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INIȚIATIVELE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2012
CABINA DE REGIE PENTRU DIMPLOMAȚIA ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ ITALIANĂ
Prin primăvara arabă este subînțeles un termen de origine jurnalistică, utilizat mai ales de
media occidentală, pentru a indica o serie de proteste și utlburări care au început la sfârșitul
anului 2010 și începutul anului 2011 în zona Africii mediteraneene și cea a Orientului Mijlociu.
Țările majoritar implicate în revolte sunt Siria, Libia, Egiptul, Tunisia, Yemenul, Algeria,
Irakul, Bahreinul, Iordania și Djibouti, iar în Mauritania, Arabia Saudită, Oman, Sudan,
Somalia, Maroc și Kuwait, au existat conflicte mult mai mici. Acest tip de evenimente se
derulează și în prezent în regiunile din Orientul Mijlociu, și Orientul Apropriat și din Nordul
Africii. Statul italian s-a adaptat deci, încercând să recompună diversitatea și să creeze
coeziune dar și să lege relații stabile cu noile guverne ce se nasc de la o zi la alta, din
răzvrătirile și mișcările revoluțuionare.
În cursul anului 2012 au fost derulate o serie de măsuri și operațiuni de pace în zona “Marelui
bazin mediteraneean ”
SIRIA
În timpul anului 2012 Siria a fost teatrul unei teribile escaladări a crizei interne cu dramatice
consecințe umanitare pentru populația civila. Comunitatea internațională a condamnat actele
de violență comise de regimul Bashar Assad: în acest context Italia a susținut misiunea
observatorilor ONU condusă de Kofi Annan și supravegheată de Lakhdar Brahimi, Trimiși
speciali ai Secretarului General al ONU Ban Ki-moon. Italia, care împreună cu alți parteneri
europeni și-a retras ambasadorul de la Damasc la data de 7 februarie 2012, susține
necesitatea unei tranziții politice, cu ieșirea din scenă a lui Assad. În spațiul european am
promovat dezvoltarea unei mai strânse concentrări a UE asupra strategiei comune din Siria în
perioada de după Assad: împreună cu țările “like-minded” am participat la Reuniunile
Grupului Prietenilor Siriei (Tunisia, Istanbul, Paris). Activitatea Italiei în 2012 s-a concentrat pe
trei puncte: ajutor umanitar și izolarea crizei, sancțiuni economice și facilitarea dialogului între
forțele opuse.
Consiliul Național Sirian a fost recunoscut ca “un reprezentant legitim al poporului sirian” la
nivel european, atât de către Consiliul Afacerilor Externe cât și de Consiliul European.
Ministerul italian al Afacerilor Externe și-a oferit sprijinul, găzduind la Roma reprezentanți ai
opoziției siriene pentru reîmprospătarea echipei de leadership iar la 15 mai, Ministrul de
Externe sa întâlnit cu președintele CNS, Ghalioun. La 19 iulie e și 21 septembrie, Ministrul
Afacerilor Externe l-a primit pe succesorul lui Ghalioun, Abdulbaset Sieda, la Roma pentru a
co-prezida o întâlnire referitoare la viitorul Siriei în perioada de după Assad, care s-a
concentrat asupra dimensiunii protecției drepturilor omului, a libertăților civile și a drepturilor
monorităților etnice și religioase. Înțelegerea la care s-a ajuns la conferința de la Doha între
cele două forțe aflate în opoziție în Siria, asupra noului program reprezentativ și a noului
program de lucru, datorită implicării mai ample a spectrului politic și etnic al opoziției siriene,
constituie un important pas înainte din perspectiva unei soluționări politice a crizei.

LIBIA
Italia a susținut consolidarea instituțiilor în Libia în perioada post-Ghaddafi: acesta
fiind interesul nostru vital, întrucât are repercursiuni imediate asupra siguranței, asupra
investițiilor societăților noastre și asupra canalelor noastre de aprovizionare energetică. La
data de 21 ianuarie, Ministrul Afacerilor externe l-a însoțit în Libia pe Președintele Monti,
pentru întâlniri cu Președintele Jalil și cu Primul Ministru Al Kiib. A fost semnată Declarația de
la Tripoli, care a relansat relația amicală și de cooperare bilaterală. Guvernul și-a confirmat
susținerea pentru noua Libie ai cărei conducători s-au implicat în constituirea unui Stat
inspirat din principiile democratice și din respectul față de drepturile omului. Alegerile din iulie
2012 au fost primele alegeri libere dup[ 43 de ani: poporul libian a votat pentru a alege 200 de
membrii ai Congresului General Național care s-a constituit în Consiliul național de tranziție.
