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FILIPPINE-BUNURI DE CONSUM, ENERGIE, SĂNĂTATE
Un webinar organizat de MAE a făcut legătura între IMM-urile italiene și
retailerii din Filippine. Misiunea Confindustria care a urmat, a contribuit la
consolidarea relațiilor comerciale pentru următoarele sectoare industriale:
Bunuri de consum, inclusiv ramura pentru produse de gospodărie; construcții și
infrastructură; energii regenerabile și sistemul sanitar, care s-au dovedit a fi
sectoare cu un potențial interes major pentru ambele țări. La începutul lunii
noiembrie în cadrul unui panel dedicat marilor retaileri, importatori și
distribuitori filipinezi, organizat de Ambasada Italiei la Manila și de Camera de
Comerț Italiană în Filippine (ICCP) pentru sectoarele alimentar, amenajări și
textile pentru îmbrăcăminte, a fost realizat un dialog în spațiul web timp de două
ore cu peste 130 de societăți italiene, conectate prin sistemul pus la punct de
MAE. Insulele Filippine au a doua rată de creștere a PIB, din Extremul Orient,
depășită doar de cea a Chinei (6,2% tendință anuală); incidența consumurilor
asupra PIB (peste 70%) este cea mai mare din întreaga zonă. Piața de retail a
țării este dominată de lanțuri prezente pe întreg teritoriul național și poate conta
pe o populație de 100 de milioane de locuitori, compusă mai ales din tineri.
Consecințe operative imediate ale Webinarului, primul experiment de acest gen
promovat de Ministerul Afacerilor Externe: grupul Robinson (supermarketuri și
mari magazine) a decis să activeze un canal direct pentru oferta de produse
italiene prin intermediul ICCP; același ICCP a activat un serviciu de diseminare a
cataoagelor societăților italiene și a datelor de contact directe în rândul celorlalți
retaileri interesați de brandul made in Italy. Următoarea misiune
antreprenoarială a Confindustria, condusă de Paolo Zegna, responsabil al
Confindustria pentru Internaționalizare la care au participat în jur de douăzeci
de coscietăți din sectoarele energie, construcții, amenajări, modă, mașini unelte,
unelte de grădinărit, navigare prin satelit a consolidat ulterior relațiile
comerciale. Au avut loc întâlniri la nivel instituțional (cu Vice Președintele
Jejomar Binay, Ministrul Afacerilor Externe Albert Del Rosario, Subsecretarul
pentru Comerț și Industrie Cristino Panlilio, Primarul Makati City, cea mai bogată
dintre cele 16 municipalități în care este împărțită Manila, Gunjun. În scopul de
a aprofunda oferta inovatoare în sistem ‘Storytalia’ principalele lanțuri de retail
din țară sunt servite, sau este alimentată o platformă de expunere și vânzare – în
sistem franchising – a celor mai reprezentative produse Made in Italy fabricate

de IMM-uri italiene mai puțin cunoscute. Următoarele inițiative, prevăzute în
colaborare cu ICCP, se vor referi la sectorul sanitar, cel al energiilor regenerabile,
întregul sector de amenajări și materiale de construcții (rezidențial și terțiar),
sectorul hotelier-turistic.
BRAZILIA– ENERGIE
Ambasada Italiei în Brazilia și Guvernul Districtual Federal (GDF) au semnat
un memorandum menit să favorizeze colaborarea în sectorul eficienței
energetice. Propunerile de colaborare prevăd: - demararea unui proiect pilot de
instalare a energiei fotovoltaice de consum la nivel scăzut, mediu și ridicat în
domeniul rezidențial, cu monitorizare din partea Societății pentru distribuție
electrică din Brazilia (CEB) a Universității din Brazilia; - posibila participare a
societăților italiene în vederea realizării unei piețe acoperite în cartierul popular
din Brazilia (Cidade Estrutural), pe o suprafață totală de 1500 mp. Este vorba
despre un proiect care prevede instalarea de panouri solare și a oricăror altor
echipamente considerate oportune pentru atingerea unui grad maxim de
autonomie energetică. GDF a prezentat anticipat proiectul pieței acoperite
câtorva societăți italiene care au intervenit în cadrul seminariilor organizate în
proiectul “Ambasada Verde”; - aplicarea la noile unități locative, pe care GDF s-a
obligat să le construiască în următorii ani, a unor sisteme denumite “fatia do sol”
(porția de soare) proiectate în Italia de Enel Green Power/Evergreen: este
vorba despre așa-numitele “condominii fotovoltaice” care prevăd instalarea unor
panouri chiar și în zonele foarte îndepărtate de punctul de exploatare, cu
participarea în cote mixte din partea diverșilor utilizatori. Printre avantaje se
numără reducerea netă a practicilor birocratice (o solicitare unică pentru diverși
utilizatori finali), o conexiune unică la rețeaua societății de distribuție electrică și
o evidentă reducere a costurilor de întreținere. Planurile GDF prevăd realizarea a
100.000 de unități locative; - implicarea societăților italiene pentru soluțiile de
transport al energiei produse de panourile amplasate pe clădirile publice (ca, de
exemplu, stadionul din Brazilia) către blocurile de locuit din împrejurimi.
FRANȚA – SECTORUL MODĂ ȘI CONFECȚII
Sistemul Italian a fost protagonistul ediției din ianuarie a “Maison & Objet”,
expoziția pariziană dedicată sectorului de modă/confecții cu segmente calificate
dedicate decorării, design-ului și inovării creative, care s-a derulat într-un spațiu
expozițional de 135.000 mp, cu circa 3.000 de expozanți și o afluență medie de
71.000 e vizitatori specializați (arhitecți, designeri de interior, importatori și
achizitori pentru marii distribuitori) dintre aceștia mai mult de jumătate
provenind din străinătate, mai ales din Europa, Statele Unite, Japonia, China,

