώνουν, παραµένει αρκετά περιορισµένη (0,5%). ∆ύο 
δυναµικοί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας οι ιχθυοκαλλιέργειες και το αλουµίνιο παρουσιάζουν 
σταθερή και ανοδική αύξηση που, από κοινού µε τις εξαγωγές ελαίων (κυρίως χύδην ελαιόλαδο), 
καταλαµβάνουν το 33% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία (2007). Αξιοσηµείωτη είναι και 
η παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού, της φέτας και των βρώσιµων ελιών σε όλες σχεδόν τις 
µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων ανά την χώρα. Σε πολύ µικρότερο βαθµό και τα ελληνικά 
κρασιά κυρίως σε εξειδικευµένες κάβες που πωλούνται κρασιά από όλο τον κόσµο και σε 
εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων. Σηµειώνεται επίσης ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαφηµίσεις για το 
γιαούρτι στον εγχώριο ηλεκτρονικό τύπο. 
 
Η παρουσία αυτή των ελληνικών τροφίµων – γιαούρτι, φέτα, ελιές- καθιερωµένων πλέον 
προϊόντων στο ιταλικό νοικοκυριό, θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως αρωγοί και για άλλα είδη 
τροφίµων µε δυναµική παρουσία και εξωστρέφεια στην Ελλάδα. 
 
Για την επέκταση των εξαγωγών διαρκής θα πρέπει να είναι η προσπάθεια για τις κατωτέρω 
πρωτοβουλίες: 
 

- Το Γραφείο έχει επιλέξει περί τις 130 περίπου διεθνείς εκθέσεις που πραγµατοποιούνται 
ετησίως στην Ιταλία και στις οποίες έλληνες παραγωγοί/εξαγωγείς είτε µε εθνικό περίπτερο 
είτε µεµονωµένα θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθειες τους για συµµετοχή. Η µεγάλη 
εξειδίκευση των κλαδικών εκθέσεων, στην πλειονότητα των οποίων παρουσιάζουν 
παγκόσµιο ενδιαφέρον, παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήµατα για τους έλληνες εκθέτες όχι 
µόνο για ιταλική αγορά. Πολλάκις υφίστανται προβλήµατα για συµµετοχή ελληνικών 
επιχειρήσεων, είτε λόγω πληρότητας των χώρων είτε για άλλους λόγους, σε κάθε δε 
περίπτωση θα µπορούν να απευθύνονται για συνδροµή στο Γραφείο ΟΕΥ. 

 
- Ενηµέρωση για ανάληψη υπεργολαβιών για λογαριασµό ιταλικών επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. 
 

- ∆ιαφηµιστικά ένθετα µε ελληνικές συνταγές  στα µεγάλης κυκλοφορίας ειδικά περιοδικά µε 
συνταγές στη χώρα. 

 

- ∆ράσεις προβολής της ελληνικής κουζίνας σε επιλεγµένα ελληνικά εστιατόρια στη χώρα 
και σε αλυσίδες ξενοδοχείων. 

 
- Πρόσκληση εισαγωγέων και υπευθύνων αγορών από µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων 

στην Ελλάδα για  παρουσίαση ελληνικών προϊόντων. 
 

- Συντονισµένες επιχειρηµατικές αποστολές σε συνεργασία µε τα Εµπορικά Επιµελητήρια 
και συναφείς φορείς της χώρας. 

 
- Επιλογή από τον έλληνα εξαγωγέα  αποκλειστικών αντιπροσώπων στην Ιταλία για την 

προώθηση των προϊόντων. 
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Ειδικότερα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυναµικοί τοµείς προϊόντων προσωπικής υγιεινής, 
δοµικών υλικών, µαρµάρου, τροφίµων, είδη ναυσιπλοΐας, ενδύµατα και αξεσουάρ. 
 

Προσέλκυση Ιταλικών Επενδύσεων 
 
Στον τοµέα των επενδύσεων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ο Τουρισµός παρουσιάζουν 
περισσότερο ενδιαφέρον για ιταλικές επιχειρήσεις. 
 
Θεωρούµε σηµαντική την παροχή πληροφόρησης και στην ιταλική γλώσσα για τις επενδυτικές 
δυνατότητες στην Ελλάδα και τα κίνητρα µε την αποστολή των πληροφοριών στους 
σηµαντικότερους συνδέσµους των ιταλικών βιοµηχανιών καθώς και άµεσα στις µεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 
Επίσης στους δυνητικούς επενδυτές θα πρέπει να επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα που 
απορρέουν για τις ιταλικές επιχειρήσεις για επέκταση των στην Νοτιοανατολική Ευρώπη τόσο για 
τις εµπορικές όσο και για τις επενδυτικές των δραστηριότητες, έχοντας ως έδρα την Ελλάδα. 
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18. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΙΤΑΛΙΑ 
 
 
 
18.1 Όροι Πληρωµής Εµπορευµάτων (Συνήθεις Πρακτικές) 
 
Η ζήτηση τραπεζικών πληροφοριών για το οικονοµικό προφίλ του αγοραστή-εισαγωγέα 
συστήνεται σε κάθε µονιµότερη εµπορική σχέση, µπορεί δε να παρασχεθεί από ειδικά Γραφεία 
ειδικών εµπορικών πληροφοριών. Επίσης τα επιµελητήρια εκδίδουν αντίγραφα εµπορικού µητρώου 
των εγγεγραµµένων µελών τους 
 
Η περίοδος αποπληρωµής εµπορευµάτων στην Ιταλία κυµαίνεται από 90-120 ηµέρες (συνήθης 
πρακτική) και είναι από τις µεγαλύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι περιπτώσεις πληρωµών µε 
ανοικτό λογαριασµό (ο οποίος περιοδικά τροφοδοτείται) βασίζονται στην εµπιστοσύνη και καλή 
γνώση των συναλλασσοµένων. Τα τιµολόγια αποστέλλονται συνήθως µαζί µα τα συνοδευτικά (των 
εµπορευµάτων) έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. Συστήνεται η µεγαλύτερη 
δυνατή τραπεζική διαµεσολάβηση ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωµή των 
τιµολογίων (αποστολή των αναγκαίων εγγράφων µέσω τραπέζης κλπ). 
 
Αν και όχι πολύ διαδεδοµένη η µέθοδος πληρωµής µέσω Letters of credit (άνοιγµα πιστωτικής 
διευκόλυνσης ) διασφαλίζει την πληρωµή των εµπορευµάτων αλλά σε πολλές περιπτώσεις 
αποθαρρύνει τον εισαγωγέα-αγοραστή λόγω των λειτουργικών (τραπεζικών) εξόδων. Συνήθως ο 
τελευταίος ζητεί καλύτερες τιµές από τον εξαγωγέα ως ανταπόδοση του κόστους ανοίγµατος και 
διατήρησης µια τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης. 
 
 
18.2 Τοπικοί Εµπορικοί Αντιπρόσωποι 
 
Η εύρεση τοπικού εµπορικού αντιπροσώπου γίνεται συνήθως µε γεωγραφικά κριτήρια, αφορά δε 
αρχικά τον Βορρά (Μιλάνο) και το Κέντρο- Νότο (Ρώµη). Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας προβλέπει 
την ίδρυση και λειτουργία εµπορικών πρακτόρων, την αµοιβή τους καθώς και διατάξεις για τη 
αποκλειστικότητα. Στην ιταλική νοµοθεσία δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να εµποδίζει 
συµφωνίες αποκλειστικότητας είτε στο σύνολο της χώρας, είτε σε τµήµα αυτής. 
 
Στη χώρα δραστηριοποιούνται δύο µεγάλοι σύνδεσµοι εµπορικών αντιπροσώπων µε έδρα την 
Ρώµη και το Μιλάνο αντίστοιχα. Και οι δύο είναι µέλη της διεθνούς ένωσης εµπορικών 
αντιπροσώπων και προσφέρουν σειρά υπηρεσιών όπως: συµβουλευτικές για νοµικά και εµπορικά 
θέµατα, θέµατα ΦΠΑ, ακόµη και µεταφραστικές εργασίες. 