La data de 6 noiembrie, imediat după formarea noului guvern legitimat legitimat prin votul
popular din iulie, Ministrul Afacerilor Externe italian, a fost primul ministru al Afacerilor Externe
Străin care s-a întâlnit la Tripoli cu cele mai importante figuri ale Statului libian: Președintele
Mohamed al-Mgarief, Primul Ministru Ali Zidane și noul Ministru pentru Cooperare
Internațională Mohamed Abdel Aziz. Italia, în strânsă coordonare cu Națiunile Unite, UE și
principalii săi parteneri internaționali, cu deplin respect pentru puterea de tranziție libiană,
susține consolidarea aparatelor de siguranță, a dezarmării și a reintegrării milițiilor, dar și a
restabilirii unui sistem de control al frontierelor adecvat. Deplina revigorarea a sistemului de
gaz și petrolifer, care implică deja milioane de angajați și reprezintă o importantă oportunitate
de angajare pe piața muncii pentru mulți tineri libieni și o tranziție fundamentală spre
susținerea redresării economice a Libiei și încurajarea unui proces de diversificare a
economiei. În cadrul eforturilor de stabilizare și reconstrucție a Libiei, Ministerul Afacerilor
Externe este angajat într-o structură complexă de intervenții, care presupune o investiție
totală de peste 10 milioane de euro.
EGIPT
Anul 2012 a reprezentat un an de schimbări istorice pentru Egipt. Italia a dorit să consolideze
relația tradițională de colaborare cu noua putere, oferindu-și sprijinul pentru tranziție, pentru
ca aceasta să fie pe deplin completată cu toate diferitele componente ale societății egiptene.
Parteneriatul este baza pe trei axe: politică, economică și de cooperare. În timpul celor trei
vizite efectuate în 2012 (19 ianuarie, 26 iulie, 6 septembrie), în timpul cărora guvernul
egiptean s-a întâlnit de două ori cu Președintele Morsi, a fost reiterată atenția specială pe
care Italia o acordă drepturilor umane și libertăților fundamentale, drepturilor femeilor și
libertăților religioase. În același timp Italia își dorește ca noul Egipt să-și păstreze rolul de
punct de referință, activ și echilibrat, de regiune, a cărei importanță a fost demonsatrată de
acțiunea de mediere derulată de Cairo pentru întreruperea violențelor cu ocazia crizei din
Gaza, din noimebrie.
Italia și-a oferit susținerea față de autoritățile egiptene în vederea depășirii crizei
financiare și a relansării creșterii economice. Ministrul Afacerilor Externe a primit asigurări de
la Autoritățile italiene în legătură cu implicarea în vederea restabilirii unui climat favorabil
pentru libera inițiativă și investițiile străine. În același timp a reiterat voința italiană de a
contribui la relansarea activităților economice și la crearea noilor locuri de muncă, atât prin
intermediul prezenței noastre economice active, cât și prin acțiuni concertate cu partenerii
internaționali. Foarte semnificativă pentru consolidarea parteneriatului economico-comercial a

fost vizita efectuată de Președintele Morsi la Roma la data de 19 septembrie, însoțit de un
grup mare de reprezentanți ai lumii economice și de afaceri. Printre diferitele sectoare de
cooperare bilaterală, numeroase inițiative în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii și pentru
colaborarea în domeniul tehnologiei. Italia a oferit stimulente financiare pentru crearea de
joint-venture, pentru colaborările între sectoarele bancare, pentru dezvoltarea comună a
sectoarelor industriale și pentru asistența directă acordată societăților italiene în Egipt.
Contribuția italiană, egală cu circa 240 milioane de euro, s-a concentrat mai ales asupra
conversiei datoriilor, susținerii micului antreprenoriat egiptean, infrastructurii și transportului,
ajutoarelor alimentare și sprijinului familiilor și tinerilor studenți.
TUNISIA
Încă de la începuturile “revoluției iasomiei” Italia și-a afirmat susținerea pentru procesul de
tranziției din Tunisia, cu o atenție specială în vederea relansării sectorului economic.