Rusia și Țările Arabe. Țara noastră, a fost, după Franța, cea care a avut cel mai
mare număr de expozanți: 392 de societăți, adică 13% din totalul societăților
expozante. Dintre acestea, circa 70 s-au bucurat de sprijinul Agenției ICE care a
amenajat patru pavilioane: decorațiuni interioare, design și inovare, lenjerie
pentru casă și ceramică. Acesta din urmă s-a bucurat de participarea a 23 de
societăți de profil cu marca “Ceramics of Italy”, într-un spațiu de circa 320 mp
amenajat în parteneriat cu Confindustria Ceramica.

TURCIA, AFRICA DE NORD– MECANICĂ, TEXTILE
Programul Global Business Bridges finanțat de UE, își propune să promoveze
parteneriatul între societățile din Uniunea Europeană și cele din Turcia pentru ca
acestea să opereze în piețe terțe în care Turcia este deja activă cu un dinamism în
creștere. Inițiativa a trezit un interes semnificativ și în rândul societăților
italiene. În acest context, Biroul I al Direcției Generale pentru Promovarea
Sistemului Național a efectuat o analiză a fluxurilor de interschimb și a
oportunităților pentru Italia pentru zona Africii de Nord și a Țărilor din Golf, în
care au fost identificați cei mai importanți reprezentanți ai piețelor Nord
Africane. În afară de sectoarele mecanicii specializate și a produselor derivate
din rafinarea petrolului, despre care s-a vorbit deja, sunt implicate și sectoarele
metalurgice din Algeria,ale industriei chimice din Egipt și textile din Tunisia. Din
punct de vedere al investițiilor străine directe, participarea italiană în acest
sector și suma medie au crescut de-a lungul timpului, cel puțin până la izbucnirea
crizei. La finalul anului 2008, societățile Nord Africane cu participare din partea
societăților italiene sunt în număr de 532 cu o sumă facturată medie de 34
milioane de euro. Cel mai mare număr de participațiuni este în Tunisia (215 până
la sfârșitul lui 2008), celelalte țări având în jur de 100 de participațiuni, cu
excepția Libiei. Fluxurile de investiții, peste un miliard de euro din 2007, cu
excepția anului 2010, au depășit deja această limită în primele 9 luni ale anului
2011. În clasificarea întocmită conform numărului de proiecte italiene pe
sectoare în perioada 2003-2011, sectorul principal fiind cel textil iar societățile
cele mai active sunt ENI SpA, Benetton Group SpA și Italcementi. Strângerea în
prezent a alianțelor de sector ne-ar permite în viitorul apropiat nu doar
consolidarea poziției noastre în calitate de furnizor, ci și consolidarea poziției de
delocalizator și de operator logistic în faza următoare de redistribuire la export
și distribuire pe piața europeană(și pentru produsele care nu provin din Italia).
Din datele relevante reiese că prezența italiană și cea turcă pe piețele nord
africane se concentrează pe diferite sectoare care nu ar trebui să situeze cele
două țări într-o poziție concurențială între ele. În mod special, Italia se prezintă

ca fiind mai concentrată pe mecanică, iar Turcia pe industria metalurgică.
Interesul turc în industria textilă din Tunisia și Maroc ar putea constitui un punct
de plecare pentru posibile colaborări în acest sector. Din punct de vedere
geografic trebuie subliniată prezența solidă a Turciei pe piața egipteană. În fine,
un sector în care există mari oportunități este cel al construcțiilor, cu formarea
de consorții bilaterale pentru participarea la licitații și cereri de oferte. Aproape
o treime din totalul exportului turcesc în Africa de Nord se concentrează pe
metalurgie, fiind urmat de industria autovehiculelor (9,1%) și de cea textilă
(8,3%). În acest context, interesul societăților italiene și turce de a opera
împreună este și mai mare. Sectoarele specifice de colaborare pot fi mecanica
specializată în Irak, industria de lux în Emiratele Arabe, industria chimică și
sectorul hitech în Israel. Și în acest caz un ulterior sector de interes pentru
colaborările italo-turce ar putea fi cel al construcțiilor. Trebuie evidențiat că în
prezent există deja societăți de construcții italiene care operează în parteneriat
cu cele din Turcia pe terțe piețe cu mar fi Polonia, Oman și Rusia cu puternice
elemente de complementaritate. Multe societăți turce au de fapt în general o
organizare excelentă, cunosc bine și se integrează ușor în țările musulmane, au
scheme de cost foarte competitive care permit exportul în străinătate a unor
tehnici și a unor specialiști. La rândul lor societățile italiene se mândresc cu
capacități recunoscute de engineering și de project management și au înalte
competențe tehnologice în sectoarele de vârf (de exemplu tehnologia de înaltă
viteză feroviară), capacități majore de gestionarea riscurilor în proiecte, precum
și o amplă experiență de project financing. De altfel, acestea dețin de asemenea o
experiență consolidată în domeniul operării pentru realizarea de proiecte
finanțate în favoarea Guvernelor naționale de către IFI, BEI, UE, BERS și de către
alte instituții internaționale.

