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Statele Unite: brandul Made-in-Italy, distribuție, inovație și tehnologie 

Ministrul Adjunct Carlo Calenda a efectuat o vizită în Usa care a avut patru 

momente de o importanță deosebită: în primul rând o întâlnire cu reprezentanții 

italieni ai asociațiilor de sector pentru bunurile de consum și cu reprezentanții 

societățior italiene care activează deja în USA pentru a pregăti un plan în vederea 

promovării brandului made in Italy, pentru următorii doi ani. Evenimentul i-a 

urmat un simpozion, tot cu participarea reprezentanților italieni ai asociațiilor de 

sector și a reprezentanților americani ai sectorului de mare distribuție precum și a 

câtorva distribuitori independenți. La Ambasada italiană din Washington Ministrul 

Adjunct a purtat discuții cu societățile participante la misiunea Confindustria 

pentru înalte tehnologii. A fost anunțat și un program de vizite dedicate 

operatorilor comerciali, reprezentanților media și  leaderilor de opinie din Statele 

Unite în Italia, în cadrul cărora aceștia vor putea vizita societățile operatorilor 

comerciali pe sectoare de producție. Sunt prevăzute în mod specia întâlniri cu top 

managerii unor importante lanțuri de distribuție pentru a ilustra caracteristicile 

calitative ale ofertei italiene. În fine a fost decisă elaborarea unui plan de 

pătrundere pe piețele unora dintre Statele Unite ale Americii, începând cu cele în 

care prezența produselor italiene este mai puțin consolidată. Misiunea 

Confindustria în domeniul Înaltelor Tehnologii, organizată la sediul Ambasadei 

Italiei la Washington, dar și la Consulatele Generale din Boston, Los Angeles, San 

Francisco și la Birourile Agenției ICE, s-a bucurat de participarea a 25 de societăți 

italiene, a Simest și a asociațiilor Aiad, Anitec, Assobiomedica, Ucimu, Federexport 

și Confindustria Modena. Inițiativa a fost inaugurată de Vice Prim Ministrul în 

prezența societăților din Statele Unite, a responsabililor Departamentului de 

Comerț, a SelectUSA, a US Chamber of Commerce, a National Association of 

Manufacturers (NAM), nonché di altre agenzie e istituzioni americane quali 

National Academy of Science, National Institute of Science and Technology (NIST) 

și Economic Development Authority din Virginia. Sesiunea derulată la Washington 

a sprijinit societățile participante să se încadreze în sectoarele de referință din 

punct de vedere regulamentar și să stabilească relații cu potențiali parteneri. 

Obiectivul principal al misiunii a fost acela de a conferi o mai mare vizibilitate pe 

piața americană produselor italiene din domeniul tehnologiei avansate (ATP). Pe 

parcursul întâlnirilor de la Washington, delegația a avut întâlniri directe cu unele 

dintre principalele societăți americane de sector ca de exemplu TechAmerica și 



  

 

 

AdvaMed și a participat la evenimente de networking organizate la incubatorul 

1776DC și la Fairfax County Development Economic Authority. Delegația s-a 

întâlnit de asemenea cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Inter American 

Development Bank pentru a vedea care sunt oportunitățile de acces atât la 

finanțările prevăzute pentru lucrări și bunuri în domeniul inițiativelor de 

cooperare internațională, în sectoarel biomedicale și ICT, cât și la finanțările IFC 

pentru investiții în țările aflate în curs de dezvoltare. În concluzie, în cele două zile 

la Washington, misiunea s-a derulat, împărțită pe grupuri de interes, la Boston 

(grupul din sectorul biomedical), Los Angeles, (domeniul Aerospațial) și San 

Francisco și Silicon Valley (ICT). Pe parcursul etapei derulate la San Francisco/ 

Silicon Valley, în domeniul ICT a fost pus în practică un calendar încărcat de 

întâlniri, cu Silicon Valley Italian Executive Council, BAIA (Business Association 

Italy-America) și incubatorul Yetizen din San Francisco. A fost de asemenea 

organizat un workshop de către Institutul Cultural din San Francisco în colaborare 

cu Bay Area Economic Council cu privire la mecanismele de intrare pe piața din 

Silicon Valley. Un alt seminar a fost organizat la sediul societății de consultanță  

WSGR cu privire la accesul la capitalul de risc. Societățile italiene au avut ocazia de 

a stabili relații cu antreprenorii de sector din California și de a vizita câteva 

importante acceleratoare de afaceri, printre care US Market Access, M31 USA și 

Plug and Play care evaluează în prezent oportunitatea de a demara un proiect de 

pătrundere pe piața italiană Italia și de a înființa în cadrul centrului un spațiu ad 

hoc pentru crearea unor societăți start-up italiene.  

 

 

Asia și Oceania– infrastructuri și lucrări de anvergură 

Proiectul Legem este deschizător de drumuri pentru brandul Made in Italy în 

domeniul infrastructurilor. 

În orașele Ahmedabad (Gujarat), Delhi și Mumbai (Maharashtra) din India, s-a 

derulat Roadshow-ul de prezentare a proiectului LEGEM (www.legemcity.com), 

care își propune să dezvolte pe teritoriul țării un oraș sau un sector urban 

sustenabil, avansat din punct de vedere tehnologic și eficient din punct de vedere 

energetic, ce se va realiza cu tehnologii marca Made in Italy și cu impicarea unor 

societăți italiene. LEGEM – un acronim pentru “Living Space, Energy, Governance, 

Environment, Mobility & Network”, propune un model de dezvoltare urbană care 

se naște dintr-o abordare holistică a stilului și esteticii italiene, a calității vieții, 

sustenabilității mediului, eficienței energetice și echilibrului între zonele 

rezidențiae, comerciale, industriale și verzi. Proiectul LEGEM, ai cărui promotori 

sunt Camera de Comerț și Industrie Indo-Italiană (IICCI) și Confindustria, își are 

originile în crearea unui Club Indo-Italian pentru Infrastructuri. Constituit în 

http://www.legemcity.com/


  

 