Angajamentul Italiei a fost recunoscut prin Declarația comună care a stabilit parteneriatul
strategic consolidat, semnată de Ministrul Afacerilor EXterne împreună cu omologul său
tunisian Rafiq Abdessalem la data de 17 mai. În afară de garantarea cadrului juridic pentru o
colaborare mai intensă între cele două țări, Declarația pune bazele dezvoltării proiectelor
comune în sectorul energetic, turistic și IMM. În sectorul migrației, se derulează negocieri
pentru încheierea unui Acord cadru referitor la migrație, pentru a reacționa eficace asupra
cauzelor reale ale fenomenului, cu mar fi absența oportunităților de dezvoltare economică și
socială. Colaborarea italo-tunisiană a constituit o bază validă și pentru dezvoltarea inițiativelor
triangulare în Libia pentru control la frontiere. La nivel regional, Italia și Tunisia colaborează în
sectorul Dialogului 5+5. Ministerele Afacerilor Externe au co-prezidat la Roma sesiunea
pentru afaceri externe a Dialogului 5+5, favorizând o redresare constructivă a dialogului între
cele două maluri ale Mediteranei, bazat pe valorile democrației, libertății și dezvoltării socioeconomice paritare, Obiective reamintite de Președintele Monti la summitul pentru dialogul
5+5 derulat la Malta în octombrie. În spațiul european, Italia a susținut accesul Tunisiei la un
parteneriat privilegiat cu Uniunea Europeană și la ajutoare financiare mai consistente.
Sprijinul italian pentru tranziția Tunisiei către democrație s-a tradus și prin relansarea
parteneriatului pentru dezvoltare. Programele de cooperare italiene au fost foarte consistente,
cu contribuții la fond și la credit, în special în sectoarele alimentare, al infrastructurii și
urbanisticii, care însumează în total circa 270 milioane de euro în ultimii 10 ani. În 2011 au
fost investite 18 milioane de euro în granturi și a fost activată o linie de credit în vederea
susținerii întreprinderilor mici și mijlocii în valoare de 73 milioane de euro.
Activitatea italiană a vizat și inițiativele menite să consolideze pacea și în alte zone cu
obiectivul de a consolida și structura.
BALCANII
Balcanii reprezintă din punct de vedere istoric o zonă de interes pentru strategic pentru Italia.
În ultimii 20 de ani Italia și țările din regiune și-au consolidat relațiile politice și au instaurat
importante relații economice. Într-o optică ulterioară de consolidare a relațiilor și de
consolidare a stabilității în regiune, Italia susține cu determinare parcursul european al țărilor
din regiune. După aderarea la Uniunea Europeană a Sloveniei și Croației, scopul final este
extinderea UE în Balcanii de Vest. În acest scop, Italia susține în cadrul politicii de vecinătate
a UE și integrarea și încurajează țările care îndeplinesc condițiile stabilite de Bruxelles. 2012

s-a încheiat cu unele progrese încurajatoare în relațiile dintre Serbia și Kosovo. Italia a jucat
un rol important pentru reluarea dialogului politic dintre Belgrad și Pristina. Ministrul de
Externe a ținut o legătură constantă și directă cu guvernele Serbiei și Kosovo, și s-a întâlnit
cu noul guvern al Serbiei, imediat după inaugurarea lui. În paralel, Italia, a lucrat alături de
instituțiile UE în cadrul acțiunii de încurajare și susținere a dialogului între părți. Punctul
cardinal în relațiile cu țările din Balcani este statornicia relațiilor economice. Balcanii
reprezintă un succes pentru acțiunea sistemului de țară italian. Vizite, întâlniri bilaterale și
organizarea unor "prezentări ale țării au favorizat noi oportunități pentru întreprinderile din UE.
Rata comerțului exterior, care în 2011 s-a ridicat la aproximativ 16 miliarde de euro, și care
continuă să crească în 2012 și a exporturilor italiene sunt în creștere bruscă. În multe țări
Italia este primul partener comercial și principala țară pentru investiții. Un barometru al
relațiilor cu Balcanii este intensitatea întâlnirilor la cel mai înalt nivel. În 2012 doar ministrul
Afacerilor Externe s-a întâlnit la Roma și în străinătate, de 16 ori cu miniștrii de externe sau
alți reprezentanți ai guvernului din țările din regiune, secretarul pentru afaceri externe Dassù
participând la 10 întâlniri. Pe parcursul anului 2012 au existat două reuniuni la nivel înalt
interguvernamentale cu multe țări din regiune: una între Italia și Serbia în luna martie în
Belgrad și Comitetul de Miniștri al Italiei și Sloveniei în octombrie, în Ljubljana. În cadrul
Conferinței ministeriale de la Bruxelles în luna noiembrie, la care au participat cele opt țări din
zona în cauză, s-a demonstrat importanța unei demarări prompte a macro-regiunii adriaticoionice, o inițiativă extrem de calificată în vederea realizării de infrastructuri și conexiuni între
diversele nivele guvernamentale.