 
1.Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani 
Corso del Rinascimento 11 
00186 Roma 
Tel +3906 6838922 
Fax  +3906 6834046 
e-mail federusarci@usarci.it 
internet www.usarci.it 
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2.Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 
Corso Venezia 
20121 Milano 
Tel  +3902 7750277 
Fax  +3902 76008493 
e-mail fnaarc@tin.it 
internet www.fnaarc.it 
 
 

18.3 Θέµατα Τυποποίησης Προϊόντων 
 
Η Ιταλία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα των 
κανονισµών ασφάλειας και τυποποίησης προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της. Για τα θέµατα 
αυτά πληροφορίες δίνονται από δύο εξειδικευµένες Ιταλικές Υπηρεσίες: 

 
1. ENTE Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 
Via Battistoti Sassi 11B 
20133 Milano 
Tel  +3902  700241 
Fax  +3902  70106149 
 
2. Comitato Elettrotecnico Italiano  (αφορά ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές) 
Viale Monza 261 
20126 Milano 
Tel +3902 25773226 
Fax  +3902 25773222 

 
 
18.4 Εµπορικά Σήµατα / ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 
 
Η Ιταλία έχει υπογράψει την συνθήκη 1970 για τα εµπορικά σήµατα. Τα τελευταία ισχύουν για 20 
χρόνια από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Η εγγραφή των εµπορικών σηµάτων γίνεται 
στο: 

 
Italian Patent and Trademark Office (Ufficio Italiano Breveti e Marchi) 
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Regolazione del Mercato - Direzione 
Generale per la Proprieta Industriale 
Via Molise 19, 00187, Roma 
Tel.: (+39) 06 47055616 
Fax: (+39) 06 47055635 
e-mail: info@uibm.gov.it     uibm@sviluppoeconomico.gov.it 
URL: http://www.uibm.gov.it/ 

 
 

18.5 Απαραίτητα Συνοδευτικά Έγγραφα Εµπορευµάτων 
 
Απαιτούνται αναλυτικά εµπορικά τιµολόγια που να αναφέρουν όνοµα και διεύθυνση του πωλητή 
και αγοραστή, υπογραφή του πωλητή, περιγραφή εµπορευµάτων, αριθµό και µορφή συσκευασίας, 
ποσότητα και τιµή. 
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Πιστοποιητικά προέλευσης (certificates of origin) δεν απαιτούνται, αντίθετα απαιτούνται 
πιστοποιητικά υγείας για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Υγειονοµικό πιστοποιητικό απαιτείται για τις εισαγωγές κρέατος, πουλερικών, ιχθηυρών κλπ. 

 
 

18.6. Επενδύσεις – Ίδρυση Επιχειρήσεων 
 
Η Ιταλία ως ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης υποδέχεται τις ξένες 
επενδύσεις µε ένα απλουστευµένο σχετικά νοµοθετικό πλαίσιο. Η συνήθως ακολουθούµενη 
πρακτική είναι οι µικτές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές µε µικτή συµµετοχή κλπ. 
Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας περιγράφει την ίδρυση εταιρειών σε ιταλικό έδαφος. Για την ίδρυση 
επιχείρησης απαιτούνται περίπου 40 ηµέρες από τη συµβολαιογραφική πράξη ίδρυσης έως την 
έγκρισή της (omologazione) από το τοπικό αρµόδιο δικαστήριο. Ωστόσο, η διαδικασία ελέγχου 
νοµιµότητας και ουσιαστικής έγκρισης, πραγµατοποιείται από το Εµπορικό Επιµελητήριο. Η 
εγγραφή στα Μητρώα συνιστά µια πολύπλοκη διαδικασία που συνοψίζεται σε δύο φάσεις: 
 
α. εγγραφή στο Επιµελητήριο όπου υπάρχει «εντεταλµένος» δικαστής για τον έλεγχο νοµιµότητας 
(είναι η ουσιαστικότερη φάση της διαδικασίας εγγραφής) 
β. Τυπική επικύρωση της εγγραφής από το ∆ικαστήριο 
 
Οι δαπάνες για τις διαδικασίες εγγραφής ανέρχονται σε 5000 €. 
 
Για όλα τα στελέχη της εταιρείας απαιτείται έκδοση Ιταλικού ΑΦΜ (codice fiscale), απαραίτητου 
για τραπεζικές συναλλαγές κλπ. 
 
 

18.7 Συνήθεις Τύποι Εταιρειών 
 

α. SRL: ΕΠΕ > Κεφάλαιο 10.000 €, 3000 € καταβλητέο 
β. SPA: ΑΕ > Κεφάλαιο 100.000 €, 30.000 € καταβλητέο. Υποχρεωτικός λογιστικός έλεγχος 
 
Για την ίδρυση των ανωτέρω εταιρικών τύπων είναι απαραίτητη η έκδοση εταιρικού ΑΦΜ (partita 
IVA) καθώς και κωδικού αριθµού εγγραφής εταιρείας (REA). 
 
 

18.8 Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
 
Η Ιταλία έχει υπογράψει µε την Ελλάδα Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). Για την 
εφαρµογή της, απαραίτητη είναι η υποβολή στις αρµόδιες φορολογικές Αρχές του πιστοποιητικού 
φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) του εισοδήµατος: 
 
Ι. Όταν ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην 
Ιταλία. 
Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Έλληνας δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στις 
φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, είτε α) τα ειδικά έντυπα, τα οποία χορηγούν οι αρµόδιες 
φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, τα οποία αφού συµπληρώσει και υπογράψει ο δικαιούχος του 
εισοδήµατος στη συνέχεια θα πρέπει να τα υποβάλλει προς υπογραφή στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) της Ελλάδας, η 
οποία θα βεβαιώσει τη φορολογική του κατοικία, είτε β) το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, 
το οποίο εκδίδει η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του ΥΠΟΙΟ, σε κάθε περίπτωση που 
δεν του έχουν χορηγηθεί τα ειδικά έντυπα της αλλοδαπής Αρχής. 
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ΙΙ. Όταν φορολογικός κάτοικος Ιταλίας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην Ελλάδα. 
Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Ιταλός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια 
ελληνική φορολογική Αρχή, η οποία και θα εφαρµόσει τη σχετική ΣΑ∆Φ κατά την πληρωµή του 
σχετικού τιµολογίου, το κατάλληλο έντυπο (αίτηση για την εφαρµογή/claim for the application of 
the double taxation Convention), το οποίο χορηγεί η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 
του ΥΠΟΙΟ ως αρµόδια Αρχή, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, τόσο από τον ίδιο τον 
Ιταλό δικαιούχο, όσο και από την αλλοδαπή φορολογική Αρχή. 
 
 

18.9 ∆ιαφήµιση 
 
Στη χώρα δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες διαφηµιστικές εταιρείες. Μεγάλες τοπικές 
επιχειρήσεις, καθώς και µικρότερα πρακτορεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τοµέα της 
διαφήµισης. 
 
Κατάλογος των κυριότερων εταιρειών υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.adbrands.net/it/, η δε κλαδική ένωση είναι η: 

 
AssoComunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione (AssAP) 
Via Larga 31, 20122, Milano 
Τηλ.:+39 02 58307450/ 26 
Φαξ: +3902 58307147 
e-mail: info@assocomunicazione.it 
URL: http://www.assocomunicazione.it/ 
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19. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 

19.1 Κυριότερα Επιµελητήρια στην Ιταλία 
 
(Κωδικός Χώρας: 0039) 
 
UNION CAMERE (Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων) 

Piazza Sallustio, 21 – 00 187 ROMA 
Τηλ. 06/47 041,06/47 04 256 
Φαξ 06/47 04 240 
Email: fabio.pizzino@unioncamere.it  
URL: www.unioncamere.it  
 
Camera di Commercio di Roma (Επιµελητήριο Ρώµης) 
Via de’ Burrò 147 – 00 186 ROMA 
Τηλ. 06/52 08 21, 06/52 08 25 01 
Φαξ 06/52 08 26 34 
Email: areaestero@unioncamerelazio.it  
URL: www.rm.camcom.it  
 
Camera di Commercio di Milano (Επιµελητήριο Μιλάνου) 
Via Meravigli 9/B – 20 123 MI 
Τηλ. 02/85 151, 02/85 15 53 68 
Φαξ 02/85 15 49 70 
Email: ebusiness@mi.camcom.it  
URL: www.mi.camcom.it  
 
Camera di Commercio di Torino (Επιµελητήριο Τορίνου) 
Via C. Alberto 16 – 10 123 TO 
Τηλ. 011/57 161, 011/571 63 66 
Φαξ 011/57 16 516, 011/57 16 369 
Email: globus@to.camcom.it  
URL: www.to.camcom.it  
 