 

decembrie 2010 în sânul IICCI, sub patronajul Ambasadei italiene la New Delhi, 

acesta a fost urmat de o secțiune sectorială a Confindustria la Delhi și Mumbai în 

martie 2012. La îndemnul unor societăți și birouri de arhitectură italiene, 

coordonate de Clubul Indo-Italian pentru Infrastructuri, a fost elaborată o schemă 

care s-a bucurat de sprijinul Assocamerestero și al MiSE, care au finanțat 

Roadshow. Grupul de societăți promotoare s-a extins la un număr de 15 din 

numărul total al societăților de sector de infrastructură (birouri de proiectare 

urbanistică, societăți de inginerie, producători de materiale de construcții și 

societăți care oferă souții în domeniul energiilor curate și al tratării apelor). S-au 

alăturat apoi, Grupul Politehnic din Milano și Universitatea La Sapienza. S-a ajuns 

deci la elaborarea unui model de internaționalizare extrem de inovator, care a 

pornit “de jos” dar care are potențial de dezvoltare prin conotația puternică pe 

care Sistemul a reușit să o dobândească în timp. În India cererea în domeniul 

infrastructurii este enormă. Investițiile de ordinul miilor de miliarde de dolari au 

fost planificate din prezent până în anul 2017 pentru a satisface necesitățile de 

infrastructură din India, deschizând oportunități semnificative pentru proiectele 

PPP (parteneriat public-privat) și pentru investitorii străini.  

 

 

Țările din Golf : construcții, industrie navală, apărare și mobilier 

În Țările din Golf s-a derulat prima etapă a croazierei promoționale a brandului 

Made in Italy organizată de Grupul Naval, cu obiectivul de a oferi o imagine a 

excelenței brandului made in Italy în diverse sectoare: cel de construcții (inclusiv 

de nave de croazieră) și cel de producție al pieselor pentru sectorul naval de 

apărare, sectorul mobilier (cu contribuția Federlegno) și cel petrolier (cu sprijinul 

grupului ENI). Misiunea, care se va derula în numeroase state din Africa până la 

întoarcerea în Italia,  în aprilie anul viitor, are progra,mat un calendar încărcat de 

întâlniri cu Autoritățile civile și militare din statele vizate, pentru o activitate de 

susținere și colaborare cu sectorul marin, sub aspectul siguranței maritime și al 

luptei împotriva pirateriei. Escalele s-au făcut la Jeddah (Arabia Saudită), Abu 

Dhabi (unde sosirea misiunilor italiene a coincis cu Ziua Națională), Kuwait, Doha 

(Qatar), Manama (Bahrain) și Mascate (Oman). În cadrul diverselor etape derulate 

s-a înregistrat o afluență mare de vizitatori, Autorități și reprezentanți ai 

comunităților de afaceri din teritoriu care au urcat la bordul navelor gazdă. Vizita 

navelor italiene a făcut obiectul numeroaselor articole în presa scrisă și a unor 

reportaje media. Semnificativ a fost dealtfel și faptul că misiunea de la Manama a 

coincis cu o reuniune a grupului “Manama Dialogue”, eveniment internațional cu 

caracter politic, la care au participat o delegație italiană condusă de Ministrul 

Adjunct Pistelli și o delegație din Kuwait și în cadrul căreia a fost ianuagurată Gulf 



  

 

 

Defense & Aerospace Exhibition and Conference (GDA), care se numără printre 

cele mai mari evenimente expoziționale de sector din zona Golfului.  

 

 

Argentina; spațiu, cooperare științifică, energii regenerabile, cinema, editare 

Diplomația italiană intensifică relațiile cu America Centrală și de Sud.  

Se derulează întâlniri la nivel înalt cu autoritățile și ministerele din cele tre țări 

sudamericane pe teme economice, științifice și culturale. Subsecretarul pentru 

Afaceri Externe delegat pentru America Latină, Mario Giro, a îndeplinit recent o 

misiune în Argentina însoțit, printre alții, de Directoarea pentru Relații Culturale, 

Magdalena Faillace și de Directoarea Generală pentru Cooperare, Lucila Rosso. 

Anterior, în cadrul participării la cea de-a ediție XXIII a Summitului Iberoamerican, 

acesta îndeplinise o misiune de recunoaștere în Panama și Cuba, însoțit de 

Secretarul General al Institutului Italo Latino American, Giorgio Malfatti di Monte 

Tretto, de Directorul pentru Țările din America Latină, Luigi Maccotta și de Șeful 

Cancelariei, Giovanni Brignone. În urma unei sinteze a temelor și inițiativelor 

discutate de-a lungul întâlnirilor cu Autorităților și miniștrii din Argentina. Cu 

această țară sunt în curs de derulare o serie de programe atât în domeniul cultural, 

cât și economic și științific. Spațiu. De-a lungul vizitei a fost semnat un Acord de 

parteneriat între Telespazio și Arsat, o societate publică de servicii prin satelit din 

Argentina, menit să promoveze acțiunile comune în domeniul comunicațiilor prin 

satelit și al infrastructurilor geospațiale. Institutul Național Italian de Geofizică și 

vulcanologie (INGV) și Universitatea Tehnică Națională din Argentina au semnat 

dealtfel un Acord de Parteneriat în vederea achiziționării unei ionosonde pentru 

măsurarea densității electronice din ionosferă la Bahia Blanca, care se adaugă la 

cea donată de INGV acum câțiva a ni și plasate la Tucuman, în nordul țării. 