Alte sectoare de intervenție care au implicat politici publice internaționale în 2012 se referă la:
Federația Rusă
Italia susține un parteneriat strategic cu Rusia, bazat pe interdependență și interese comune,
care, în ultimii ani, a vizat consolidarea relațiilor bilaterale. Întâlniri semnificative au avut loc
cu ocazia derulării în aprilie la Moscova a discuțiilor dintre minișitri de externe-apărare cu
președintele rus Medvedev, apoi, și cu ocazia vizitelor la Moscova în luna iulie, a premierului
Monti și ministrului dezvoltării economice și al justiției Passera Severino. Italia susține
apropierea Rusiei de Uniunea Europeană, NATO, OCDE și OMC (din care Moscova a
devenit membru) în convingerea că avem nevoie de o relație realistă și echilibrată între țările
occidentale și Rusia, promovând o abordare incluzivă. Italia este cel de-al treilea partener
oficial al Moscovei și cel de-al șaptelea furnizor. În Rusia activează circa 500 de societăți
italiene. Investim în proiecte strategice cu înalt conținut tehnologic. Moscova este cel de-al
doilea furnizor al nostru atât în materie de petrol(circa 15% din importurile Italiei) cât și de gaz
(30%). ENI, primul client european al Gazprom, a semnat acorduri în vederea realizării
traseului submarin al gazoductului South Stream. ENEL, acționar majoritar al societății
furnizoare de energie electrică Enel-OGK care gestionează patru centrale în Rusia, este
prezent ca investitor și operator în toată filiera energetică, de la extracția de gaz la furnizare și
distribuție. Pentru a răspunde la interesul în creștere al societăților italiene pentru piața rusă,
Ministerul afacerilor Externe a realizat, prinj Ambasada italiană la Moscova, “Ghidul
operatorilor economici italieni în Federația Rusă”, un instrument cheie pentru favorizarea
intensificării relațiilor comerciale italo-ruse, care și-au dublat deja volumul în ultimii zece ani.
Rusia privește cu o intenție din ce în ce mai spșorită către Italia și datorită intensificării
relațiilor culturale, care a culminat cu “Anul culturii și limbii italiene în Rusia și al culturii și

limbii ruse în Italia”, cu efecte pozitive atât asupra vizelor (+9,2%) cât și asupra exportului
export (care, în primele șase luni ale anului 2012, a fost egal cu 13,557 miliarde de euro, în
creșetere față de 2011 cu 5,07%). În acest context a fost derulat în 2012 un program de
promovare a Sistemului-Italia în Rusia, “Exhibitaly – Excelențe italiene în prezent”, care a pus
îm valoare cele mai dezvoltate sectoare ale industriei, tehnologiei și cercetării din Italia.
Statele Unite
Anul 2012 a fost un an important pentru relațiile bilaterale dintre Italia și Statele Unitețări care
împărtășesc și susțin valorile și libertățile fundamentale internaționale referitoare la progres și
la respectul față de drepturile omului. Raportul excelent de prietenie și colaborare a fost
consolidat prin vizitele Președintelui Consiliului Monti, ale Ministrului Afacerilor Externe și ale
responsabililor celor trei departamente de interes major. Italia și Statele Unite sunt implicate
împreună în toate scenariile majore și forurile internaționale în scopul de a proteja pacea,
siguranța și dezvoltarea, și au un angajament comun și coerent pentru a consolida creșterea
și a depăși criza economică mondială. Relațiile eeconomice reflectă cel mai bine acest
angajament. Balanța comercială este pozitivă. Cele mai recente date sunt foarte
încurajatoare atât pentru sectoarele tradiționale cât și pentru cele “hi-tech”. În primele nouă
luni ale anului 2012 exportul italian a crescut cu 9,4%, ajungând la $27,5 miliard4. În 2012
Italia a devenit cea de-a patra țară furnizoare a Statelor Unite în rândul țărilor din Uniunea
Europeană, urcând de la cela de-al 15-lea la cel de-al 13 lea loc la scară mondială. Absolut
extraordinară este colaborarea științifică și tehnologică la a căror consolidare au contribuit
câteva inițiative ale Amabasadei și ale rețelei consulare. Printre acestea se numără un
simpozion pe tema eHealth” (25 iunie); simpozionul “Mental Health, a Neglected Prority” cu
reprezentanți calificați americani din lumea neuropsihiatriei, organizat cu Departamentul
pentru sănătate în cadrul programului “Global Health” (15-16 noiembrie); întâlnirea anuală a
ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation), care și-a propus
conferirea unor medalii din partea Președintelui Republicii Napolitano pentru doi tineri
cercetători italieni (25 octombrie). Comunitatea italo-americană, care reprezintă cel de-al
cincelea grup etnic ca dimensiune pe teritoriul Statelor Unite, este o conexiune ideală între
Italia și Statele Unite. În prezxent se derulează o acțiune de redescoperire a rădăcinilor și a
patrimoniului cultural italian. Numărul cetățenilor Statelor Unite care își declară originea
italiană este într-o continuă creștere(+20%). Unul dintre interesele principale a comunității
noastre este limba italiană, văzută ca un instrument fundamental de dialog și de cooperare cu
Italia. În ultimii ani, studiul limbii italiene în Statele Unite a cunoscut o mare dezvoltare – și
datorită reintegrării Programului “Advanced Placement” în școlile superioare în 2010. Printre
limbile moderne cele mai studiate în universitățile americane, italiană ocupă locul al patrulea.