USA – FINANȚARE PENTRU DEZVOLTARE
Ministrul de Finanțe, Grilli, a prezidat o întâlnire în vederea consolidării a
parteneriatelor financiare între Italia și SUA. În cadrul acesteia au fost ilustrate
punctele de forță ale țării noastre, reforma aplicată de guvern precum și
confruntările cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat. Ministrul Afacerilor
Externe, Terzi, s-a întâlnit cu finanțistul Soros și alți reprezentanți importanți ai
lumii financiare. Printre provocările care rămân deschise au fost menționate,
printre altele, programele din sectorul infrastructură, educație și cercetare,
sprijinul care trebuie furnizat întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de
creștere și internaționalizare, necesitatea unei puteri centrale impunătoare care
să exercite o activitate de leadership. Ministrul Grilli s-a oprit asupra a două

direcții de acțiune ale Guvernului din ultimul an: prima a restabilit încrederea în
piețele financiare, a instituit un control asupra cheltuielii publice și a introdus în
constituție principiul de echilibrare a bugetului. Cea de-a doua a avut ca obiectiv
introducerea elementelor de competitivitate reducând rolul sectorului public în
economie, de exemplu prin deschiderea la concurență a unui număr de 7.000 de
societăți de servicii care lucrează cu Administrația Publică. Ministrul a vorbit de
asemenea și despre reforma muncii, menită să introducă elemente de
flexibilitate într-un sistem excesiv de segmentat și care descurajează societățile
să investească în tineri și să introducă, cu ajutorul înlesnirilor fiscale, abordarea
componentei salariale din perspectiva productivității.
Următoarea dezbatere cu reprezentanții lumii financiare și a capitalurilor de risc
s-a concentrat ulterior pe teme cum ar fi dimensiunea insuficientă a societăților
italiene, recursul limitat la piața de capital și necesitatea de dezvoltare a unei
“equity culture” în societățile de dimensiuni mici și medii pentru a facilita accesul
potențialelor investiții ale operatorilor americani. Ambasadorul Statelor Unite la
Roma, Thorne, s-a exprimat în termeni extrem de pozitivi cu privire la
intervenția guvernului italian, care a implementat primul mare efort de reformă
după mult timp. Acesta a amintit de asemenea că noul Secretar de Stat Kerry
este foarte legat de Europa și că acesta intenționează să consolideze unlterior
legăturile transatlantice și prin intermediul unui ambițios acord de interschimb
(TAFTA). Tot în domeniul atragerii investițiilor străine în Italia, Ministrul
afacerilor Externe, Terzi, cu ocazia misiunii sale la ONU, s-a întâlnit la New York
cu finanțistul George Soros și cu alți reprezentanți ai lumii economico-financiare
care s-au implicat în ’“anul Culturii italiene în Statele Unite”, printre care
Directorul International Economic Alliance, Van McCormick, precum și
reprezentanți ai Citigroup, Lazard LLC, McKinsey and Co. e Moody’s. Discuția
s-a referit la perspectivele investițiilor străine și în special ale ceor americane în
Italia. Ministrul Terzi a vorbit despre capacitățile de redresare ale țării noastre,
subliniind măsurile pentru stabilizarea bugetului public precum și celelalte
măsuri adoptate de Italia și menite să reformeze economia, piața muncii, și să
aducă o simplificare administrativă și o îmbunătățire a ”climatului de investiții”.
INDONEZIA – AGROINDUSTRIE, MECANICĂ, INFRASTRUCTURĂ
Aceasta va fi prima dintr-o serie de întâlniri programate pentru 2013 în cadrul
proiectului “Internaționalizarea la un click distanță”. În ultimii treizeci de ani,
Indonezia a înregistrat o creștere medie anuală de peste 6 puncte procentuale,
trezind astfel interesul gobal. Investitorii au fost atrași de existența resurselor
naturale și de puterea de cumpărare a unei clase medii emergente caracterizată
prin consumuri din ce în ce mai ridicate, cu o populație tânără. În scopul de a

ilustra oportunitățile de business de pe piața indoneziană, Unioncamere EmiliaRomagna și Ministerul Afacerilor Externe au organizat la 26 martie un
webinar cu o durată de circa două ore în timpul căruia au fost aprofundate
oportunitățile și punctele critice ale pieței indoneziene, acordându-se o atenție
specială sectoarelor de agro industrie, mecanică, automobile (piese de schimb și
infrastructură (energie, construcții). La finalul webinarului, s-au derulat întâlniri
virtuale b2b rezervate doar întreprinderilor din zona Emilia-Romagna.
Evenimentul se integrează într-un calendar de inițiative prevăzute pentru 2013
în cadrul proiectului “Internaționalizarea la un click distanță” demarat de
Unioncamere Emilia-Romagna și de Ministerul Afacerilor Externe, având pe de o
parte obiectivul de a favoriza noile oportunități de cunoaștere și dezvoltare în
vederea creșterii teritoriale și pe de altă parte experimentarea unei metodologii
de lucru inovatoare și eficace în termeni de cost-beneficiu, care prevede
exploatarea tuturor avantajelor oferite de noile tehnologii pentru a gestiona
programe care să orienteze societățile către oportunitățile optime de business. În
cadrul conexiunii gestionate de la Jakarta vor interveni buyeri, reprezentanți ai
asociațiilor de sector, importatori locali și potențiali subiecți interesați să
colaboreze cu Italia care vor putea furniza diverse indicații utile referitoare la
potențialul pieței, pricing și posibile formule comerciale.
INDIA – INDUSTRIA DE ÎNCĂLȚĂMINTE, PIELĂRIE, AUTOMOBILISTICĂ
Implicate, din partea italiană, sectoarele de încălțăminte de marcă, cel de
tăbăcărie Santa Croce sull’Arno, Unionfidi din Torino și cel automobilistic din
Torino. A fost elaborat în concluzie Programul integrat pentru dezvoltarea
IMM-urilor în India finanțat de Cooperația Italiană cu o sumă de circa 3,2
milioane die euro și implementat de Agenția UNIDO în colaborare cu Ministerul
italian al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (MSME). Principalele sectoare de
intervenție în domeniul investițiilor au fost parteneriatele între sectoare
omoloage (cluster twinning), promovarea investițiilor, aportul de tehnologie și
promovarea modelului Consorțiilor de garantare pentru facilitarea accesului la
credit al IMM-urilor. Activitățile s-au derulat mai ales în orașul Chennai (Madras)
în Statul Tamil Nadu și Pune nel Maharashtra. Analiza finală indică un grad
ridicat de satisfacție al beneficiarilor și rezultate semnificative în domeniul
îmbunătățirii productivității și competitivității societăților implicate, precum și
progrese în domeniul economisirii energiei și îmbunătățirea condițiilor de
muncă datorită componentei sociale a programului demarat în 2012 prin
utilizarea dobânzilor acumulate. Implementarea programului a implicat diverse
instituții locale printre care Indian Finished Leather Manufacturers and
Exporters Association (IFLMEA), Central Leather Research Institute (CLRI),