Camera di Commercio di Venezia (Επιµελητήριο Βενετίας) 
Via XXII Marzo 2032 – 30 124 VE 
Τηλ. 041/78 61 11, 041/25 76 629 
Φαξ 041/78 63 30 
Email: commercio.estero@ve.camcom.it  
URL: www.ve.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Genova (Επιµελητήριο Γένοβας) 
Via Garibaldi 4 – 16 124 GE 
Τηλ. 010/27 041, 010/27 04 560 
Φαξ 010/27 043 00 
Εmail: commercio.estero@ge.camcom.it  
URL: www.ge.camcom.it  
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Camera di Commercio di Verona (Επιµελητήριο Βερόνας) 
Corso Porta Nuova 96 – 37 122 VR 
Τηλ. 045/80 85 011, 045/80 85 860 
Φαξ 045/59 46 48 
Email: decarlo@vr.camcom.it  
URL: www.vr.camcom.it  
 
Camera di Commercio di Bologna (Επιµελητήριο Μπολώνιας) 
Piazza della Mercanzia 4 – 40 125 BO 
Τηλ. 051/60 93 111, 051/ 60 93 287 
Φαξ 051/60 93 451 
Email: commercio.estero@bo.camcom.it 
Website: www.bo.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Firenze (Επιµελητήριο Φλωρεντίας) 
Piazza dei Giudici 3 – 50 122 FI 
Τηλ. 055/ 27 951, 055/26 71 41 
Φαξ 055/27 95 259 
Email giacinto.bosco@promofirenze.com 
URL: www.fi.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Napoli (Επιµελητήριο Νάπολης) 
Via S. Aspreno 2 – 80 133 NA 
Τηλ. 081/76 07 111, 081/76 07 327 
Φαξ 081/55 26 940 
Εmail: raffone.presidenza@na.camcom.it 
URL: www.na.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Pescara (Επιµελητήριο Πεσκάρας) 
Via Conte di Ruvo 2 – 65 127 PE 
Τηλ. 085/45 361, 085/65 404 
Φαξ 085/69 08 70 
Email: c.e.abruzzo@micso.it 
URL: www.pe.camcom.it 
 
Camerca di Commercio di Trento (Επιµελητήριο Τρέντο) 
Via Calepina 13 – 38 100 TN 
Τηλ. 0461/88 71 11. 0461/88 72 61 
Φαξ 0461/98 63 56 
Email: sprint@tn.camcom.it  
URL: www.tn.camcom.it  
 
Camera di Commercio di Trieste (Επιµελητήριο Τριέστης) 
Piazza dela Borsa 14 – 34121 TS 
Τηλ. 040/670 1111, 040/67 01 281 
Φαξ 040/67 013 21 
Εmail: aries@aries.ts.camcom.it 
URL: www.ts.camcom.it 



 

52 

Camera di Commercio di Perugia (Επιµελητήριο Περούτζιας) 
Via Cacciatori delle Alpi 40 – 06 100 PG 
Τηλ. 075/57 481, 075/57 48 206 
Φαξ 075/57 48 205 
Email: paolo.bordoni@pg.camcom.it  
URL: www.pg.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Ancona (Επιµελητήριο Αγκώνας) 
Piazza XXIV Maggio 1 – 60 100 AN 
Τηλ. 071/58 981, 071/58 98 224 
Φαξ 071/20 73 907 
Email: estero@an.camcom.it 
URL: www.an.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Salerno (Επιµελητήριο Σαλέρνου) 
Via S. Allende 19 – 84 121 SA 
Τηλ. 089/30 68 111 
Φαξ 089/33 48 65 
Email: ciro.dileva@sa.camcom.it 
URL: www.sa.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Bari (Επιµελητήριο Μπάρι) 
Corso Cavour 2 – 70 121 BA 
Τηλ. 080/21 74 111. 080/21 74 408 
Φαξ 080/21 74 228 
Email: addolorata.amore@ba.camcom.it 
URL: www.ba.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Brindisi (Επιµελητήριο Μπρίντιζι) 
Via Bastioni Carlo V 4 – 71 100 BR 
Τηλ. 0831/22 81 11. 0831/22 82 38 
Φαξ 0831/22 82 10 
Email: gabriele.calcagnile@br.camcom.it 
URL: www.br.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Lecce (Επιµελητήριο Λέτσε) 
Via Gallipoli 39 – 73 100 LE 
Τηλ. 0832/68 41 11, 0832/68 42 88 
Φαξ 0832/68 42 60 
Εmail: luigi.filoni@le.camcom.it 
URL: www.le.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Taranto (Επιµελητήριο Τάραντου) 
Viale Virgilio, 152 – 74 100 TA 
Τηλ. 099/77 83 111, 099/77 83 031 
Φαξ 099/77 83 092 
Εmail: giuliano.deangelis@ta.camcom.it 
URL: www.ta.camcom.it 
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Camera di Commercio di Potenza (Επιµελητήριο Ποτέντζας) 
Corso XVIII Agosto 34 – 85 100 PZ 
Τηλ. 0971/412 111, 0971/41 22 07 
Φαξ 0971/41 22 48 
Email: vincenzo.delicio@pz.camcom.it 
URL: www.pz.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Reggio Calabria (Επιµελητήριο Ρέτζιο Καλάβριας) 
Via T. Campanella 12 – 89 100 RC 
Τηλ. 0965/384 111, 0965/38 42 33 
Φαξ 0965/33 23 763 
Email: giulia.megna@rc.camcom.it 
URL: www.rc.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Cagliari (Επιµελητήριο Κάλιαρι) 
Largo Carlo Felice 72 – 09 100 CA 
Τηλ. 070/60 51 21, 070/60 512 273 
Φαξ 070/60 512 435 
Εmail: giampiero.uccheddu@ca.camcom.it 
URL: www.ca.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Catania (Επιµελητήριο Κατάνιας) 
Via dei Cappuccini 2 – 95 124 CT 
Τηλ. 095/736 1111, 095/736 13 20 
Φαξ 095/736 13 01 
Εmail: rosario.condorelli@ct.camcom.it 
URL: www.ct.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Messina (Επιµελητήριο Μεσσίνας) 
Piazza Cavallotti 1 – 98 100 ME 
Τηλ. 090/77 721, 090/777 22 97 
Φαξ 090/67 46 44 
Email: giuseppa.turrisi@me.camcom.it 
URL: www.me.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Palermo (Επιµελητήριο Παλέρµου) 
Via E. Amari 11 – 90 139 PA 
Τηλ. 091/60 50 111, 091/60 50 249 
Φαξ 091/58 23 38 
Εmail: maria.gerbino@pa.camcom.it 
URL: www.pacamcom.it 
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19.2 Κυριότεροι Οργανισµοί που Ασχολούνται µε το Εξωτερικό Εµπόριο 
 
 
1. Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) 

Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών 
Via Liszt 21, 00144 EUR Roma 
Τηλ.: +39 06 59921 
Φαξ: +39 06 59926899 /900 
Email: ice@ice.it 
URL: http://www.ice.gov.it/ 
 

2. SOCIETA ASSICURAZIONI COMMERCIO ESTERO (SACE) 
Οργανισµός Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων 
Piazza Poli 37, 00187 Roma 
Τηλ.: +39 06 67361 
Φαξ:+39 06 6736225 
Email: info@sace.it 
URL: http://www.sace.it/ 

 
3. SIMEST(Società Italiana per le Imprese Miste all’ Estero) 

Τράπεζα µε αρµοδιότητα την παροχή βοήθειας για δηµιουργία µικτών επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό και πραγµατοποίηση επενδύσεων στην Ιταλία 
Via Alessandro Farnese 4, 00192 Roma 
Τηλ.: +39 06 324741 
Φαξ:+39 06 3240730 
Email: info@simest.it 
URL: http://www.simest.it/ 

 
 
4. MEDIOCREDITO CENTRALE 

Τραπεζικός οργανισµός µε αρµοδιότητα τη χορήγηση εξαγωγικών πιστώσεων και επιδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων 
Via Piemonte 51 00187 Roma 
Τηλ.: +39 06 47911 
Φαξ:+39 06 4791574 
Email: mcc@mcc.it 
URL: http://www.mcc.it/ 

 
 

19.3 Κυριότεροι Επιχειρηµατικοί Φορείς 

 
CONFINDUSTRIA (Οµοσπονδία Ιταλικών Βιοµηχανιών) 
Viale Dell’Astronomia, 30 
00144 Roma 
Τηλ. 0039 06 59031 
Φαξ 0039 06 5919615 
Email confindustria@confindustria.it 
URL: www.confindustria.it 
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ABI (Ένωση Ιταλικών Τραπεζών) 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Τηλ. 0039 06 67671 
Φαξ 0039 06 6767457 
Email abi@abi.it 
URL: www.abi.it 
 