Numărul studenților interesați de limba italiană este în creștere netă și ajunge la circa 100.000
de unități. În 2012 a fost lansat “2013 Anul culturii italiene în Statele Unite”, inițiativă care va
reprezenta o modalitate de expunere a excelențelor italiene și o oportunitate pentru a favoriza
noi colaborări între lumea culturală și cea a cercetării și mediul de afaceri. Programul prevede
circa 150 de evenimente în peste 30 de orașe din Statele Unite, în parteneriat cu peste 50 de
instituții americane. Finanțată aproape în întregime din mediul privat, inițiativa va balea de la
știință la artă, de la muzică la teatru. Apoi: cinema, literatură, design, sectorul alimentar și vin,
“Made in Italy” și multe alte sectoare. Va fi acordată o atenție specială noilor generații și
accentul va cădea pe cercetare și inovație tehnologică.

Turcia
Parteneriatul strategic cu Ankara se caracterizează printr-o amplă convergență asupra
principalelor teme internaționale, precum și a celor regionale, începând cu cea a Siriei, și
asupra proceselor de transformare care derivă din primăvara arabă. În timpul crizei din Gaza,
din noiembrie, s-au intensificat profund relațiile dintre cele două guverne și în special între cei
doi miniștri de externe, implicați în favorizarea redeschiderii dialogului și întrerurperii
violențelor. Italia susține parcursul de aderare la Uniunea Europeană a Turciei, operând în
contextul “Turkey Focus Group”. În luna mai la Roma s-a derulat cel de-al doilea summit
bilateral italo-turc: au fost semnate înțelegeri cu privire la lupta împotriva formelor grave de
criminalitate; siguranță socială; protecția mediului; Comisia economică și comercială reunită;
promovarea cooperării economice; cooperarea științifică și tehnologică. În noimebrie, Miniștrii
de externe au avut o întâlnire bilaterală importantă la Roma, care s-a concentrat în special pe
stabilitatea și siguranța marelui bazin mediteraneean, urmată de Forumul de dialog italo-turc,
ocazie pentru a discuta despre relațiile comerciale și economice. Și în acest sens, Ankara
este pentru Italia un partener prioritari: în Turcia activează 936 de societăți cu capital italian,
în timp ce în domeniul energiei, ENI participă la gestionarea infrastructurilor primare pentru
transportul de hidrocarburi, într-o țară care este un important hub energetic pentru continentul
european. Cooperarea bilaterală se alătură celei cu țările terțe: Italia și Turcia operează din
ce în ce mai mult cu joint ventures pe piețele externe, de exemplu în construirea metroului de
la Varșovia și în realizarea dublării tronsonului de autostradă de la Oman. În perioada
ianuarie-septembrie 2012 schimburile comerciale bilaterale au avut o valoare de 14,688
miliarde de dolari.