Central Footwear Training Institute (CFTI), Indian Shoe Federation (ISF),
Ambattur Industrial Estate Manufacturers Association (AIEMA) și Confederation
of Indian Industry (CII). Aceste instituții au avut posibilitatea achiziționării de
competențe în materie de knowhow și formare, inclusiv capacitatea de a replica
autonom cel puțin o parte din acțiunile de sprijin puse în practică în cadrul
programului. Principalii parteneri din partea italiană au fost sectoarele de
încălțăminte de marcă, cel de tăbăcărie Santa Croce sull’Arno, Unionfidi din
Torino și cel automobilistic din Torino. Asociațiile industriale locale și
instituțiile de sector implicate vor trebui să-și utilizeze toate abilitățile și cele mai
bune practici dobândite de-a lungul exercitării activității lor, pentru a asigura
continuarea funcționării pe profit a IMM-urilor și a noilor sectoare ce nu au fost
încă implicate, făcând în primul rând uz de relațiile recent stabilite cu asociațiile
industriale și de sector italiene, în timpul derulării programului dar și prin noile
relații ce trebuie stabilite cu alte entități italiene. De fapt obiectivul, așa cum a
explicat Ambasadorul italian în India în cadrul ceremoniei de încheiere a
proiectului, este necesară trecerea de la asistență tehnică la o cooperare
strategică între sectoarele industriale din cele două țări care trebuie realizată
prin alianțe și/sau procese de integrare a producției care să permită IMM-urilor
indiene să se doteze cu tehnologie și know-how iar celor italiene să le faciliteze
accesul la piața locală. În acest context, UNIDO a propus o întâlnire tripartită cu
Ambasada Italiei și MSME pentru a nu risipi bagajul de cunoștințe dezvoltat în
cadrul proiectului, garantând conservarea acestuia, prin implicarea altor
organizații, mai ales private.

VIETNAM – MOBILIER DIN LEMN, TEXTILE PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversare a relațiilor Italia-Vietnam au fost demarate o
serie de inițiative pentru a promova o cunoaștere mai aprofundată a
oportunităților de pe piața din Vietnam ca platformă de producție și poartă de
intrare pe piețele asiatice accesibile și pentru întreprinderile italiene mici și
mijlocii: pe aceeași temă se derulează și în acest an diverse inițiative care au
implicat Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Economice,
Regiunea și Uniunea Camerelor de Comerț din Emilia Romagna, Toscana
Promozione și Regiunea Toscana, Agenția ICE, UNIDO, Confindustria.
Dealtfel, anul s-a deschis cu vizita de Stat a Secretarului General al Comisiei
Centrale de Partid, Nguyen Phu Trong la invitația președintelui Giorgio
Napolitano cu ocazia celei de-a patruzecea aniversări a inaugurării relațiilor
diplomatice între Italia și Vietnam. O parte dintre inițiativele care se derulează se
integrează în programul SME Cluster Development promovat de UNIDO în