Cooperare științifică. Acordul științific bilateral, demarat în 2001, a permis, până în 

prezent, realizarea a 120 de proiecte, care au implicat peste 500 de cercetători din 

cele mai variate sectoare științifice. Printre cele mai importante inițiative, se 

numără realizarea Centrului Binațional de Design Industrial, care și-a inaugurat cu 

succes activitatea academică în luna septembrie care presupune implicarea a patru 

universități italiene: Bologna, Napoli II, IUAV din Veneția și Universitatea 

Politehnică din Milano ca leader de parteneriat. Italia este dealtfel interesată de 

inițiativa lansată de Ministerul Siguranței din Argentina, denumită Proiectul 

“Pampa Azul” care prevede constituirea unui centru virtual internațional de studii 

oceanografice, care vizează valorificarea potențielului eco-compatibil din spațiul 

marin. Punctul de plecare ar putea fi colaborarea deja existentă dintre  Institutul 

pentru Mediul Marin și de Coastă al CNR și Universitatea Tehnică Națională (UTN) 

din Argentina. Energii regenerabile; Italia este interesată să controleze cu noul 



  

 

 

Centru dedicat pentru energii regenerabile pe care Guvernul din Buenos Aires este 

pe cale să-l deschidă în Provincia Jujuy cu implicarea partenerilor străini în 

vederea promovării proiectelor comune. Dealtfel, Ambasada italiană derulează în 

prezent o acțiune de promovare în diverse provincii din Argentina, în special în 

San Juan, Mendoza și Santa Fe, în vederea susținerii societăților italiene care 

intenționează să investească în domeniul noilor energii. Pentru primele luni ale 

anului 2014, este prevăzută o misiune a IMM-urilor italiene în sectorul argentinian 

Rafaela, Provincia Santa Fe, condusă de Fundația Pentru Dezvoltare Durabilă 

Culturală. Sunt în faza de discuție mai multe inițiative cu impact amplu cum ar fi 

organizarea unei luni a culturii italiene în Argentina și a unui eveniment dedicat 

arhitecturii italiene în Argentina. Această țară ar trebui să fi ulterior implicată în 

celebrarea anului culturii italiene din 2015, pe care America Latina ar trebui să îl 

organizeze în mai multe orașe, printre care Buenos Aires. O temă de interes comun 

este și cea a drepturilor umane, ca de exemplu expoziția “Artă, Memorie și 

Libertate” prezentată în pavilionul argentinian de la Bienala de la Veneția. Cinema. 

În prezent se derulează discuții cu Institutul Luce și Cineteca din Bologna pentru 

demararea unui proiect de restaurare a peliculelor argentiniene , în cazul în care 

vor fi identificate finanțări în acest sector. Editare. Expoziția din Torino și-a 

anunțat disponibilitatea de a găzdui Argentina în calitate de “special guest” la 

ediția 2014. Argentina a demarat un “Proiect Sur” de traducere a textelor din 

literatura argentiniană în limba italiană, care se derulează cu mare succes. Pmi În 

prezent se derulează o activitate de matching între societățile din cele două țări, 

care intenționează să realizeze produse cu o componentă de cercetare și inovație, 

luând în calcul și finanțările (de până la 80% din valoarea proiectului) pe care le 

poate oferi Ministerul Științei părții argentiniene.  

 

 

Azerbaidjan; petrol și gaze, construcții, diverse 

Baku își deschide porțile către Italia cu o bogată ofertă de inițiative în anul 2014. 

Recent, s-a derulat la Baku o vizită a Adjunctului Ministrului Dezvoltării Economiei 

Carlo Calenda, sosit în capitală în același timp cu o misiune antreprenorială 

organizată de agenția ICE, Confindustria, ANCE, Federprogetti, în colaborare cu 

Agenția azeră de promovare a investițiilor, Azopromo. A fost vorba despre primul 

follow important operativ dintre cele anunțate la Baku în august de Președintele 

azer Aliyev și de Președintele deja numit al Consiliului Italian, Enrico Letta, 

confirmând interesul reciproc de a dezvolta raporturile bilaterale într-un 

parteneriat autentic pe termen lung. Forumul Business a înregistrat participarea a 

peste 130 de antreprenori care au reprezentat peste 75 de societăți italiene active 

în sectorul Petrol și Gaze și construcții. Din partea azeră au participat circa 50 de 



  

 

 

societăți, printre care s-au numărat și societăți petroliere de stat, Socar, dar și mari 

contractori, pe lângă societăți publice din sectorul infrastructurilor și 

construcțiilor. A urmat o sesiune  B2B cu peste 170 de întâlniri cu parteneri locali 

dina ceste sectoare ca: arhitectură, inginerie, construcții, materiale de construcții, 

mediu, infrastructură rutieră, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi, instalații 

industriale, tehnologii de mediu, tratarea apelor, explorarea subsolului, extracții 

petroliere, gazoducte și oleoducte. La finalizarea misiunii acestea pot fi indicate, 

foarte sintetic ca teme și consecințe operative de relevanță maximă: - Prepararea 

unui Action Plan de către Agenția ICE și Azprom care să prevadă organizarea  unor 

misiuni și a unei sesiuni Country presentation, în Italia și în Azerbaidjan, pentru 

sectoarele identificate ca prioritare: chimic, energetic și de mediu, agroindustrie, 

bunuri de consum, materiale de construcții, infrastructură, în afară de sectorul 

tradițional petrol și gaz. În ceea ce privește IMM-urile, vor fi favorizate comerțul și 

parteneriatele strategice.  

 

 

SINGAPORE; infrastructuri, construcții, energie 

În urma unu memorandum bilaterale semnat în luna iulie în vederea cooperării în 

sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, s-a derulat la Singapore o misiune 

condusă de Ministrul Adjunct pentru Dezvoltare Economică, Carlo Calenda, menită 

să creeze o cale de intrare pentru societățile italiene pe piața locală dar și a unui 

dialog cu potențialii parteneri industriali și bancari din teritoriu și cu autoritățile 

normele și licitațiile în diferitele sectoare economice de interes. La misiune au 

participat circa patruzeci de societăți italiene, provenite preponderent din sectorul 

infrastructurilor, al construcțiilor și energiei, împreună cu reprezentanți ai 

sectorului bancar și asociații de sector naționale și locale. Calenda a fost însoțit, de 

Președintele Adjunct al Confindustria Paolo Zegna, de Responsabilul pentru 

Afaceri Internaționale al ANCE (asociația italiană a constructorilor de locuințe) și 

de resaponsabilii Agenției ICE și Simest. Temele tratate și rezultatele misiunii s-au 

concretizat în faptul că pentru IMM-uri (Întreprinderile Mici și Mijlocii) va fi 

definită o scurtă agendă de acțiuni concrete împreună cu Ministrul pentru Comerț 

și Industrie din Singapore care vor fi aplicate concret prin Acordul de Parteneriat 

pentru întreprinderile micile și mijlocii.  