CONFAGRICOLTURA (Γενική Οµοσπονδία Γεωργικών Επιχειρήσεων)  
Corso Vittorio Emanuele II, 101 
00186 Roma 
Τηλ. 0039 06 68521 
Φαχ 0039 06 6861726 
Email info@confagricoltura.it 
URL: www.confagricoltura.it 
 
CONFCOMMERCIO (Οµοσπονδία Ιταλών Εµπόρων) 
Via G. G. Belli, 2 
00153 Roma 
Τηλ. 0039 06 58661 
Φαχ 0039 06 5809425 
Email confcommercio@confcommercio.it 
URL: www.confcommercio.it 
 
FNAARC (Εθνική Οµοσπονδία Ενώσεων Εµπορικών Αντιπροσώπων) 
Corso Venezia, 51 
20121 Milano 
Τηλ. 0039 02 764519 
Φαξ 0039 02 76008493 
Email info@fnaarc.it 
URL: www.fnaarc.it 
 
FEDEROLIO (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Τυποποίησης και Εµπορίας Ελαιολάδου) 
Via delle Conce, 20 
00154 Roma 
Τηλ. 0039 06 5754201 
Φαξ 0039 06 5781813 
Email info@federolio.it 
URL: www.federolio.it 
 
UNAPROL (Ένωση Παραγωγών Ελαιολάδου) 
Via Rocca di Papa, 12 
00179 Roma 
Τηλ. 0039 06 7846901 
Φαξ 0039 06 78344373 
Email unaprol@unaprol.it 
URL: www.unaprol.it 
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AssoComunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione (AssAP) 
Via Larga 31, 20122, Milano 
Τηλ.:+39 02 58307450/ 26 
Φαξ: +3902 58307147 
Email info@assocomunicazione.it 
URL: http://www.assocomunicazione.it/ 
 
FEDERALIMENTARE (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Τροφίµων) 
Viale Pasteur, 10 (Palazzo Confindustria) 
00144 Roma 
Τηλ. 0039 06 5903380 
Φαξ 0039 06 5903342 
Email segreteria@federalimentare.it 
URL: www.federalimentare.it 
 
FEDERVINI (Οµοσπονδία Βιοµηχανιών, Παραγωγών, Εξαγωγέων και Εισαγωγέων 
Κρασιών, Λικέρ Όξους και Συναφών) 
Via Mentana, 2/b 
00185 Roma 
Τηλ. 0039 06 4941630 
Φαξ 0039 06 4941566 
Email federvini@federvini.it 
URL: www.federvini.it 
 
ASSOLATTE (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων) 
Via Adige, 20 
20135 Milano 
Τηλ. 0039 02 72021817 
Φαξ 0039 02 72021838 
Email assolatte@assolatte.it 
URL: www.assolatte.it 
 
ASSOBIBE (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Μη Αλκοολούχων Ποτών) 
Viale F. Domiziano, 10 
00145 Roma - EUR 
Τηλ. 0039 06 5918891 
Φαξ 0039 06 5924751 
Email info@assobibe.it 
URL: www.assobibe.it 
 
AIDI (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής) 
Via Rodesia, 2 
00144 Roma 
Τηλ. 0039 06 8091071 
Φαξ 0039 06 8073186 
Email aidi@aidi-assodolce.it 
URL: www.dolceitalia.net 
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AIIPA (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ειδών ∆ιατροφής) 
Corso di Porta Nuova, 34 
20121 Milano 
Τηλ. 0039 02 654184 
Φαξ 0039 02 654822 
Email aiipa@aiipa.it 
URL: www.aiipa.it 
 
UNIPI (Ένωση Βιοµηχανιών Ζυµαρικών) 
Via Po’, 102 
00198 Roma 
Τηλ. 0039 06 8543291 / 06 8416473 
Φαξ 0039 06 8415132 
Email unipi@unipi-pasta.it 
URL: www.unipi-pasta.it 
 
ASSITOL (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελαιουργίας) 
Piazza Campitelli, 3 
00186 Roma 
Τηλ. 0039 06 69940058 
Φαξ 0039 06 69940118 
Email assitol@assitol.it 
URL: www.assitol.it  
 
FEDERPESCA (Οµοσπονδία Βιοµηχανιών Ιχθυηρών) 
Via Emilio de Cavalieri, 7 
00198 Roma 
Τηλ. 0039 06 852081 
Φαξ 0039 06 85352992 
Email info@federpesca.it 
URL: www.federpesca.it 
 
FARMINDUSTRIA (Σύνδεσµος Φαρµακοβιοµηχανιών) 
Largo del Nazareno, 3/8 
00187 Roma 
Τηλ. 0039 06 675801 
Φαξ 0039 06 6786494 
Email farmindustria@farmindustria.it 
URL: www.farmindustria.it 
 
FEDERCHIMICA (Οµοσπονδία Χηµικών Βιοµηχανιών) 
Via Giovanni da Procida, 11 
20149 Milano 
Τηλ. 0039 02 345651 
Φαξ 0039 02 34565310 
Email federchimica@federchimica.it 
URL: www.federchimica.it 
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AICA (Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Αλυσίδων Ξενοδοχείων) 
Viale Europa, 140 
00144 Roma 
Τηλ. 0039 06 5913523 
Φαξ 0039 06 59290433 
Email info@aica-italia.it 
URL: www.aica-italia.it 
 
SMI FEDERAZIONE MODA ITALIA (Οµοσπονδία Βιοµηχανιών Ενδύµατος, 
Κλωστοϋφαντουργίας και Μόδας) 
Viale Sacra, 223 
20126 Milano 
Τηλ. 0039 02 641191 
Φαξ 0039 02 66103667 
Email info@sistemamodaitalia.it 
URL: www.smi-ati.it 
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20. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
 
 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Προεδρία της Κυβέρνησης www.palazzochigi.it Ιστοσελίδα της Ιταλικής 

Κυβέρνησης/σύνδεση µε το 
σύνολο του κυβερνητικού 
δικτύου 

Γερουσία www.parlamento.it/senato Ιστοσελίδα της Ιταλικής 
Γερουσίας 

Βουλή www.camera.it  Iστοσελίδα της Ιταλικής 
Εθνοσυνέλευσης 

Υπουργείο Οικονοµίας & 
Οικονοµικών 

www.finanze.it 
www.tesoro.it  

Ιστοσελίδα του Υπουργείου η 
οποία καλύπτει τα 
χαρτοφυλάκια της οικονοµικής, 
φορολογικής πολιτικής και του 
Προϋπολογισµού 

Υπουργείο Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων 

www.minindustria.it Ιστοσελίδα του Υπουργείου η 
οποία καλύπτει τα 
χαρτοφυλάκια της βιοµηχανίας 
και του εξωτερικού εµπορίου 

Υπουργείο Μεταφορών και 
Ναυσιπλοϊας  

www.trasportinavigazione.it Ιστοσελίδα του Υπουργείου η 
οποία καλύπτει κυρίως την 
πολιτική στον τοµέα των 
υποδοµών 

Υπουργείο Γεωργίας www.politicheagricole.it  Iστοσελίδα γεωργικών 
υποθέσεων 

Dogane Italiani www.agenziadogane.it Ιταλικά τελωνεία 
Banca d’ Italia www.bancaditalia.it Κεντρική Τράπεζα 
CONSOB www.consob.it Εποπτική Αρχή χρηµατιστηρίου 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ISTAT www.istat.it ΕΣΥΕ 
ISAE  www.isae.it Ινστιτούτο µελετών και 

οικονοµικής ανάλυσης/ 
προβλέψεις 

IRS www.irs-online.it Ινστιτούτο οικονοµικής έρευνας 
Prometeia www.prometeia.it Ινστιτούτο οικονοµικής έρευνας 
Sviluppo Italia www.sviluppoitalia.it Προώθηση των ξένων άµεσων 

επενδύσεων στην Ιταλία/ 
ανάπτυξη του Mezzogiorno 

CNEL www.cnel.it Κέντρο οικονοµικών & 
κοινωνικών σπουδών 

SVIMEZ www.svimez.it Κέντρο κοινωνικών 
σπουδών+Mezzogiorno 

Ιstituto Guglielmo Taglicarne www.taglicarne.it Κέντρο σπουδών 
µάκρο+µίκρο/βάση δεδοµένων 
ΜΜΕ 

IPI - Istituto per la 
Promozione Industriale 

www.ipi.it Ινστιτούτο περιφερειακής 
ανάπτυξης 
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∆ΙΑΦΟΡΑ 
Club Dei Distretti Industriali www.clubdistretti.it Ενωση βιοµηχανικών περιοχών 
Sole 24ore www.ilsole24ore.com  Οικονοµική εφηµερίδα 
Milano Finanza www.milanofinanza.it Kαθηµερινή οικονοµική 