Mexic
Apogeul relațiilor dintre Italia și Mexic în 2012 a fost atins prin reunirea celei de-a III a Comisii
Binaționale care s-a ținut la Roma în luna mai și care a condus la semnarea unei Declarații
comune de parteneriat strategic. Într-un cadru optim de relații bilaterale și de frecvente
întâlniri la nivel înalt, cooperarea în domeniul siguranței și combatarea crminialității organizate
transnaționale au căpătat în ultimii ani o importanță deosebită, teme care afectează profund
întreaga regiune a Americii Centrale. Pe aceeași temă s-a axat și vizita la Ciudad de Mexico
din luna februarie a Procurorului Național Antimafie, Pietro Grasso. Pentru Mexic, care anul
acesta a găzduit la Los Cabos reuniunea țărilor G20, Italia reprezintă cel de-al nouălea
partener comercial și cel de-al doilea furnizor la nivel european. Piața mexicană este pentru
țara noastră pe locul trei între piețele de pe continentul american cu o rată a comerțului de
4,23 miliarde euro și o balanță pozitivă de 2,24 miliarde. Pe baza potențialului de dezvoltare a
Mexicului, pentru a susține ulterior creșterea schimburilor bilaterale, au fost semnate în
ianuarie două importante Memorandumuri, unul cu privire la colaborarea întreprinderilor mici
și mijlocii, altul cu privire la constituirea unui Business Council.
Brazilia
Relațiile bilaterale au fost încadrate în Consiliul de Cooperare italo-brazilian, care îndeplinește
o funcție fundamentală de încurajare a numeroaselor sectoare, de la economie la cultură, de
la sectorul științific la lupta împotriva criminalității. Au avut loc numeroase vizite și teme pe
baza cărora a fost aprofundată cooperarea în 2012, iar – pentru partea italiană – au fost
înregistrate vizita Subsecretarului de stat pentru afaceri externe Dassù și a Miniștrilor
mediului, Dezvoltării economice și apărării. În domeniul cultural, organizarea “Momentului

Italia în Brazilia”, ianugurat în octombrie 2011, a condus la realizarea a peste 500 de
evenimente pe întreg teritoriul brazilian, înregistrând un mare succes și un impact mediatic
puternic. Datele economice sunt foarte pozitive: +25% în domeniul comerțului exterior, care a
fost de 9 miliarde de euro, cu o rată pozitivă pentru Italia de 800 milioane. Peste 700 de
societăți au activat deja în teritoriu, cu un amplu potențial de creștere și în vederea organizării
Campionatului mondial de fotbal din 2014 și a Olimpiadelor din 2016.
Într-o lume globalizată în care rolul țărilor emergente este într-o creștere constantă, Italia
acționează ca protagonist în Asia, Africa și America Latina. O politică externă dinamică și o
rețea foarte activă de Ambasade au fost punctele de forță în implicarea italiană în zonele care
au devenit puncte politice și economice din ce în ce mai importante și implicate în guvernarea
la nivel mondial. Siguranța, parteneriatul politic și relațiile comerciale reprezintă prioritățile
Italiei în relațiile cu țările asiatice, africane și latino-americane.
Asia-Pacific.
În 2012 Italia a făcut un efort fără precedent în domeniul vizitelor oficiale, al relațiilor și
evenimentelor de promovare comercială pentru consolidarea relațiilor cu continentul sud-est
asiatic și promovare a sistemului național. Ministrul afacerilor externe a vizitat Indonezia,
Vietnam, Singapore, India, Myanmar și Brunei, întâlnind 71 Șefi de stat, de Guvern și Miniștrii
din zona asiatică și a participat la acțiuni de promovare economică ce au implicat peste o sută
de societăți italiene. În sensul promovării și siguranței în zonă, Italia a avut o contribuție
importantă prin cooperarea în Afghanistan și Pakistan. În vizita efectuată în noiembrie în
Afghanistan, unde în iunie se deplasase Subsecretarul de Mistura, Președintele Monti, a
confirmat că Italia va continua să susțină instituțiile și poporul afghan, concentrându-se din ce
în ce mai mult pe cooperarea economică și pe institution building.
America Latină
Fundamentală în relațiile dintre Italia și America Latină a fost dintotdeauna legătura
reprezentată de comunitatea italiană care trăiește în țările sudamericane și, din ce în ce mai
mult, de comunitatea latino-americană în Italia. Anul 2012 a confirmat tendința deja
înregistrată în ultimii ani: relațiilor politice cu țările din America Latină li s-a alăturat un interes
puternic al lumii antreprenoriale italiene, pe care Ministerul de externe l-a susținut prin misiuni
sistemice conduse de Subsecretarul Dassù în Brazilia, Chile, și Columbia, și prin organizarea
unor mese rotunde în Italia pentru a prezenta piețele sudamericane antreprenorilor. Este de
menționat și acțiunea de cooperare în scopul consolidării stabilității și legalității, pe care
diferitele țări din America Centrală care vizează Italia ca prim element de promovare a
consolidării statului de drept și a sectorului de justiție.