 

 

Malaiezia; industria auto, energie verde, petrol si gaze și infrastructură 

În zilele imediat următoare misiunii italiene de la Singapore s-a derulat o inițiativă 

analogă în țara vecină Malaiezia, reprezentat printr-un Forum, într-un spațiu 

dedicat întâlnirilor B2B, prin vizite la societți și șantiere de interes reciproc și 



  

 

 

printr-o serie de întâlniri la nivel instituțional. Și în acest caz misiunea a fost 

condusă de Ministrul Adjunct Calenda însoțit de Adjunctul Președintelui 

Confindustria Zegna, de reprezentanții agenției ICE și Simest. În plus, au fost 

prezente și treizeci de societți și bănci și asociații de sector. Sectoarele implicate au 

fost: industria de automobile, energie verde, petrol și gaze și infrastructuri. 

Misiunea a avut un scop dublu: pe de o parte acela de a senzibiliza autoritățile și 

principalii actori economici din țară cu privire la oportunitățile unei mai mari 

implicări a antreprenoriatului italian în marile proiecte locale de dezvoltare; pe de 

altă parte să informeze investitorii malaezieni cu privire la oportunitățile de 

investiții din Italia. Interlocutorii instituționali au fost responsabilii 

Departamentului Primului Ministru însărcinat cu programul malaezian de 

transformare economică, ai Ministerului Comerțului Internațional și Industriei, ai 

agențiilor guvernamentale pentru promovarea investițiilor (MIDA) și a comerțului 

(MATRADE) și președintele nou ales al Federației antreprenorilor (Confindustria 

malaeziană) Saw Choo Boon. Un moment cheie au fost întâlnirile B2B: 284 întâlniri 

care au implicat 29 de societăți, cinci asociații și patru bănci din Italia, dar și 

diferite societți italiene prezente pe teritoriul malaezian.  

 

 

ISRAEL, cultură și inovație în spațiul mediternanean și Orientul Mijlociu  

La Roma a avut loc cea de-a patra întâlnire la nivel înalt Italia-Israel, în cadrul 

suitei de activități organizate de-a lungul anului 2012, care a identificatm din punct 

de vedere al creșterii nivelului de inovație și cultură, cifra ce caracterizează cel mai 

bine parteneriatul bilateral. Temele abordate ca fiind componente mai dinamice 

ale societăților respective, au înclinat către favorizarea exportului și a modernizării 

dar și integrarea în rețele de dezvoltare la nivel mondial. De-a lungul summitului 

au fost semnate 12 acorduri și declarații de sector în multiple domenii ale 

parteneriatului bilateral: de la cooperarea în domeniul siguranței publice și 

Protecției Civile, la parteneriatul pentru coproducțiile Cinematografice, della 

reîmprospătarea memoriei Shoah, la cooperarea în domeniul tehnologiei pentru 

educație, de la energie la siguranță. Pregătirea summitului s-a realizat prin diverse 

comisii de coordonare interne precum și prin coordonarea cu interlocutorii 

israelieni în timpul vizitelor derulate atât la nivel politic cât și tehnic. În paralel cu 

summit-ul a avut loc la Ministerul de Externe un seminar referitor la cooperarea 

internațională în domeniul cybersecurity, iar la Ministerul Dezvoltării Economice, 

s-a derulat reuniunea comisiei italo-israeliene pentru dezvoltarea inițiativelor 

start up. Energia, cultura și cercetarea au fost temele centrale ale întâlnirii italo-

israeliene. Italia este interesată să devină un hub pentru exportul de gaz extras din 

zăcămintele offshore.  



  

 

 

 

 

ANGOLA; investiții, agricultură, industrie farmaceutică și infrastructură  

În timpul Forumului economic italiano-angolez derulat prin internet și organizat 

de Ministerul de Externe în colaborare cu Unioncamere Emilia Romagna, cu 

participarea prin web a peste o sută de societăți, a fost identificată o amplă 

panoramă a principalelor oportunități de investiții existente în sectoarele de vârf 

ale țării. Trebuie subliniată participarea importantă a unor personalități din 

Angola de nivel înalt, de la Secretarii de Stat pentru Agricultură și Sănătate, la 

Președintele Asociației Investitorilor din Angola (AIA) și reprezentantul Agenției 

Naționale pentru Atragerea Investițiilor Private (ANIP), organism de importanță 

crucială. Elementele relevante identificate prin această s-au concentrat pe 

următoarele probleme și perspective de sector: o lege a investițiilor mai 

simplificată și acordarea unei atenții speciale dezvoltării sectorului agroindustrial, 

farmaceutic și infrastructurilor.  

 

 

ARABIA SAUDITĂ; sănătate, energii regenerabile și infrastructuri de 

importanță majoră 

În martie s-a derulat o misiune sistemică în  Arabia Saudită, programată în două 

etape (Riyadh și Jeddah) și concentrată pe trei sectoare: sănătate, energii 

regenerabile și infrastructuri de importanță majoră. Inițiativa s-a bucurat de 

participarea a peste optzeci dintre societățile, asociațile antreprenoriale și 

grupurile bancare italiene. În cadrul misiunii la care au participat, Președintele ICE, 

Riccardo Monti și responsabilul pentru internaționalizare al Confindustria, Paolo 

Zegna s-a ajuns la concluzia comună că, în ciuda câtorva dificultăți normative, 

contextul saudit oferă oportunități inedite societăților italiene, dacă acestea vor fi 

disponibile să intre pe piața din Arabia Saudită, care este deschis sectorului de 

transfer de tehnologii și formare de capital uman în teritoriu. O relevanță specială 

o au întâlnirile cu Autoritățile responsabile pentru programarea lucrărilor masive 

în domeniul reînnoirii infrastructurii (metrou și transport urban) din principalele 

orașe. În mod special Ministrul transporturilor, Jubarah bin Eid Al Suraiseri, a 

subliniat că numărul de contractanți străini de pe teritoriul țării sale este încă 

insuficient pentru a acoperi în mod adecvat necesitățile. Misiunea italiană a 

explorat oportunitățile existente pentru societăți din diverse sectoare de activitate. 