colaborare cu Ministerul italian al Afacerilor Externe și Ministerul pentru
Programare și Investiții (MPI) din Vietnam menit să conecteze sectoarele de
producție din Italia și Vietnam din trei domenii: lemn, mobilier și textile pentru
îmbrăcăminte. Anul 2012 s-a încheiat cu o prezentare roadshow a Vietnamului
în Italia cu opriri la Milano, Padova, Pesaro și Bologna care a fost urmată de o
misiune cu întâlniri B2B în Vietnam organizată de UNIDO și Confindustria.
Inițiativa a avut o concretizare operativă și anul acesta, printr-o nouă misiune Ho
chi Minh City promovată de UNIDO, Unioncamere Emilia-Romagna,
Cooperazione Italiana (Ministerul Afacerilor Externe), Ambasadele celor două
țări și Camera de Commerț Italiană din Vietnam, în strânsă colaborare cu
HAWA, asociația vietnameză a sectorului lemn-mobilier precum și cu principalii
reprezentanți ai categoriilor interesate. Obiectivul proiectului, pe lângă
organizarea unor întâlniri directe între societățile din cele două țări, este acela de
a consolida un cadru mai amplu de “partenariat industrial” în sectoarele lemnmobilier și mecanică, prin crearea primului cluster industrial italian din Vietnam.
În acest context Camera de Comercț italiană din Vietnam, în colaborare cu
Ambasada Vietnamului în Italia, a organizat o serie de întâlniri de informare
coordonate de Secretarului Camerei în persoana dlui., Pham Hoang Hai, cu
scopul de a sprijini întreprinderile italiene interesate să colaboreze cu
Vietnamul. Întâlnirile au avut loc la Toscana cu colaborarea Toscana Promozione,
în Emilia Romagna cu Unioncamerele și cu Camerele asociate, la Vicenza cu
Confindustria Vicenza. Trebuie menționat că inaugurarea întâlnirii de
informare de la Toscana, la sediul Toscana Promozione, s-a bucurat de
prezența Președintelui Regiunii Enrico Rossi, a adjunctului Ministrului
Vietnamez al Afacerilor Externe Bui Thanh Son, a adjunctului Ministrului
Vietnamez al Industriei și Comerțului, Hoang Quoc Vuonge, a Ambasadorului
Vietnamului în Italia, Nguyen Hoang Long. Au participat extrem de activ și
Regiunea și Unioncamerele din Emilia-Romagna care au organizat în luna martie
o serie de evenimente (Zilele Vietnameze în Emilia Romagna) referitoare la
economie și cultură. Între acestea s-a numărat și un business forum cu
participarea a peste 70 de societăți și tot atâtea asociații de live streaming,
precum și a principalelor instituții din Cabina de Regie pentru Italia la nivel
internațional, a UNIDO, a Ambasadelor celor două țări și a unor societăți cu mar
fi Datalogic și Bonfiglioli care au o puternică reprezentare în Vietnam.
Concomitent cu aceste evenimente, o delegație din Vietnam, condusă de Ngo Thi
Doan Thanh, Președintele Consiliului Popular al orașului Hanoi, a efectuat o
vizită oficială la Bologna, unde a fost primită de Președintele adunării Legislative
Palma Costi și de Președintele Unioncamerei Emilia-Romagna Carlo Alberto
Roncarati. De altfel, pentru a continua cunoașterea și formarea pieței

vietnameze, Unioncamere Emilia-Romagna a organizat și un mini master de
aprofundare în luna iulie. În fine, în luna octombrie va fi organizată o misiune
antreprenorială de către Unioncamere Emilia-Romagna și Regiune, în sectorul
mecanică în cadrul proiectului “Destinația Vietnam” pentru societățile din zona
Emilia-Romagna din industria mecanică.

ETIOPIA- INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ, TEXTILĂ, FARMACEUTICĂ,
ALTELE
Oportunitățile au fost identificate în cursul Forumului pentru Afaceri organizat la
Milano de către Ministerul Afacerilor Externe, Promos, ISPI, Assolombarda și de
Ambasada etiopiană în Italia cu participarea a 30 de societăți etiopiene conduse
de Ministrul Industriei Sisay Gemechu. De-a lungul dimineții, o delegație
instituțională și antreprenorială, condusă de Ministrul Industriei, Sisay
Gemechu, și alți reprezentanți ai administrației etiopiene, a ilustrat
oportunitățile economice și comerciale oferite de țara africană în diverse
sectoare industriale: agroalimentar, pielărie, farmaceutic, textil, prelucrarea
metalelor, turism, infrastructură, chimie, extracția minieră, distribuția și
comercializarea. În timpul după - amiezii, însă, societățile participante (30
italiene și 30 etiopiene) au fost protagonistele unei serii de întâlniri ce au avut ca
scop identificarea oportunităților de export/import și eventualele sectoare de
cooperare industrială. Delegația societăților etiopiene a fost organizată de
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectorial Associations (ECCSA). Redăm în
cele ce urmează lista principalelor categorii de importuri de care participanții
etiopieni s-au arătat interesați: Filiera agroalimentară: mașini agricole,
echipamente pentru brutărie și patiserie, Energie: generatoare, Construcții:
import utilaje, materiale Utilaje și instalații: mașini pentru prelucrarea
marmurei și granitului, producție detergenți și vopseluri, mașini textile, Chimie:
farmaceutică, produse diverse, Produse de uz domestic: amenajări birouri și
locuințe Transport: import autovehicule second hand, camioane, Diferite
produse: birotică, computer și aparatură electronică, echipamente hotel. Mai
multe societăți și-au exprimat de altfel interesul pentru crearea de parteneriate
în domeniul construcțiilor, rețelelor de apă și electromecanică, turism (agenții),
vânzarea diferitelor utilaje. Din punct de vedere al exportului, oferta etiopiană se
concentrează pe produse alimentare și de îmbrăcăminte. ECCSA a deschis două
‘birouri în vederea dezvoltării sectorului privat (PSF: Private Sector
Development Hub) și pentru coordonarea inițiativelor din sectorul privat cu cele
ale Autorităților de stat(PPCF: Public and Private Consultative Forum).