Africa subsahariană
Continentul African, care în 2011 a înregistrat o creștere medie de 5,2%, nu mai este doar
beneficiarul unor ajutoare internaționale pentru dezvoltare, ci și un important partener
comercial și o atracție pentru societățile italiene interesate de noile piețe și de oportunitățile în
sectoriul alimentar, turism, energie și infrastructuri de mare amploare. Italia s-a implicat în
stabilizarea zonelor de criză din Sahel și Cornul Africii, pentru consolidarea proceselor

democratice din Senegal, Zambia și Nigeria, pentru consolidarea situațiilor post-conflict, cu
mar fi Coasta de fildeș și pentru susținerea proceselor de tranziție. Leadership-ul italian
pentru stabilizarea Coastei de fildeș și lupta împotriva terorismului și pirateriei, prin
parteneriate economice și sprijin pentru integrare Sud-Sud, au fost reamintite în timpul
misiunii din mai, efectuată de Ministrul Afacerilor Externe în Etiopia și Mozambic, însoțit de
importante delegații antreprenoriale. Italia a susținut necesitatea dezvoltării interdependenței
și integrării economice ca antidot împotriva crizei. O importanță specială pentru siguranță și în
acord cu lupta împotriva pirateriei, este acțiunea italiană de susținere a tranziției și de
stabilizare a noilor instituții în Somalia, care a avut ca punct culminant vizita în Mogadishu a
Ministrului Afacerilor Externe, a Primului Ministru pentru afaceri externe la nivel european, în
capitala somaleză, după finalizarea perioadei de tranziție.
CHINA
Anul 2012 a fost un an important pentru Italia și China. Un an în care, în cadrul evenimentelor
și al vizitelor, pe lângă tematicile politice, comerciale și financiare, a fost abordată și
promovarea culturală, a turismului și cooperării științiice. Multe inițiative au venit în
întâmpinarea dorinței puternice de cunoaștere reciprocă, ce reprezintă baza fundamentală de
dialog între cele două națiuni pe care le leagă un patrimoniu cultural de mai multe milenii.
Intensitatea și calitatea relațiilor cu China se poate cuantifica și în acest caz prin numărul
mare de vizite oficiale înregistrate în ultimii ani. Întâlnirile derulate în 2012 au reprezentat o
oportunitate, începând cu vizita Președintelui Consiliului Monti, derulată cu scopul de a
prezenta liderilor politici și economici din China, măsurile întreprinse de Guvern pentru a
favoriza creșterea și oportunitățile de investiție. În China, economia continuă să crească întrun ritm susținut iar piața chineză este din ce în ce mai atrasă de bunurile de consum străine.
Azi China este cel de-al treilea partener comercial al Italiei iar pe viitor ne așteptăm la o
creștere ulterioară a comerțului și a fluxurilor de investiții. Interesul societăților italiene pentru
oportunitățile de business se conservă la un nivel foarte ridicat. Cererea de produse italiene
este în creștere, în vreme ce exportul câștigă din ce în ce mai mult teren, în fața importului.
Pentru a promova produsele italiene și pentru a favoriza turismul este fundamentală
concentrarea pe imaginea Italiei, ce reprezintă un adevărat punct de atracție în China.
Calitatea și prestigiul brandului Made in Italy reprezintă din ce în ce mai mult un punct de
referință pentru consumatorii chinezi, în timp ce cultura, istoria și frumusețea peisajului
transformă țara noastră într-o destinație populară pentru turismul care este în creștere rapidă.
Printre simbolurile imaginii italiene în China se numără Centrul Italian din Shanghai, inaugurat
în 2012, care a transformat Pavilionului italian de la Expo – al doilea în topul preferințelor
vizitatorilor, după cel chinezesc – într-o modalitate de promovare permanentă pentru
excelența italiană și într-un centru de schimburi comerciale și culturale. Pentru a întâlni
cererea unei piețe care este din ce în ce mai interesată de bunuri de consum de calitate, a
fost derulată o intensă acțiune de promovare a produselor agro-alimentare italiene, care a
avut rezultate importante. În iultimii ani, prezența vinului italian pe piața chineză, a crescut la
rata de 70% și ca o dovadă a aprecierii produselor noastre, în 2012 importanta expoziție “Vin
China” a fost inaugurată de Ambasadorul italian. Prin istorie și cultură este de asemenea
posibilă “aducerea” Italiei în China. Tocmai de aceea în China a fost organizată expoziția
“Renașterea florentină: Capodopere și protagoniști”, cea mai mare expoziție care a fost
organizată vreodată de Italia în străinătate, cu 67 de opere din 30 de muzee. În contextul
acțiunii specifice derulate de Ministerul de externe într-unul dintre sectoarele prioritare pentru

țara noastră, creșterea numărului de călătorii în Italia pentru afaceri și turism, situația Chinei
este foarte semnificativă. În primele opt luni ale anului 2012 numărul total de vizite
eliberate(circa 260.000) a crescut cu circa 18%, cu precizarea că la Peching a ajuns la circa
30%. Tot în capitală, creșterea înregistrată de numărul vizelor a fost și mai importantă: 45,9%
pentru grupuri și 76,1% pentru vizele individuale. Este vorba despre confirmarea unei tendințe
puternice de creștere, înregistrată în 2011.