În sectorul apă sunt prevăzute până 2020 investiții de 500 miliarde de dolari 

pentru proiectele în curs de realizare sau care au fost deja programate. Modelul 

sugerat este acela de a interveni mai ales prin intermediul unor ‘joint ventures’ cu 



  

 

 

partenerii saudiți în încercarea de a implica într-o măsură cât mai mare posibilă 

subfurnizorii locali.  

 

 

CHINA; Energie și mediu, mecanizarea agriculturii și industria 

agroalimentară, sănătate 

Programul pe trei ani pentru creșterea exporturilor din Italia și atragerea 

investițiilor a fost conturat împreună cu Guvernul de la Beijing, în timpul unei 

misiuni la care au participat 400 de societăți italiene. Energia și mediul, 

mecanizarea agriculturii și industria agroalimentară, sănătatea, urbanizarea sunt 

cele patru sectoare cheie pe care trebuie insistat în plus față de sectoarele 

tradiționale în care a pătruns brandul made in Italy. Constituit ca un Business 

Consiliul Italia-China va permite societăților italiene să direcționeze și activitățile 

instituțiilor din cele două țări. China este în prezent cel de-al treilea partener oficial 

al Italiei după Germania și Franța și primul partener al Statelor Unite.  

 

 

Indonezia; inginerie civilă, dezvoltare urbană sustenabilă, arhitectură 

dinamică 

Ambasada Italiei la Jakarta a organizat un festival pentru a promova cultura, 

savoarea, tehnologia și calitatea made in Italy. Concertele, expozițiile, seminariile și 

participarea la târguri în teritoriu vor permite crearea unei viziuni unitare asupra 

“punctelor de excelență” ale Italiei. Concomitent cu cea de-a 65 a  aniversare a 

relațiilor dintre Italia și Indonezia, Ambasada Italiei la Jakarta a organizat o serie 

de inițiative de promovare a Italiei și a societăților italiene, împărțită în patru 

secțiuni tematice diferite. Italia Culturală. Calendarul a prevăzut o serie de 

evenimente muzicale și teatrale, începând cu luna mai (concertul lui Salvator 

Accardo), un seminar pe tema protecției drepturilor femeilor și copiilor în toamnă 

și două expoziții ce vor fi organizate în anul 2015. Principalele evenimente vor fi o 

serie de seminarii dedicate sectoarelor de inginerie civilă, dezvoltare urbană 

sustenabilă, arhitectură dinamică, managementul ciclului de deșeuri, 

sustenabilitate energetică, tehnologie și activități medicale. Italia, țara stilului și a 

savorii. Obiectivul acestei inițiative este acela de a consolida imaginea brandului 

‘made in Italy’ ca o expresie a celor mai înalte standarde în materie de stil și 

savoare. Va fi vorba despre un adevărat Festival Italian de două săptămâni, 

începând cu sfârșitul lunii septembrie în cadrul căruia se va realiza un demers de 

promovare a brandului made in Italy (mâncare, design, fashion, motoare) în 

centrul comercial Pacific Place de la Jakarta printr-o serie de expoziții dedicate 

culturii cafelei, brandului “made in Italy” din anii șaizeci ’60 și evenimentelor de 



  

 

 

degustare a vinurilor, gastronomice și de promovare turistică. Seria de evenimente 

se va încheia la începutul anului 2015 cu un eveniment de promovare a design-ului 

italian. Italia calității. Obiectivul este acela de a pune în valoare calitatea produsului 

italian, în diversele sale accepțiuni (inovație, grad de încredere, ‘adaptare la 

nevoile clientului‘, etc.).  

 

 

Mexic ; automobile, petrol și gaz, green technologies și infrastructuri 

În Mexic s-a derulat recent o misiune sistemică la care au participat peste 50 de 

societăți italiene din sectorul automobilistic, petrol și gaz, green technologies și 

infrastructuri. Programul a fost structurat în baza unui program încărcat de 

întâlniri la nivel instituțional, seminarii și sesiuni business to business cu 

partenerii locali. Ocupând locul doi în economia latino-americană și fiind cel de-al 

treilea partener oficial al Statelor Unite, cu o rată de creștere prevăzută pentru 

2013 la peste  3%, această țară se găsește într-un trend de dezvoltare pozitiv în 

toate sectoarele identificate. O relevanță specială o are programul Guvernului Pena 

Nieto de a potența infrastructura națională care ar trebui să consolideze ulterior 

cererea internă. Pe plan extern continuă consolidarea sectorului automobilelor 

puternic orientat către export care prevede și o prezență din ce în ce mai amplă a 

principalilor jucători italieni din acest sector cu spații de producție sau activități de 

proiectare.  

 

 

ALBANIA; energie, turism, sectorul de îmbrăcăminte și agricultură 

A avut loc o săptămână de întâlniri dedicată partenerilor italieni. Inițiativa  a fost 

promovată de Ambasada Italiei  la Tirana în colaborare cu Agenția ICE, Camera de 

Comerț Italiană în Albania, Confindustria Bari, Unioncamere Puglia și 

Departamentul pentru Cooperare Italiană. Prima ediție a “Săptămânii italiene în 

Albania” a constat în trei zile de evenimente dedicate energiei, turismului, 

sectorului de îmbrăcăimnte (în special prelucrare “à façon”) și agriculturii. 

Obiectivul a fost acela de a prezenta numeroasele oportuități de afaceri pe care che 

Albania le oferă în aceste sectoare de activitate, atât prin intermediul unor 

investiții directe, cât și prin alte forme de integrare a producției cu operatorii 

italieni.  