εφηµερίδα 
Corriere Della Sera  www.corriere.it Kαθηµερινή εφηµερίδα 
La Repubblica www.repubblica.it Καθηµερινή εφηµερίδα 
Il Mondo www.ilmondo.rcs.it Εβδοµαδιαία οικονοµική 

εφηµερίδα 
Ansa www.ansa.it Ιταλικό πρακτορείο Τύπου 
Agenzia Giornalistica Italiana 
Agi 

www.agenziaitalia.it Ιταλικό Πρακτορείο Τύπου 

Adnkronos www.adnkronos.com Ιταλικό Πρακτορείο Τύπου 
Virgilio www.Virgilio.it Ιταλική Μηχανή Αναζήτησης 

Στο ∆ιαδίκτυο 
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21. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ 2008 
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ, ΠΟΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. CIBUS TEC (5-8/5/2008, Πάρµα) 
∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Συσκευασίας Τροφίµων 
www.fiereparma.it και www.fiereparma.it e mail tecno@fiereparma.it  
 
2. MIA (23-26/2/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων, Ποτών, Catering 
www.miafiera.it και www.fierarimini.it e mail I.tentoni@riminifiera.it 
 
3. PABOGEL (25-28/10/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση αρτοποιίας, ζύµης, παγωτού-Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός 
http://www.pabogel-expo.com και www.fieraroma.it 
 
4. SIGEP (26-30/1/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής, Παγωτού, Ζυµαρικών 
www.sigep.it  και www.fierarimini.it e mail g.degirolamo@riminifiera.it 
 
5. PIANETA BIRRA-BEVERAGE &Co (23-26/2/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Μπίρας, Ποτών, Snack, Εξοπλισµού και Επίπλωσης /∆ιακόσµησης για Pub και  
Πιτσαρίες 
www.pianetabirra.it  και www.fierarimini.it e mail i.todescato@riminifiera.it 
 
6. ENOLITECH (3-7/4/2008, Βερόνα) 
11η ∆ιεθνής Έκθεση για τις Τεχνικές στην Αµπελουργία, Οινολογία, Ελαιοκαλλιέργεια και σχετικές 
Τεχνολογίες 
www.enolitech.it και www.veronafiere.it e mail info@veronafiere.it  
 
7. ENOVITIS IN CAMPO (27-28/6/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση για τις Τεχνικές στην Αµπελουργία 
www.enovitis.it και www.fieramilano.it e mail info@enovitis.it  
 
8. VINITALY (3-7/4/2008, Βερόνα) 
42η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγµάτων 
www.vinitaly.com και www.veronafiere.it e mail info@veronafiere.it 
 
9. SOL (3-7/4/2008, Βερόνα) 
∆ιεθνής Έκθεση Παρθένου Ελαιολάδου 
www.veronafiere.it/sol και www.veronafiere.it e mail info@veronafiere.it 
 
10. ORO GIALLO (23-26/2/2008, Ρίµινι) 
4η ∆ιεθνής Έκθεση Ελαιολάδου 
http://www.orogiallorimini.it και www.fierarimini.it email p.sapigni@riminifiera.it 
 
11. FIERA INTERNAZIONALE DELLA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA (1/6/2008, 
Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση για την Ελαιουργία 
www.fieradellevante.it 
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12. SANA (11-14/9/2008, Μπολώνια) 
20η ∆ιεθνής Έκθεση Προϊόντων Φυσικής ∆ιατροφής, Υγείας και Περιβάλλοντος 
www.sana.it e και www.bolognafiere.it mail info@sana.it 
 
13. MEDITERRANEAN SEAFOOD EXPOSITION (23-26/2/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Μεσογειακή Έκθεση Προϊόντων Αλιείας και Τεχνολογιών Επεξεργασίας αυτών 
www.medseafood.com και www.fierarimini.it e mail Ibologna@riminifiera.it  
 
14. PESCARE FLY FISHING AND SPINNING SHOW (23-25/2/2008, Βιτσένζα) 
9η ∆ιεθνής Έκθεση εξοπλισµού ερασιτεχνικής αλιείας 
http://www.nauticshow.com/pescare/ και www.vicenzafiera.it email info@optimistevents.com 
 
15. EFTTEX (13-15/6/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνείς Έκθεση εξοπλισµού ερασιτεχνικής αλιείας 
www.fieraroma.it 
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
 
16. FIERAGRICOLA (7-10/2/2008, Βερόνα) 
108η ∆ιεθνής Έκθεση προϊόντων και µηχανηµάτων για τη γεωργία και ζωοτεχνία 
www.fieragricola.com και www.veronafiere.it email info@veronafiere.it 

 
17. AGRILEVANTE (13-21/9/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού για τη Γεωργία, τη Ζωοτεχνία και την Κηπουρική 
http://www.fieradellevante.it/ e mail agrilevante@feiradellevante.it 
 
18. EXPO GREEN - EIMA (12-16/11/2008) 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού Κηπουρικής και Αθλητικών Υπαίθριων 
∆ραστηριοτήτων 
www.expogreen.it και www.bolognafiere.it e mail www.expogreen@unacoma.it 

 
19. FIERACAVALLI (6-9/11/2008, Βερόνα) 
∆ιεθνής Έκθεση Ίππων, Ιππικού Εξοπλισµού και Συναφών ∆ραστηριοτήτων 
www.fieracavalli.com και www.veronafiere.it e mail info@veronafiere.it 
 
20. MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO 
(8-9/11/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση ΄Ορνιθολογίας της Μεσογείου 
www.foi.it και www.fieradellevante e mail peppinovitti@tin.it 
 
21. FLORMART – MIFLOR (21-23/2/2008, Πάδοβα) 
∆ιεθνής Έκθεση ανθοκοµίας και κήπου 
http://www.flormart.it και http://www.padovafiere.it email flormart@padovafiere.it 
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∆ιεθνεις Εκθεσεις ∆οµικων Υλικων, Μονωτικων, Ειδων Υγιεινης, Ψυξης, 
Θερµανσης, Ηλιακης Ενεργειας, Τεχνολογιας, Βιοµηχανιας & Μηχανηµατων 
 
22. AUTOMECHANIKA ROMA (31/1-3/2/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση εξοπλισµού, µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων 
http://www.automechanikaroma.com/ και www.fieraroma.it 
 
23. STORAGE EXPO (5-7/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση προϊόντων πληροφορικής, ΙΤ λύσεις τελευταίας γενιάς 
http://storage-expo.it και www.fmi.it email info@infosecurity.it 
 
24. BIAS (27-30/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής ∆ιετής Έκθεση για αυτοµατισµούς, µικροηλεκτρονικής και ΙT για βιοµηχανίες 
http://www.fieremostre.it και www.fieramilano.it mail marketing@fieremostre.it 
 
25. 36η MOSTRA CONVEGNO EXPO COMFORT (11-15/3/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Θέρµανσης-Ψύξης, επεξεργασίας νερού, εξοπλισµών µπάνιου, υδροθερµο-
υγιεινοµικών υπηρεσιών 
http://www.fmi.it και www.fieramilano.it email info@fmi.it 
 
26. FLUIDTRANS COMPOMAC (27-30/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής ∆ιετής Έκθεση υδραυλικών συστηµάτων, ισχύος και µετάδοσης κίνησης, ελέγχου 
εξοπλισµών, βιοµηχανικού σχεδιασµού 
http://www.fieremostre.it και www.fieramilano.it mail marketing@fieremostre.it 
 
27. NEXT ENERGY (11-15/3/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής ∆ιετής Έκθεση για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
www.fmi.it email vlongoni@fmi.it   
 
28. GEOFLUID (1-4/10/2008, Πιατσέντζα) 
17η ∆ιεθνής Έκθεση για τεχνολογίες και εξαρτήµατα για την έρευνα, την εξόρυξη και µεταφορά 
υπόγειων υγρών 
http://www.geofluid.it και www.piacenzafiere.it email info@piacenzaexpo.it 
 
29. MCM (21-23/10/2008, Βερόνα) 
1η ∆ιεθνής Έκθεση για την Συντήρηση στην Βιοµηχανία (ηλεκτρική συντήρηση, µηχανική 
συντήρηση, αντλίες, συµπιεστές, βαλβίδες, κα.) 
www.mcmonline.com και www.veronafiere.it e mail mcm@eiomfiere.it 
 