EAU - TURISM
Sunt frecventate mai ales orașele bogate în opere de artă, în timp ce Sudul,
Insulele și celelalte orașe rămân mai puțin cunoscute. Trebuie găsite soluții și
pentru familiile mai numeroase. Aici este necesară activitatea de promovare a
Ambasadei italiene la Abu Dhabi pe lângă operatorii turistici locali. Recent au
fost primite delegații turistice din segmentul de lux al Coastei Smeralda iar înmai
a fost organizată o călătorie de familiarizare în Italia (Cortina D’Ampezzo,
Venezia, Roma) pentru general managerii importanți ai agențiilor turistice din
Abu Dhabi și Dubai. Este necesar însă ca operatorii turistici italieni să ofere
pachete destinate publicului care preferă călătoriile în perioada de vară și care
căîlătorește în general cu familia și este însoțit adesea și de apropiați ai acesteia.
Exist[ deci premizele pentru promovarea ofertei de vile și apartamente pentru
închiriere. Pentru familiile care aleg însă lanțurile hoteliere, trebuie însă oferită
posibilitatea închirierii unui întreg etaj pentru a garanta confortul și intimitatea.
Trebuie vaorificată apoi și oferta de parcuri tematice, parcuri de aventură,
parcuri acvatice și itinerarii tematice pentru copii. Trebuie menționat, de
asemenea, că la publicul autohton se adaugă un public țintă compus din
numeroși străini rezidenți în Emirate, cu nevoi și caracteristici parțial diferite.
Ambasada Italiei publică articole și scurte prezentări în principalele ziare de pe
teritoriul Emiratelor Arabe Unite cu scopul de trezi interesul pentru regiunile
italiene mai puțin cunoscute și destinațiile turistice mai neobișnuite.
MYANMAR – PETROL ȘI GAZE, AGRICULTURĂ, PRELUCRAREA PRODUSELOR
ALIMENTARE, ALTELE
Sectoarele identificate ca fiind de interes major pentru societățile italiene sunt:
petrol și gaze, agricultura și utilajele agricole, procesarea alimentelor, piatră și
materiale de construcții, textile și îmbrăcăminte, ambalaje, utilaje industriale,
turism și pescuit. La Roma a avut loc o întâlnire promițătoare referitoare la
oportunitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre Italia și Myanmar și în
urma revocării din aprilie anul acesta a sancțiunilor împotriva celei de-a doua
țări, adoptate de către Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat de
Agenția ICE în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, având ca scop
principal identificarea scenariilor de dezvoltare pentru Myanmar și a sectoarelor
de interes major pentru societățile italiene: petrol și gaze, agricultură și utilaje
agricole, procesarea alimentelor, piatră și materiale de construcții, textile și
îmbrăcăminte, ambalaje, utilaje industriale, turism și pescuit. În 2012 PIB-ul
Mynamar a fost de 89,2 miliarde de dolari (la egalitate cu puterea de cumpărare)
cu o creștere de 6,2% față de 2011. Estimările prevăd o creștere de 5,4% în

perioada 2013-2014 și o creștere ulterioară de circa 7% în 2014- 2015.
Activitatea conferinței a fost deschisă prin intervenția Președintelui Agenției ICE,
Riccardo Monti căreia i-au urmat intervențiile Ambasadorului Italiei în
Myanmar, Paolo Andrea Bartorelli, a Ambasadorului Uniunii Myanmar în Italia,
Tint Swai, Onorabilului Piero Fassino, în caitate de Președinte al Italy-Myanmar
Business Council și a diverșilor reprezentanți administrativi ai Myanmar care au
prezentat proiectele de dezvoltare și oportunitățile de investiții și colaborare
pentru societățile italiene. Ulterior, s-a derulat o sesiune tehnică în domeniile
care au fost discutate, printre altele, Moe Kyaw, Secretarul General al Camerelor
de Comerț și Industrie al Myanmar, dar și Directorul Biroului ICE din Bangkok
– competent pentru piața birmaneză – Vincenzo Calì, care a vorbit despre
oportunitățile pieței și serviciile de asistență, consultanță și informare pe care
Agenția ICE le derulează în sprijinul societăților italiene.
IRAK – LUCRĂRI DE ANVERGURĂ, CONSTRUCȚII, ENERGIE
În timpul Forumului italo - irakian a fost anunțată crearea unui Consiliu de
Afaceri cu implicarea societăților comerciale. Au fost enumerate o serie de
proiecte la care Italia intenționează să participe în Irak. În luna iulie s-a derulat la
Roma cea de-a doua ediție a Forumul economic italo - irakian în cursul căruia au
fost examinate principalele teme economice și politice ce vor fi abordate în
cadrul noii realități ce se creează în acest moment pe teritoriul țării. Delegația
irakiană a fost condusă de Vice Prim Ministrul Al Shjawai, Ministrul Planificării și
Dezvoltării Economice, Yousif Alshukri, Ministrul Comerțului Hasan Babakr,
Președintele Societății Naționale de Investiții (cu rang de Ministru) Raoof AlAraji și de numeroși manageri și antreprenori. Datorită dezvoltării în curs a
producției de petrol (3 milioane de barili pe zi în primul semestru al 2013) Irakul
dispune în prezent de importante resurse pentru a finanța un proces de
reconstrucție și dezvoltare. În acest context societățile italiene sunt interesate de
unele proiecte de o importanță deosebită. Acestea ar fi Noul Mare Port Al Faw,
reconstruirea Digului Mosul, construirea Rafinăriei din Kerbala, a marilor
centrale electrice din Nassirya și Anbar (1.500 Megawați) în care s-a implicat
Saipem. Centrala din Anbar va fi primu circuit combinat pe gaz care va fi
inaugurat pe teritoriul țării. Dealtfel Ansaldo și STC Group sunt la concurență
pentru supremația în domeniul centralelor de putere mai mică. În cursul
întâlnirilor ulterioare care au avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe și
la Ministerelor Dezvoltării Economice și Bunurilor Culturale, s-a convenit să fi
favorizată crearea unui Consiliu de afaceri italo-irakian, cu participarea a circa
douăzeci de societăți care activează deja pe teritoriul Irakului și a unor asociații
antreprenoriale, care să contribuie la favorizarea unor parteneriate public-

private: acesta ar trebui constituit cu ocazia Expoziției Internaționale din
Baghdad (10 octombrie) la care se așteaptă o participare numeroasă a
antreprenorilor italieni. Au fost examinate și modalitățile de favorizare a
acordurilor de parteneriat și colaborare industrială în diverse sectoare între
societăți mici și mijlocii irakiene și italiene. Acesta este de fapt un domeniu în
care Guvernul italian, datorită strânsei cooperări între Ministerul Afacerilor
Externe și Ministerul Dezvoltării economice, a intenționat să pună în practică
atât instrumentele tipice ale cooperării bilaterale, cât și pe cele de susținere a
internaționalizării.