 

 

Sudan; cooperare în domeniul sanitar 

Uniunea Europeană a încredințat Italiei noul program de cooperare în domeniul 

sanitar. Obiectivele acestuia se referă la formarea de personal în domeniul medical, 



  

 

 

consolidarea structurilor sanitare, aprovizionarea cu medicamente. În Sudan a fost 

demarat recent un program european de cooperare în domeniul sanitar finanțat cu 

12,9 milioane de euro (Promoting Qualitative Health Services in Eastern Sudan) pe 

care Comisia a decis să-l încredințeze Italiei. Obiectivul este acela de îmbunătăți 

accesul la servicii și tratamente pentru populație și calitatea acestora, domeniu în 

care Italia și-a început activitatea din 2007. Obțiunea Ue este motivată de 

experiența dobândită de Italia în estul Sudanului, printr-un program special, 

demarat în 2011 și care se va încheia anul acesta, ce prevede reabilitarea și 

susținerea a 20 de Unități Sanitare de Bază și a 5 spitale rurale, furnizarea de 

medicamente și utilaje, precum și derularea unui amplu program de formare 

pentru circa 3.000 de persoane, dintre care 1.600 obstetricieni, inclusiv moașe 

pentru nașetere, infirmieri, personal pentru laborator, community leaders, 

asistenți sanitari și alte persoane angajate în sistemul sanitar, precum și 300 de 

studenți la o școală de infirmieri (Academy of Health Sciences). Noul proiect și-a 

fixat în prezent cinci obiective principale ce trebuie realizate în colaborare cu 

auotoritățile locale: - formarea unei noi echipe de infirmieri în colaborare cu 

Academiile de științe medicale; - consolidarea capacităților Ministerului sănătății și 

ale instituțiilor sanitare din teritoriu; - reabilitarea structurilor existente și 

construirea unora noi (spitale și ambulatorii locale); - optimizarea sistemului de 

aprovizionare cu medicamente; - dezvoltarea unui sistem de prim ajutor și 

urgență.  

 

 

Etiopia; cooperare și dezvoltare 

Având ca obiectiv intensificarea relațiilor de afaceri dintre Italia și Etiopia și de a 

aprofunda cunoașterea potențialului acestei țări din partea societăților italiene, în 

luna mai s-a desfășurat Săptămâna Ethiopian Business organizată de Confindustria 

Assafrica & Mediterraneo, în colaborare cu Ambasada Etiopiei în Italia și cu 

asociațiile industriale din Bologna și Torino la sediul cărora au fost organizate și 

numeroase întâlniri B2B cu partenerii etiopieni participanți la această inițiativă.  

 

Canada; mediu și cercetare 

În luna octombrie a avut loc Seminarul Științific Italo-Canadian pentru Antarctica. 

Obiectivul a fost acela de a identifica teme comune de cercetare luând în 

considerare și contextul programului european Horizon 2020. Ambasada Italiei și 

Comisia Canadiană pentru Pol vor organiza un seminar dedicat în totalitate 

tematicilor științifice referitoare la Polul Arctic care va implica experți din ambele 

țări. Obiectivul evenimentului este acela de a identifica și discuta pe marginea unor 

proiecte de cercetare de interes comun având în vedere și contextul programului 



  

 

 

european Horizon 2020. Tematica întâlnirii se va referi  în special la: - dezvoltarea 

și transferul unor tehnologii care avantajează populațiile din regiunea arctică; - 

studiul crisosferei arctice, al coastelor și al mediului marin; - observare terestră și 

tehnologii de relevare(senzori).  

 

 

Myanmar; agricultură și industrie, marmură 

Sistemul național italian vizează poziționarea pe această piață. În luna august a 

avut loc o expoziție dedicată în exclusivitate brandului made in Italy. Unido Itpo 

Italy evaluează în prezent inițiativele de cooperare în sectorul agricol și al 

exploatării marmurei în colaborare cu Assomarmomacchine. IÎn același timp 

Uniunea Europeană a demarat procedurile pentru elaborarea unui tratat pentru 

protecția investițiilor. Deschiderea unei ferestre către piața din Myanmar 

(Birmania) pentru brandul made in Italy: acesta este obiectivul unei expoziții 

(Italian Myanmar Product Expo) care va avea loc în cea de-a doua săptămână din 

august la Tatmtaw Center din Yangoon. Piața din Myanmar a început să se 

deschidă în ultimul an, iar progresele au un ritm asiatic. În Italia, s-a constituit o 

business association Italia-Myanmar, prezidată de primarul din Torino, Piero 

Fassino. În luna martie s-a desfășurat aici și o misiune a Unido Itpo Italy, Secția 

italiană a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială, care are ca 

scop identificarea oportunităților pentru o posibilă colaborare și care a adus 

împreună Ministerul Planificării Economice și pe cel al Agriculturii, Pescuitului și 

Industriei Miniere. Sectoarele care trezesc cel mai mare interes bilateral 

identificate de-a lungul acestor întâlniri, sunt: filiera de producție și prelucrare a 

orezului, infrastructura în zonele rurale și extragerea și prelucrarea marmurei. În 

acest ultim sector a fost avansată propunerea de a deschide un centru de formare 

pentru tehnicieni și operatori, în colaborare cu asociația italiană 

Assomarmomacchine. Unido Itpo prevede organizarea unei misiuni “incoming” 

pentru societățile și instituțiile birmaneze în Italia în cea de-a doua jumătate a 

anului.   

 

 

CHINA; acorduri de demarare a colaborăriii și comerțului 

“Benvenuta Italia”: misiunea italiană în China condusă de Primul Ministru Renzi, 

însoțit de o amplă delegație compusă din reprezentanți ai instituțiilor și 

societăților, s-a bucurat de o atenție din partea guvernului de la Beijing, de care 

țara noastră nu se mai bucurase din anii ’90. În acest sens stau mărturie întâlnirile 

cu președintele Republicii Xi Jinping, cu Primul Ministru Li Keqiang, cu președinți 

ai Comisiei Centrale a Partidului Zhang Dejiang, ai Comisiei de Reformă și 



  

 

 

Dezvoltare Xu Shaoshi și Guvernatorul Băncii Centrale Zhou Xiaochuan, precum și 

cu Miniștri implicați în relația cu Italia: Externe (Wang Yi), Comerț (Gao Hucheng), 

Cultură (Cai Wu), Mediu Zhou (Shengxian). Relevante sunt și întâlnirile cu șefii 

unora dintre cele mai importante grupuri industriale chineze care au participat la 

Forumul de afaceri, ce a avut loc într-un sediu foarte prestigios, utilizat foarte rar și 

doarî n aceste ocazii speciale: sediul Adunării populare. Misiunea a avut o 

relevanță specială având în vedere consecințele operative atât în termeni 

economici cât și politici. Este vorba despre rezultatele care ilustrează activitatea 

desfășurată în ultimele luni de Cabina italiană de Regie în vederea 

internaționalizării, atât în domeniul instituțional cât și în cel de afaceri.  