30. MEDIEL (16-18/5/2008, Νάπολι) 
7η ∆ιεθνής Έκθεση ηλεκτρισµού, ηλεκτρονικών, φωτισµού και ασφάλειας 
http://www.medielfiera.net και www.mostradoltremare.it email info@medielfiera.net 
 
31. ENADA PRIMAVERA (13-16/3/2008 και 09-12/10/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων Ψυχαγωγίας και Παιχνιδιού 
www.enadaprimavera.it και www.fierarimini.it e mail c.zeolla@riminifiera.it 
 
32. TECHNOFOLIES (29-31/10/2008, Γένοβα) 
∆ιεθνής Έκθεση για την Βιοµηχανία της Ψυχαγωγίας 
www.technofolies.it και www.fiera.ge.it e mail technofolies@fiera.ge.it 
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33. PROGAME SHOW (18-20/9/2007, Μπολώνια) 
Επαγγελµατική Έκθεση Κατασκευαστών Μηχανηµάτων Ψυχαγωγίας 
www.fairplay-srl.it και www.bolognafiere.it e mail info@fairplay.it 
 
34. TECNARGILLA (30/9-4/10/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση κεραµικής και σχετικές τεχνολογίας  
http://www.tecnargilla.it/ και www.fierarimini.it email r.magnani@tecnargilla.it 
 

35. MARMOMACC (2-5/10/2008, Βερόνα) 
43η ∆ιεθνής Έκθεση Μαρµάρου, Πέτρας και Συναφείς Τεχνολογίες 
www.marmomacc.it  και www.veronafiere.it e mail info@veronafiere.it 
 
36. LIFT (12-15/11/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση για ανελκυστήρες, εξαρτήµατα, µηχανήµατα και υπηρεσίες  
http://www.liftitalia.com και www.fieramilano.it mail lift@fmi.it  
 
37. SICUREZZA 2008 (25-28/11/2008, Μιλάνο) 
∆ιετής ∆ιεθνής Έκθεση αντικλεπτικών και αντιπυρικών συστηµάτων 
http://www.fieramilanotech.it και www.fieramilano.it mail mail@fieramilanotech.it 
 
38. SICURTECH EXPO (25-28/11/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής ∆ιετής Έκθεση για τα συστήµατα πυρασφάλειας, αντικλεπτικά και αυτοµατισµοί 
κατοικιών 
http://www.fieramilanotech.it και www.milanofiera.it mail mail@fieramilanotech.it 
 
39. VENDITALIA (21-24/5/2008, Μιλάνο) 
6η ∆ιεθνής Έκθεση µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης 
http://www.venditalia.com και www.fieramilano.it mail venditalia@venditalia.com 
 
40. XYLEXPO (27-31/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιετής ∆ιεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίας του ξύλου 
http://www.xylexpo.com και www.fieramilano.it mail info@xylexpo.com 
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ, ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΟ∆ΑΣ, ΓΑΜΟΥ 
 
41. FIRST ALTERNATIVE (10-12/2/2008, Ρίµινι) 
First Alternative Winter 2008 - ∆ιεθνής Έκθεση Μόδας 
www.firstalternative.it και  www.fierarimini.it e mail info@proximargfg.it 
 

42. PITTI BIMBO IMMAGINE (18-20/1/2008, Φλωρεντία) 
Έκθεση Ρούχων και Αξεσουάρ από 0 έως 18 ετών, Premaman, Είδη για την Νηπιακή Ηλικία, 
Αξεσουάρ Επίπλωσης /∆ιακόσµησης  
www.pittimmagine.com και www.firenzefiera.it e mail bimbo@pittimmagine.com 
 

43. PITTI IMMAGINE FILATI (30/1-1/2/2008, Φλωρεντία) 
∆ιεθνής έκθεση Νηµάτων, Κλωστών, Αξεσουάρ για Πλεκτά 
www.pittimmagine.com και www.firenzefiera.it e mail filati@pittimmagine.com 
 

44. PITTI UOMO IMMAGINE (18-21/6/2008, Φλωρεντία) 
∆ιεθνής Έκθεση Ανδρικών Ρούχων και Αξεσουάρ 
www.pittimmagine.com και www.firenzefiera.it e mail uomo@pittimmagine.com 
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45. IO SPOSA ( 24-27/1/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση Γάµου 
www.iosposa.it και www.fieramilano.it e mail iosposa@condenast.it 
 
46. MILANOVENDEMODA (21-24/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Παρουσίαση Γυναικείας Μόδας Pret-à-Porter φθινόπωρο/ καλοκαίρι 2008-2009 
www.milanovendemoda.it  και www.fieramilano.it e mail milanοvendemoda@expocts.it 
 
47. MIFUR (12-16/3/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Γουναρικών και ∆ερµάτινων ειδών 
www.mifur.com και www.fieramilano.it e mail info@mifur.com 
 
48. MICAM Shoevent (26-29/2/2008 Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Υποδηµάτων 
www.micamonline.com και www.fieramilano.it e mail segreteria@micamonline.com 
 
49. MIPEL -The Bagshow ( 28/2-2/3/2008 και Μιλάνο) 
93η ∆ιεθνής Έκθεση ∆έρµατος 
www.mipel.com και www.fieramilano.it e mail segreteria@mipel.com 
 
50. MIPEL -The Bagshow (18-21/9/2008 Μιλάνο) 
94η ∆ιεθνής Έκθεση ∆έρµατος 
www.mipel.com και www.fieramilano.it e mail segreteria@mipel.com 
 
51. LINEAPELLE (22-24/4/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση ∆έρµατος 
www.lineapelle-fair.it και www.bolognafiere.it e-mail milano@lineapelle-fair.it και 
firenze@lineapelle-fair.it 
 
52. TANNING TECH (28-30/10/2008, Μπολώνια)  
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων για την Βιοµηχανία Βυρσοδεψίας και σχετικές Τεχνολογίες 
www.assomac.it και www.bolognafiere.it email exhibition@assomac.it  
 
53. SIMAC (28-30/10/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων και Τεχνολογιών για τη Βιοµηχανία Υποδηµάτων και ∆έρµατος 
www.assomac.it και www.bolognafiere.it e mail exhibition@assomac.it  
 
54. SI - SPOSAITALIA COLLEZIONI (20-23/6/2008 Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Νυφικών και αµπιγέ ενδυµάτων 
www.sposaitaliacollezioni.it και www.fieramilano.it e mail info@sposaitaliacollezioni.it 

 
55. MILANOVENDEMODA (25-28/9/2008, Μιλάνο)  
∆ιεθνής Παρουσίαση Γυναικείου Pret-à-porter Άνοιξη / Καλοκαίρι 2008 
www.milanovendemoda.com και www.fieramilano.it e mail milanovendemoda@expocts.com 
 
56. MILANO MODA DONNA (16-23/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Μόδας Άνοιξη/ Χειµώνα 2008/2009 
www.cameramoda.com και www.fieramilano.it email info@cameramoda.it 
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57. MILANO MODA UOMO (12-16/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Μόδας Άνοιξη/ Χειµώνα 2008/2009 
www.cameramoda.com και www.fieramilano.it email info@cameramoda.it 
 
58. MODAPRIMA (24-26/5/2008 και 29/11-1/12/2008,Μιλάνο) 
64η - 65η ∆ιεθνής Έκθεση Μόδας και Αξεσουάρ / Μόδα Φθινόπωρο / Καλοκαίρι 2008/2009 / Μόδα 
Ανδρική και Γυναικεία Άνοιξη / Καλοκαίρι 2008 
www.pittimmagine.com και www.fieramilano.it e mail modaprima@pittimmagine.com 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

59. LEGNO E EDILIZIA (Φεβρουάριος 2009, Βερόνα) PROGETTO FUOCO (24-27/1/2008, 
Βερόνα) 
∆ιεθνής Έκθεση για την Χρήση του Ξύλου στις Κατασκευές Οικοδοµών 
www.legnoedilizia.it και www.veronafiere.it e mail info@piemmetispa.it 
 
60. EXPO BAGNO (11-15/3/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση για τον εξοπλισµό µπάνιου 
http://www.expodelbagno.it και www.fmi.it email info@expodelbagno.it 
 
61. SALONE UFFICIO (EX-EIMU, 16-21/4/2008, Μιλάνο) 
∆ιετής ∆ιεθνής Έκθεση για το Περιβάλλον Εργασίας (έπιπλα, εξαρτήµατα για γραφεία, τράπεζες, 
ταχυδροµεία κα.) 
http://www.cosmit.it και www.fieramilano.it mail info@cosmit.it 
 