ALGERIA – CONSTRUCȚII, PESCUIT, INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ,
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ
Obiectivul, identificat cu ocazia unei misiuni conduse de Ministrul Adjunct al
Dezvoltării Economice, este acela de a consolida baza industrială a țării, ținând
cont și de adeziunea Algeriei la WTO. Recent, s-a derulat o misiune instituțională
în Algeria în vederea derulării unei serii de întâlniri importante care au ca
obiectiv extinderea zonelor de schimb și demararea colaborării economice cu
această țară, care de altfel sunt deja relevante. În primul trimestru al anului 2013
exportul din Italia în Algeria a totalizat 892 de milioane de euro cu o creștere
anuală egală cu 13 la sută. Delegația italiană a fost condusă de Ministrul adjunct
al Dezvoltării Economice, Carlo Calenda, însoțit de Președintele Agenției ICE,
Directorul Adjunct General al Confindustria și de reprezentanții unor Asociații
de sector. Aceștia au fost primiți de Ministrul Rahmani care prezidează
Departamentul de Industrie, IMM și promovarea investițiilor. Obiectivul propus
de partenerul algerian este acela de a dezvolta parteneriate strategice cu
societățile italiene în diferite sectoare ale economiei țării prin acorduri de
colaborare industrială și prin crearea de societăți mixte în colaborare cu
societățile locale din sectorul de stat sau privat. În afară de sectorul
construcțiilor (inclusiv activitățile de restaurare și cel al construirii de locuințe)
celelalte sectoare (care însă nu sunt exclusive) asupra cărora vor fi focalizate
acțiunile de parteneriat propuse spre a fi derulate de societățile italiene cu
societățile publice și private locale au fost identificate următoarele: - Pescuitul Agro -industria - Mecanica – Industria Farmaceutică și sectorul paramedical –
Textile și pielărie – Industria petrochimică și producția de fertilizante. Pentru a
înlesni evaluarea oportunităților a fost prevăzută redactarea unei fișe tehnice cu
privire la diferite proiecte de dezvoltare, identificate de autoritățile algeriene
care sunt acum conștiente de necesitatea societăților autohtone, în special a celor
de stat, de a-și extinde aria de colaborare cu partenerii străini. Obiectivul este

acela de a demara o nouă fază de creștere industrială, reducând actuala
dependență excesivă a țării de importurile de produse și servicii. Pentru a
susține acest proces, așa cum a subliniat chiar Ministrul Rahmani, sunt în curs de
aprobare diverse norme, menite să îmbunătățească climatul de afaceri. Un stimul
relevant pentru schimbarea în sensul unei mai mari deschideri economice a țării
este impus și de procesul de aderare a Algeriei la Organizația Mondială a
Comerțului (WTO). Negocierile se află în fază avansată (douăsprezece sesiuni de
evaluare și confruntare cu funcționarii de la Geneva) iar problemele care au
rămas de rezolvat nu sunt multe.

CHINA – INOVAREA SECTOARELOR HI-TECH
În cele două zile de întâlniri au fost promovate parteneriate între societățile și
instituțiile italiene și chineze din domeniul hi-tech. Activitățile de start up și
smart cities s-au aflat printre temele centrale ale evenimentului. În zilele de 14 și
15 noiembrie, la Beijing a avut loc, ediția 2013 a manifestării China Italy
Innovation Forum/SIEE (un forum de întâlniri one-to-one) cu scopul de a
promova produse, servicii și capacități de inovare din Italia, atât în sectorul
hitech, cât și în sectoare de producție mai tradiționale de pe piața chineză.
Promovarea acestor întâlniri, care au loc alternativ în fiecare an în Italia și China,
face parte din pachetul de acorduri guvernamentale de colaborare științifică și
tehnologică între MIUR (Ministerul Educației, Universităților și Cercetării) din
Italia și MOST (Ministerul Științei și Tehnologiei) din China. În mod special MIUR
a colectat o serie de propuneri din partea societăților și organizațiilor italiene
interesate să participe. Pe lângă inițiativa MIUR și Ministerul Afacerilor și cel al
Dezvoltării Economice sunt din 2013 promotori cu drepturi depline ale acestei
manifestări. Anii aceștia, principalele teme tratate în timpul întâlnirilor au fost:
smart cities, e-government, design, domeniul aerospațial, fabrici inteligente,
științe umaniste, chimie verde, transporturi, tehnologii și inovație pentru mediu
și teritoriu. Agenda ceor două zile de la Beijing a prevăzut întâlniri one-to-one
între operatorii italieni și chinezi și sesiuni de lucru sectoriale. Tema Smart Cities
a fost tratată într-o întâlnire dedicată organizată de Agenția ICE, ENEA și ANCI
(Asociația Națională a Comunelor Italiene), în colaborare cu Orașele Științei. În
acel context a fost propusă o confruntare între modelele italiene și cele
chinezești din domeniu, plecând de la polisurile urbane și ajungând apoi la
identificarea unor soluții tehnice disponibile sau propuse de societăți, programe
de cercetare și dezvoltare. Evenimentul a continuat cu misiunile celor două
delegații din Henan, cu întâlniri cu Zhengzhou Airport Economic Integrated