 

 

 

Brazilia; promovarea brandului made in Italy 

Brandul Made in Italy și-a atins obiectivele!  

Obiectivul inițiativei “Italia na Copa” era acela de a promova o mai bună cunoaștere 

a Italiei prin latura sa antreprenorială, culturală, științifică. Manifestarea, 

organizată de Ambasadă împreună cu alți reprezentanți ai Sistemului național 

italian prezenți în țara sudamericană și cu sprijinul Figc (Federației italiene de 

fotbal), a permis zecilor de milioane de spectatori să asiste la spectacole de muzică, 

printre care concerte ale Fiorellei Mannoia la San Paolo și Salvador, ale lui Mario 

Biondi în Brazilia și Curitiba, Sestetto Stradivari la Manaus, prezentări de modă, 

promovare culinară, seminarii pe teme economice și tehnice, diferite alte 

evenimente cum ar fi expoziția organizată la San Paolo dedicată brandului Vespa al 

Piaggio. Aceste întâlniri au avut un ecou important prin zecile de interviuri și 

reportaje la tv, în presa scrisă, la radio și pe canalele de socializare și siteurile web 

braziliene. Firul roșu comun al tuturor acestor evenimente a fost reprezentarea 

Campionatului Mondial de Fotbal ca o sărbătoare pentru poporul brazilian și 

pentru țările implicate. Inițiativa a contribuit astfel la consolidarea sentimentului 

de admirație și prietenie care a legat dintotdeauna  Italia și Brazilia. Acestea au 

avut un impact pozitiv și la nivelul relațiilor, la cele mai înalte nivele, atât pentru 

fiecare stat în parte cât și la nivel federal. O importanță deoasebită, în scop 

antreprenorial, a avut și întâlnirea dedicată realizărilor tehnologice ale Italiei 

(“Excelența italiană în cooperarea italo-braziliană”) organizată de Ambasadă în 

colaborare cu Agenția ICE pe tema capacității italiene de inovare în unele dintre 

sectoarele care prezintă interes pentru Brazilia: iginerie mecanică și mecanică fină, 

automatizare, tehnologie în domeniul petrol și gaze, calitate și siguranță 

alimentară, design interior, yachting.  

 



  

 

 

 

CHILE; industrie nutraceutică, turism, energie solară, construcții durabile 

Santiago caută în Italia parteneri inovatori și sustenabili. Propunerea de colaborare 

cu societățile și instituțiile italiene în vederea valorificării potențialului acestora: 

promovarea alimentelor cu proprietăți medicinale, amplificarea ofertei turistice, 

colaborarea în domeniul energiei solare și concentrarea pe construcția de clădiri 

verzi. Corfo, Agenția guvernamentală pentru promovarea antreprenoriatului și 

inovației în Chile a demarat o serie de inițiative în cadrul cărora este interesată să 

colaboreze cu partenerul italian, deoarece este conștientă de experineța specifică a 

societăților italiene în acest domeniu. Acest interes a fost identificat în timpul unei 

întâlniri derulată între autoritățile diplomatice italiene din această țară și Agenție. 

Modelul pe care mizează Corfo este cel al “clusterelor”, sistem analog grupurilor 

constituite pe sectoare de activitate din Italia, în măsură să valorizeze teritoriul și 

aportul întreprinderilor mici și mijlocii la dezvoltarea acestuia. Nutraceutică. 

Termenul indică un spațiu comun de producție între industria alimentară și cea 

farmaceutică. Oportunitatea se naște din faptul că în Chile cresc numeroase specii 

cu proprietăți medicinale. Până în prezent nu a fost posibilă unificarea 

cunoștințelor tradiționale cu abordarea științifică și inițiativa antreprenorială 

pentru transformarea acestor produse în alimente și medicamente posibil de 

comercializat. Corfo evaluează în prezent oportunitatea de a crea, implicând și 

parteneri străini, un centru tehnologic specializat pentru a suplini această carență. 

Același lucru este valabil și pentru celelalte sectoare de interes: turism, energie 

solară, construcții. 

 

 

Republica Congo; energie, infrastructuri și lucrări de amploare 

O premieră absolută în istoria relațiilor diplomatice dintre cele două țări a fost 

vizita recentă a președintelui Consiliului Renzi în Congo Brazzaville, o țară în care 

prezența italiană, chiar dacă nu este foarte amplă, este totuși relevantă. Aceasta se 

datorează prezenței grupului ENI care joacă un rol de prim plan în activitatea 

extractoare a acestei țări. De-a lungul vizitei sale, președintele ENI, Claudio 

Descalzi, a semnat cu Ministrul congolez al Hidrocarburilor, André Louemba, un 

protocol care prevede noi activități de explorare onshore și offshore. Eni și-a 

adjudecat recent și drepturile de explorare în vederea exploatării nisipurilor 

petroliere pe o suprafata de 1.800 de kilometri pătrați, cu rezerve estimate de 1,5 

miliarde de barili de petrol. Este vorba despre un proiect pilot (pentru care studiul 

de fezabilitate este în derulare) a cărui realizare ar necesita o investiție de ordinul 

a 5 miliarde de dolari. Un al doilea protocol semnat cu grupul Trevi de Ministrul 

congolez al Lucrărilor Publice, Jean Jacques Bouya, prevede realizarea unui proiect 



  

 

 

de dezvoltare urbană (5mii de locuințe) la Kintelé, în zona metropolitană a 

Brazzaville zonă în care în prezent este în curs de construire un vast complex 

sportiv, atribuit mai multor societăți de construcție din China, care va găzdui 

Jocurile Africane din 2015.  

