
 
 
 

 
 
 
 

BLUE ECONOMY 
 
1. O papel da economia do mar na Itália 
 
O papel do mar na trajetória de crescimento da economia foi destacado recentemente pela 
Comissão européia, (European Commission, Blue Growth. Opportunities for marine sustainable 
growth) 
 
Na Itália, o elemento marinho é fortemente ancorado na economia, na história e na cultura 
local. Basta pensar que a Itália é um país no centro do Mar Mediterrâneo, que possui 7.500 km 
de litoral e mais de 600 cidades banhadas pelo mar. 
 

Em 2011, as atividades relacionadas à economia do mar produziram um valor de mais de 41 
bilhões de euros, com um impacto de 2,9% sobre o total da economia. 
Se confrontarmos o papel da economia do mar com outros segmentos econômicos, vem a tona 
ainda mais fortemente o seu potencial produtivo. Basta pensar que os 41 bilhões de euros de 
valor agregado provenientes das atividades da economia do mar são quase o dobro do que é 
produzido pela indústria têxtil, vestuário e couro (21 bilhões de euros de valor agregado, de 
1,5% do total da economia). 
 

Os setores tradicionais, representados pela construção naval, transporte, mineração e 
indústria de pesca marinha, juntos, são responsáveis por aproximadamente 45% do valor 
agregado produzido pela economia do mar. 
 

Observando a capacidade produtiva do turismo e do transporte, percebe-se a importante 
infraestrutura portuária do país, onde ao longo de seu litoral estão disseminadas mais de 500 
estruturas portuárias – entre turísticas e comerciais – das quais, aproximadamente, 80 são 
portos turísticos e 350 multifuncionais, além de mais de 100 embarcadouros. Na prática, em 
média, cada 14 km de costa existe uma infraestrutura portuária, com maior concentração 
destas na costa do Tirreno. 
 

 
 
Do ponto de vista do trabalho, os quase 800 mil trabalhadores empregados pela economia 
do mar representam 3,2% do total de empregos no país.  
Uma força de trabalho cuja amplitude se destaca ainda mais se considerarmos que esta é 
superior em 200 mil unidades do setor formado pela indústrias química, farmacêutica, 
borracha, plástico e minerais não-metálicos (600 mil trabalhadores, 2,4% do total da 
economia).  
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2. Posição competitiva da Itália nos mercados internacionais 
 
Nos últimos anos, na Itália, o crescimento do intercâmbio comercial determinou uma mudança 
gradual de prioridade à navegação. De 2001 a 2012, o valor atribuído as atividades comerciais 
via mar cresceu de 23,8 para 27,9% em relação às exportações; em relação as importações o 
crescimento foi ainda maior, passando de 26,4 para 34,7%. 
 
Em relação aos destinos fora da UE, as exportações italianas via mar, que atravessaram as 
fronteiras da União Européia elevaram-se, em 2012, para mais de 98 bilhões de euros, o que 
representa mais da metade (54,5%) do total de bens exportado para fora da UE. 
 
Entre os vários países de destino das nossas exportações através da navegação marítima, 
os Estados Unidos são o primeiro, com quase 17 bilhões em exportações, seguido pela 
Turquia (7 bilhões) e pela China (4 bilhões).  
Mais especificamente, excluindo a Rússia, todas as grandes economias "em crescimento" 
(BRICS) caíram no ranking dos vinte maiores destinos estrangeiros dos produtos italianos 
comercializados via mar (Brasil, Índia, China e África do Sul). 
 
Mesmo os países do Mediterrâneo têm um papel central, uma vez que são o alvo de nada 
menos que 32 milhões de euros de exportações italianas via mar; um aumento de 26 bilhões 
em comparação com 2007. A Turquia, em particular com sua forte demanda de crescimento 
rápido, tornou-se o segundo país importador de produtos italianos através da navegação 
marítima, registrando de um valor total de compras de 6,7 bilhões de euros. 
 
 

 
 
 
3. A indústria de construção naval 
 
Um dos principais segmentos do sistema produtivo italiano, ligado à economia do mar, é a 
indústria de construção naval, que tem sempre sido o orgulho da indústria de fabricação 
italiana. 
Em termos globais, a Itália é, hoje, um dos principais países da construção naval, juntamente 
com Noruega, Estados Unidos, Holanda e Alemanha. 
Em 2012, na Itália, as exportações das atividades provenientes da economia do mar elevou-se 
a mais de 4,6 bilhões euros; enquanto em 2011 o faturamento superou os 6 bilhões. 
Também em 2011, 58,2% da demanda global por navios e barcos partiu da Ásia, 
principalmente graças à China (participação de mercado: 19,1%) e Coreia do Sul, ficando em 
primeiro lugar com uma quota de 20,4% do mercado.  



 

 
 
 
4. A capacidade de ativação sobre o restante da economia 
 
A capacidade de ativação da economia do mar pode confirmar como este é um segmento 
estratégico da produção para o país: de fato, para cada euro produzidos por este setor ativa-se 
1,9 euro do resto da economia. Em termos absolutos, isso significa que, com referência em 
2011, os 41,3 bilhões de produtos de valor agregado das atividades diretamente relacionadas 
com o mar (2,9% do total da economia), são capazes de ativar outros 77 bilhões de euros 
sobre o restante da economia (5,5%). 
Analisando então a economia do mar em sua plena expressão, pode-se deduzir que, em 2011, 
toda o segmento corresponde a 118 bilhões de euros de valor agregado, igual a 8, 4% da 
economia global. 
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Fonte: “Unioncamere-CamCom, Secondo Rapporto sull’Economia del Mare, 2013”. Rapporto, realizzato da 

CamCom - Camere di Commercio d’Italia - Universitas Mercatorum, Società Consortile a Responsabilità Limitata 
per Unioncamere. 