62. EUROCUCINA (16-21/4/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση επίπλων κουζίνας 
http://www.cosmit.it και www.fieramilano.it email info@cosmit.it 
 
63. SANIT ( 9-12/4/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση/Συνέδριο για Τεχνολογίες της Υγείας, Εξοπλισµοί και Υπηρεσίες 
www.sanit.org και www.fieradiroma.it e mail info@sanit.org 
 
64. GREENBUILDING (15-17/5/2008, Βερόνα) 
2η ∆ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο Ενεργειακής Αποτελεσµατικότητος µε την υποστήριξη της 
Αρχιτεκτονικής 
www.greenbuildingexpo.it και www.veronafiere.it  email segreteria@greenbuildingexpo.it  
 
65. EXPOSANITÀ (28-31/5/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Υγείας και Υγιεινής  
www.senaf.it/exposanita και www.bolognafiere.it email senaf.bo@tin.it 
 
66. SOLAREXPO(15-17/5/2008, Βερόνα) 
9η ∆ιεθνής ΄Έκθεση και Συνέδριο /Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 
www.solarexpo.com   και www.veronafiere.it e mail segreteria@solarexpo.com 
 
67. CERSAIE (30/9-4/10/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Κεραµικής και Εξοπλισµού Μπάνιου 
www.cersaie.it και www.bolognafiere.it e mail pressoffice@cersaie.it 
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68. EOLICA MEDITERRANEAN EXPO (1-4/10/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση για την παραγωγή αιολικής ενέργειας 
http://www.zeroemissionrome.eu και www.fieraroma.it 
 
69. KEY ENERGY (5-8/11/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση για την ενέργεια, το κλίµα και την αειφόρο κίνηση 
http://www.keyenergy.eu/ και www.fierarimini.it email a.astolfi@riminifiera.it  
 
70. SAMOTER (5-9/3/2008, Βερόνα) 
27η ∆ιεθνής Τριετής Έκθεση για µηχανήµατα εκσκαφών, εργοταξίων, οικοδοµικών εργασιών 
www.samoter.com και www.veronafiere.it email info@veronafiere.it 
 
71. SAIE (15-18/10/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών 
www.saie.bolognafiere.it και www.bolognafiere.it e mail saie@bolognafiere.it 
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
72. EXPOLEVANTE (29/3-6/4/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση για τον Ελεύθερο Χρόνο, τα Σπορ, τον Τουρισµό και τις ∆ιακοπές 
www.fieradellevante.it και www.riminifiera.it e mail expolevante@fieradellevante.it 
 
73. BIT (21-24/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού 
www.bit.expocts.it και www.fieramilano.it e mail bit@expocts.it 
 
74. GLOBE 08 (13-15/3/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού 
www.globe07.it και www.fieradiroma.it e mail ditondo@globe.it 
 
75. EXPOTURISMO (3-6/4/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού 
www.expoturismo.it και www.fieradellevante.it e mail info@expoturismo.it 
 
76. MONDO NATURA (13-21/9/2008, Ρίµινι) 
15η ∆ιεθνής Έκθεση Τροχόσπιτου, Camping, και Τουρισµού στην Ύπαιθρο 
www.mondonatura.it και www.riminifiera.it e mail infovisitatori@riminifiera.it 
 
77. TTG INCONTRI(24-26/10/2008, Ρίµινι) 
44η Έκθεση Τουρισµού b2b- Επιχειρηµατικές Συναντήσεις  
www.ttgitalia.com και www.fierarimini.it e mail ttgitalia.eventi@ttgitalia.com 
 
78. HOST (23-27/10/2009, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Επαγγελµατικής Φιλοξενίας 
www.host.expocts.it και www.fieramilano.it e mail host@expocts.it 
 
79. SIA GUEST (22-25/11/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Φιλοξενίας 
www.siarimini.it και www.fierarimini.it e mail n.fabbri@riminifiera.it 
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80. BTC INTERNATIONAL MEETINGS AND INCENTIVES FAIR (6-7/11/2008, 
Φλωρεντία) 
∆ιεθνής Έκθεση για τον Συνεδριακό Τουρισµό 
www.btc.it και www.firenzefiera.it e mail btc@btc.it 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ 
 
81. MADE Expo (5-9/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου  
και www.fieramilano.it email info@madeexpo.it 
 
82. MACEF (18-21/1/2008 και 5-8/9/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Κατοικίας 
www.fmi.it/macef και www.fieramilano.it email macef@fmi.it 

83. SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE (16-21/4/2008, Μιλάνο) 
29η ∆ιεθνής Έκθεση Επίπλου 
www.cosmic.it και www.fieramilano.it e mail info@cosmic.it 
 
84. SALONE INTERNAZIONALE DEL COPMLEMENTO D’ARREDO (16-21/4/2008, 
Μιλάνο) 
21η Έκθεση ∆ιακόσµησης/ Επίπλωσης 
www.cosmic.it και www.fieramilano.it e mail info@cosmic.it 
 
85. ABITARE IL TEMPO (18-22/9/2008, Βερόνα) 
Έκθεση Αφιερωµένη στην Επίπλωση/ ∆ιακόσµηση 
www.abitareiltempo.it και  www.veronafiere.it e mail info@acropoli.it 
 
86. SUN (16-19/10/2008, Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Επίπλωσης /∆ιακόσµησης και Εξοπλισµού για Εξωτερικούς Χώρους 
www.sungiosun.it και www.fierarimini.it e mail info@palazzoriminifiera.it  
 
87. SICAILUX (13-15/11/2008, Πορντενόνε) 
∆ιεθνής Έκθεση Φωτιστικών και Αξεσουάρ 
www.sicailux.it και www.fierapordenone.it e mail info@sicailux.it 
 
88. MERCANTE IN FIERA AUTUNNO (4-12/10/2008, Πάρµα) 
∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονων και Παλαιών αντικειµένων 
www.fiereparma.it και www.fiereparma.it e mail antiques@fiereparma.it 

 
89. SASMIL (5-9/2/2008, Μιλάνο) 
21η ∆ιεθνής Έκθεση για τα εξαρτήµατα και ηµικατεργασµένα προϊόντα για το έπιπλο 
http://www.cosmit.it και www.fieramilano.it e mail info@cosmit.it 
 
90. MILANO UNICA (12-15/2/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Υφασµάτων 
www.milanounica.it και www.fieramilano.it e mail info@milanounica.it 
 
91. SCOPERTA (6-9/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Υφασµάτων Επίπλωσης και ∆ιακόσµησης Εσωτερικών Χώρων 
www.scopertaexpo.it  και www.fieramilano.it e mail scoperta@scopertaexpo.it 
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92. PLANET CREATIVITY (7-9/3/2008, Ρίµινι) 
8η Επαγγελµατική Έκθεση Χειροτεχνίας, κατασκευών και  δηµιουργικών τεχνών 
www.planetcreativity.com και www.fierarimini.it e mail expo@planetcreativity.com 
 
93. MERCANTEINFIERA PRIMAVERA ( 1-9/3/2008, Πάρµα) 
∆ιεθνής Έκθεση  Σύγχρονων και Παλαιών Αντικειµένων/ Συλλογές 
www.fiereparma.it και www.fiereparma.it e mail antiquew@fiereparma.it 

 
94. LUXURY &YACHTS (7-9/3/2008 και 14-16/3/2008, Βιτσέντζα) 
5η ∆ιεθνής Έκθεση Πολυτελών Αντικειµένων και Θαλαµηγών 
www.luxuryyachts.it και www.veronafiere.it e mail info@optimistevents.com 
 
95. ARTE GENOVA (21-25/2/2008, Γένοβα) 
Έκθεση Σύγχρονης και Μοντέρνας Τέχνης 
www.fiera.ge.it e mail fierage@fiera.ge.it 
 
96. ARTE FIERA (25-28/1/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης  
www.artefiera.it και www.bolognafiere.it e mail artefiera@bolognafiere.it 
 
97. MIART (4-7/4/08, Μιλάνο) 
12η ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης και Μοντέρνας Τέχνης 
www.miart.it και www.fieramilano.it e mail miart@fmi.it 
 
98. EXPO ARTE (3-6/4/2008, Μπάρι) 
∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης 
www.expoarte.it  και www.fieradellevante e mail info@expoarte.it 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
99. 8α MOSTRA CONVEGNO DEDICATA ALLA SICUREZZA INFORMATICA E ALLA 
BUSINESS CONTINUITY (5-7/2/2008, Μιλάνο) 
7η  Έκθεση Ασφάλειας στην  Πληροφορική και στην Επιχειρηµατική Συνέχεια 
www.info.it και www.fieramilano.it e mail info@infosecurity.it 