Experimental Area, și la Nanchino și Shanghai, cu întâlniri între societăți și
vizite la cele mai importante Parcuri și Unități de producție.
THAILANDA – INFRASTRUCTURI, TLC, ENERGIE, MODĂ, AUTOMOBILISTICĂ
În 2013 este prevăzută o creștere a PIB de 4,2 la sută. În august Guvernul a lansat
un pachet masiv de intervenții pentru a susține economia. Cu ocazia misiunii în
Italia, Premierul, doamna Yingluck Shinawatra, a fost însoțită de numeroși
antreprenori. În acest context s-a derulat și vizita în Italia a Primului Ministru
Yingluck Shinawatra, însoțită de Ministrul Afacerilor Externe, Ministrul
Științei și Tehnologiei, Ministrul Industriei, precum și o amplă delegație
constituită din responsabilii Asociațiilor de sector și ai întreprinderilor care
activează în sectoarele de infrastructură, telecomunicații, energie, modă,
automobilistică. Au fost organizate și două evenimente de natură
antreprenorială la Roma, la data de 11 septembrie, la Ambasada Thailandei și la
Milano la sediul Assolombarda. În cadrul întâlnirii de la Roma la care au
participat și Președintele Comisiei Tehnice pentru Internaționalizare a
Confindustria, Paolo Zegna Directorul General pentru Promovarea Sistemului
Național (DGSP) din Cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ambasadorul
Andrea Meloni, au fost semnate diverse acorduri. Confindustria organizația
omologă din Thailanda, JSCCIB (Joint Standing Committee on Commerce
Industry and Banking-Thailand) s-au angajat să colaboreze pentru a promova
relațiile de afaceri identificând și sectoarele cheie pentru colaborare. Landi
Renzo, specializată în convertirea pe gaz a autovehiculelor, s-a angajat că va
furniza propriile sisteme către Sammitr- Green Power care a deschis o nouă
fabrică. În fine, Lovato Gas a semnat un acord cu grupu chinez Dong Feng
Automobile care comercializează în Thailandia vehicule comerciale alimentate
cu metan. În perspectivă un important sector de interes pentru societățile
italiene îl reprezintă programul masiv pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport pe care Guvernul din Bangkok l-a prezentat Parlamentului, care
prevede o investiție echivalentă cu 64 miliarde de dolari împărțită după cum
urmează: 43% pentru construirea a 4 linii feroviare de înaltă viteză cu un
parcurs de peste 2.500 kilometri, 25% pentru metroul din Bangkok iar restul
împărțit în cote aproape echivalente, pentru rețeaua de drumuri și căi ferate.
OMAN – DISTRIBUȚIE EN-GROS, TURISM, INFORMATICĂ
Cu ocazia reuniunii anuale a Comisiei Mixte din Oman, delegația italiană, condusă
de doamna Ministru Emma Bonino, a avut oportunitatea de a întâlni
reprezentanții principalelor instituții financiare și ai celor mai mari grupuri
antreprenoriale din Emirate, precum și Miniștri Responsabili ai Finanțelor,

Comerțului și Industriei, Patrimoniului și Culturii, dar și cei ai celor mai mari
conglomerate din Sultanat: Al Zubair, WJ Towell, Omzest, Mohsen Darwish,
Saud Bahwan, care acoperă toate sectorele: construcții, energie, servicii de
rețea, distribuție en-gros și en-detail, turism, informatică. Al Busaidi,
Președintele Paiped (Organizație pentru Promovarea Economică și a
Investițiilor) și Președintele Free Zone di Duqm au ilustrat condițiile foarte
favorabile pe care Omanul este în măsură să le ofere antreprenorilor italieni în
sectorul manufacturier și în activitățile logistico- comerciale: stimulente pentru
inițiatorii de noi “Free Zone”, infrastructuri portuare și conexiuni excelente pe
mare, rețea extinsă de relații comerciale (cu o tradiție seculară) și în regiunea
Golfului, sub continentul indian și țările africane care au deschidere a Oceanul
Indian. Dealtfel, Omanul a demarat un program specific pentru a promova
crearea unei rețele de întreprinderi mici și mijlocii, care să fie în măsură să
favorizeze crearea de locuri de muncă și procesul de diversificare a economiei
caracterizată printr-o dependență prea mare (peste 70%) de petrol. În acest
context colaborarea cu Italia și cu sistemul antreprenorial italian a fost
identificată ca o temă privilegiată în relațiile bilaterale dintre cele două țări.
Foarte semnificativă a fost și întâlnirea Ministrului italian cu Sayyid Haitham
bin Tariq Al Said, Ministrul Patrimoniului și Culturii din Oman. Omanul are de
fapt un patrimoniu istoric extraordinar constituit din 500 de castele, forturi și
citadele, la restaurarea cărora au contribuit și o serie de experți italieni. Întregul
patrimoniu constituie în prezent subiectul unei clasificări. O parte dintre castele
își vor menține caracterul de monument sau vor fi utilizate ca muzee. Altele vor fi
încredințate Ministerului Turismului pentru a fi utilizate ulterior. Și în acest
sector se deschid perspective interesante de furnizare a unor parteneriate
pentru și cu societățile italiene. Ministrul Bonino a subliniat și importanța
atribuită schimburilor academice și promovării limbii italiene la Mascate,
amintind de pașii făcuți la Sultan Qaboos University, subliniind de altfel
posibilitatea de a extinde colaborarea culturală și artistică, cu un accent special
pe inițiativele demarate de prestigioasa instituție Royal Opera House.
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