 

China; industria agroalimentară 

China Italy School of Policy formează funcționari la Guangdong. Inițiativa este 

promovată de Universitatea din Ferrara. Aceasta prevede vizite la sediul unor 

instituții și societăți, cursuri academice și informații cu privire la exemple de bune 

practici.  La sediul Ministerului Afacerilor EXterne s-a derulat o întâlnire cu o 

delegație de 27 de funcționari din Provincia chineză Guangdong, implicați într-o 

misiune în Italia în cadrul programului de formare avansată organizat de ‘China 

and Italy School of Policy’ sub coordonarea Universității din Ferrara. Grupul a fost 

primit de Directorul General pentru internaționalizarea DGSP a Ministerului de 

Externe, Vincenzo De Luca, care a ilustrat caracteristicile Expoziției Universale 

Milano 2015, evidențiind importanța covârșitoare a participării chineze. Directorul 

General a vorbit și despre situația schimburilor comerciale între Italia și 

Guangdong, în special despre oferta din sectorul agroalimentar italian și despre 

problemele de securitate și trasabilitate pe care delegația chineză le va aborda 

ulterior în cadrul programului de vizite în Italia. China și Italy School of Policy 

oferă programe de formare avansată care se concentrează pe studiul dinamicilor 

ce caracterizează industria internațională contemporană.  

 

 

Arabia Saudită ; energii regenerabile, transporturi, sănătate  

Italia poate fi un partener de prim nivel. Energii regenerabile, transport feroviar, 

industria petro-chimică, sectorul medical și alte activități manufacturiere sunt 

câteva dintre sectoarele pe care această țară mizează pentru a-și diversifica 

procesul de creștere. Cu ocazia misiunii Ministrului Dezvoltării Economice, 

Federica Guidi la Riad, obiectivul abordat a fost deschiderea unor noi canale de 

informare și eventual implicarea societăților italiene în cele mai interesante 

proiecte. Aceasta a fost o misiune importantă condusă de Ministrul Dezvoltării 

Economice, Federica Guidi și derulată la Riad. Obiectivul principal a fost acela de a 

consolida dialogul bilateral Italia - Arabia Saudită prin intermediul unor 

personalități și organisme cheie din staff-ul saudit. De fapt, pe teritoriul acestei 

țări, marile societăți italiene activează în sectorul de instalații, conex filierei de 

petrol dar și în sectorul de construcții (infrastructuri), fiind deja prezente de ceva 

timp. Noul obiectiv este acela de a consolida această bază, transformând-o într-o 



  

 

 

prezență mai bine structurată, cu obiective pe termen lung care să țină cont de 

noile priorități ale acestei țări.   

 

Oman; industrie portuară  

Al Duqm se concentrează de asemenea și pe Italia. Cu ocazia unui Forum derulat la 

Ministerul Afacerilor Externe, au fost prezentate oportunitățile noului pol logistic 

mondial. În mod particular, noul președinte al Zonei Economice Speciale, Yahya 

Bin Said Al Jabri, a condus o misiune în Italia însoțit de reprezentanții Porturilor, ai 

societății petroliere Oman Oil, ai organizației pentru promovarea turismului 

precum și de cei ai Ministerului pentru Pescuit și Agricultură, pentru a prezenta 

numeroasele oportunități oferite investitorilor străini în cadrul unui program de 

întâlniri organizat de Direcția Generală pentru sistemul Național a Ministerului 

Afacerilor Externe. Delegația a putut astfel să-l întâlnească pe Subsecretarul 

Benedetto Della Vedova (Externe) și pe Miniștrii Adjuncți: Carlo Calenda 

(Dezvoltare Economică), Riccardo Nencini (Infrastructură și Transporturi) 

Președintele Agenției ICE Riccardo Monti, ai Asociațiilor de sector italiene și ai 

unor societăți printre care s-au numărat Enel Green Power, Selex ES, Zanotti 

(sectorul de refrigerare a produselor din pește). Delegația de la Oman a prezentat o 

imagine panoramică a proiectelor realizate până în prezent, a celor pentru care în 

prezent se derulează licitații și altele pentru care vor fi lansate în curând cereri de 

oferte.  

 

 

Etiopia; infrastructuri, energie 

Guvernul de la Addis Abeba s-a întâlnit cu societățile italiene. La sfârșitul lunii 

august s-a derulat o misiune antreprenorială italiană care a fost primită de Primul 

Ministru Hailemariam Dessalegn și de titularii principalelor departamente 

economice. O delegație importantă formată din reprezentanți ai antreprenoriatului 

italian, condusă de Ambasadorul la Addis Abeba, Guseppe Mistretta, s-a întâlnit la 

sfârșitul lunii august cu Primul Ministru Hailemariam Dessalegn, Vice Prim 

Ministrul delegat pentru Economie Debretsion Gebremichael, Ministrul Industriei 

și Energiei, și Miniștrii Adjuncți ai Transporturilor și Construcțiilor. Obiectiv: 

promovarea unui viitor salt în domeniul calității al relațiilor economice dintre cele 

două țări cu identificarea unor ulterioare sectoare de business. Pe teritoriul acestei 

țări s-a înregistrat deja o prezență puternică a grupului Salini implicat în unele 

dintre proiectele de infrastructură mai importante: barajele Gibe III și Grand 

Renaissance Dam. Se profilează și inițiative ulterioare în diverse sectoare care ar 

putea implica alte grupuri italiene ce au participat la întâlniri printre care: 

Finmeccanica, ENEL Green Power, GE Oil & Gas Nuovo Pignone, Salini, Danieli, 



  

 

 

Renco, IVECO, ANAS, Italcementi, Italferr, precum și diverse asociații de sector 

printre care  ANCE.  

 

 

Milano, 10 Septembrie 2015 

 

Cercetător Giancarlo NADIN 

       