 
100. MY SPECIAL CAR SHOW (28-30/3/2008 - Ρίµινι) 
∆ιεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου 
www.myspecialcar.it και www.fierarimini.it e mail info@myspecialcar.it 
 
101. TRASCOM ΕΧPO (12-14/9/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση  Εµπορικών Μεταφορών 
www.trascom.org και www.fieradiroma.it e mail segreteria@trascom.org 
 
102. EICMA BICI 2008 (6-9/11/2008, Μιλάνο) 
66η ∆ιεθνής Έκθεση Ποδηλάτου 
www.eicma.it και www.fieramilano.it e mail eicma@eicma.it 
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103. SMAU (22-25/10/2008, Μιλάνο) 
45η ∆ιεθνής Έκθεση Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επικοινωνιών 
www.smau.it και www.fieramilano.it e mail info@smau.it  
 
104. Ri3 RIGENERA RICARICA RIUSA (5-8/11/2008, Ρίµινι) 
3η ∆ιεθνής έκθεση για την Αναπαραγωγή, Επαναφόρτιση και Επαναχρησιµοποίηση αναλώσιµων 
Στοιχείων Εκτυπωτών, hardware, Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεµατικής 
www.ri3.it και www.fierarimini.it e mail ri3@riminifiera.it 
 
105. MOTOR SHOW (7-16/12/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου 
www.motorshow.it και www.bolognafiere.it e mail salone@motorshow.it 
 
106. EICMA MOTO 2008 (4/11-9/12/2008, Μιλάνο) 
66η ∆ιεθνής Έκθεση Μοτοσικλέτας 
www.eicma.it και www.fieramilano.it e mail eicma@eicma.it 
 
107. COM-P.A. (21-23/10/2008, Μιλάνο) 
Ευρωπαϊκή Έκθεση ∆ηµόσιας Επικοινωνίας, Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις 
www.compa.it και www.bolognafiere.it email info@compa.it 
 
108. EUROSTAMPI (3-5/4/2008, Πάρµα) 
∆ιεθνής Έκθεση Εκτυπωτικών Μηχανηµάτων 

http://www.senaf.it/ και www.fieraparma.it email eurostampi@senaf.it 
 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
 
109. VICENZAORO WINTER (13-20/1/2008, Βιτσέντζα) 
∆ιεθνής Έκθεση Κοσµηµάτων και Πολύτιµων Λίθων 
www.vicenzaorowinter.it  και www.vicenzafiere.it e mail info@vicenzafiera.it 
 
110. VICENZAORO SPRING (17-21/5/2008, Βιτσέντζα) 
∆ιεθνής Έκθεση Κοσµηµάτων, Ρολογιών και Πολύτιµων Λίθων 
www.vicenzaorospring.it και www.vicenzafiere.it e mail info@vicenzafiera.it 
 
111. HIBIDUE (23-26/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Μπιζού, Αξεσουάρ µόδας, Αξεσουάρ για µαλλιά 
www.chibibue.it και www.fieramilano.it e mail chibibue@fmi.it 
 
112. VICENZAORO ΑUTUMN (6-10/9/2008, Βιτσέντζα) 
∆ιεθνής Έκθεση Κοσµηµάτων,  Ρολογιών και Πολύτιµων Λίθων 
www.vicenzaautumn.it και www.vicenzafiere.it e mail info@vicenzafiera.it 

 
113. OROLEVANTE (4-6/10/2008) 
∆ιεθνής Έκθεση Κοσµηµάτων 
www.fieradellevante.it e mail orolevante@fierdellevante.it 
 
 
 



 

71 

114. CHIBI & CART (18-21/1/2008, Μιλάνο) 
Παράλληλα µε την MACEF - ∆ιεθνής Έκθεση ∆ώρου, καλλυντικών, ειδών καπνιστού, χαρτικά, 
σχολικά, γραφικά 
www.fmi.it και www.fieramilano.it e mail macef@fmi.it 
 
115. ESTETICA INTERNATIONAL (2-4/2/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση καλλωπισµού και  ευεξίας 
http://www.esteticainternational.it και www.fieraroma.it email info@esteticainternational.it 
 
116. COSMOPROF (10-14/4/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Καλλυντικών 
www.cosmoprof.it και www.bolognafiere.it e mail sogecos@cosmoprof.it 
 
117. COSMOFARMA (9-11/5/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών για την υγεία και ειδών αισθητικής 
http://www.cosmofarma.com/ και www.fieraroma.it email info@cosmofarma.com 
 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 
118. PROMOTION TRADE EXHIBITION (16-18/1/2008 και 12-14/3/2008, Μιλάνο (17η) –  
1-3/10/2008, Ρώµη (4η) 
∆ιεθνείς Εκθέσεις για το Marketing και επικοινωνίας 
www.ops.it και www.fieramilano.it e mail info@ops.it 
 
119. GIO-SUN (16-19/10/2008, Ρίµινι) 
Έκθεση Παιχνιδιού και Παιχνίδια για Εξωτερικούς Χώρους 
www.sungiosun.it και www.fierarimini.it e mail info@palazzoriminifiera.it 
 
120. NAUTICSUD (8-16/3/2008, Νάπολι) 
∆ιεθνής Ναυτική Έκθεση 
http://www.nauticsud.info και www.mostradoltremare.it email info@nauticsud.info 
 
121. NAUTIC SHOW (29-31/3/2008 και 5-7/4/200810, Βερόνα) 
10η ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι 
www.nauticshow.com και www.veronafiere.it e mail info@optimistevents.com 
 
122. 48α SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE (4-12/10/2008, Γένοβα) 
48η ∆ιεθνές Ναυτικό Σαλόνι 
www.salonenauticogenova.it και  www.fiera.ge.it e mail boatshow@ucina.it 
 
123. EUDI SHOW (29/2-3/3/2008, Ρώµη) 
∆ιεθνής Έκθεση Υποθαλάσσιου Αθλητισµού 
www.eudinews.it  και www.fieradiroma.it e mail info@eudinews.it 
 
124. FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI (31/3-3/4/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου για Παιδιά 
www.bookfair.bolognafiere.it και www.bolognafiere.it e mail bookfair@bolognafiere.it 
 
125. MIDO (9-12/5/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Οπτικών και Οφθαλµολογίας 
www.mido.it και www.fieramilano.it e mail infomido@mido.it 
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126. CONGERSSO ASS “AMICI DI BRUGG” (22-24/5/2008, Ρίµινι) 
Έκθεση Εξοπλισµού και Υλικών Οδοντιατρικής και Οδοντοτεχνίας 
www.amicidibrugg.it και www.fierarimini.it e mail I.devecchi@unidi.it 
 
127. FIERA DEL LEVANTE ( 13-21/9/2008, Μπάρι) 
72η Γενική ∆ιεθνής Έκθεση 
www.fieradellevante.it e mail campionaria@fieradellevante.it 
 
128. 36α INTERNATIONAL EXPODENTAL(8-11/10/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Εξοπλισµού και Υλικών για την Οδοντιατρική 
www.expodental.it και www.fieramilano.it email expodental@expodental.it 
 

129. FRANCHISING & TRADE (24-27/10/2008, Μιλάνο) 
∆ιεθνής Έκθεση Franchising 
www.trade.expocts.it και www.fieramilano.it e mail trade@expocts.it 
 
130. VISUAL COMMUNICATION (6-8/11/2008, Μιλάνο) 
Έκθεση / ∆ιεθνές Συνέδριο Οπτικής Επικοινωνίας 
www.visualcommunication.it και www.fieramilano.it e mail visualcommunication@reedexpo.it 
 
131. TAN EXPO 2008 (28-30/3/2008, Μπολώνια) 
∆ιεθνής Έκθεση ειδών για γραφεία κηδειών και νεκροταφείων 
www.tanexpo.com και www.bolognafiere.it email info@tanexpo.com 
 
132. AF-L’ARTIGIANO IN FIERA (29/11-8/12/2008, Μιλάνο) 
12η ∆ιεθνής Έκθεση / Αγορά Βιοτεχνικών Προϊόντων 
www.fiera-artigianato.com  και www.fieramilano.it e mail artigianatoinfiera@gestionefiere.com 
 
133. MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO (25/4 -4/5/2008, 
Φλωρεντία) 
72η ∆ιεθνής Βιοτεχνική Έκθεση 
www.mostrartigianato.it και www.firenzefiera.it e mail mostrartigianato@firenzefiera.it 