DIPLOMAȚIE PENTRU DEZVOLTARE
În anul 2012, diplomația pentru dezvoltare a activat în sectorul deschiderii pieței mondiale
către Italia și deschiderea Italiei către piața mondială, printr-un sistem bazat pe 5 priorități de
acțiune: atenția pentru economiile emergente, atragerea investițiilor străine, Expo Milano
2015, informare referitoare la oportunitățile de piață externe și acordurile în domeniul fiscal.

Concentrarea pe piețele emergente
Chiar dacă Italia exportă mai ales către Uniunea Europeană (56% din totalul anului 2011),
economiile din țările emergente sunt cele care oferă oportunități majore datorită valorilor mari
de creștere. În raport cu aceste țări creșterea exporturilor noastre a fost deosebit de
pronunțată în ultimii trei ani: 45% către Rusia, 51% către China, 70% către Turcia, 78% către
Brazilia. Pentru a favoriza oportunitățile de business și Ministerul de externe, MISE, AgențiaICE și Camerele de Comerț sprijină societățile italiene în demersurile lor externe. Sunt vizate:
prezentarea oportunităților de pe piețele externe pentru societățile italiene, crearea unor
contacte cu cumpărători și antreprenori locali, introducerea societăților italiene direct liderilor
instituțiilor din alte țări. Acestea sunt acțiunile derulate de Ministerul de externe și de cele 132
de birouri comerciale ale Ambasadelor și consulatelor din întreaga lume. Ministrul de externe,
transformând diplomația pentru creștere într-unul dintre punctele de forță ale politicii externe
italiene, a fost însoți de delegații antreprenoriale în vizitele oficiale derulate în 12 țări, din Asia
în marele bazin mediteraneean al Africii, în timpul cărora au fost organizate întâlniri cu
Miniștrii și reprezentanți ai lumii antreprenoriale locale. Alte delegații de antreprenori au fost
însoțite în America Latină de Subsecretarul Dassù și în Turcia, în total peste 120 de societăți.
În paralel, în Italia și în străinătate au fost organizate forumuri business, country presentations
și road shows, cu teme dedicate special celor 22 de țări diferite și fiecărui sector comercial,
printre care vinul și construcțiile.

ATRAGEREA DE INVESTIȚII DIN STRĂINĂTATE
În cadrul strategiei de promovare derulată de Ministerul afacerilor externe împreună cu
Ministrul pentru dezvoltare economică, la Ministerul Economiei și la Agenția-ICE, datorită
capilarității sale la nivel mondial – rețeaua diplomatică – activează în vederea identificării
potențialilor investitori și atragerea investițiilor. În 2012 au fost valorificate normele adoptate
de Guvernul actual și a fost prezentată operatorilor de piață și liderilor fondurilor de investiții
publice și private schimbarea climatului de business al țării nostre.

Expo Milano 2015
Expo del 2015 este o mare oportunitate pentru sistemul de producție italian în sectoarele
economiei verzi, agroalimentar și pentru impactul acestora și atragerea de investiții publice și
private din străinătate. În prezent, peste 100 de țări și Națiunile Unite, și-au confirmat
prezența. Printre acestea se numără unii dintre cei mai importanți parteneri ai Italiei
(Germania, Franța, Rusia, Elveția, Spania, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Turcia). În
2012 Ministerul afacerilor Externe a derulat o campanie intensă de promovare care a permis
încheierea unor contracte de colaborare cu numeroase multinaționale, care provin mai ales

din Japonia, China, Coreea de Sud, Franța, Brazilia și Turcia, și care vor contribui la
încasările Expo 2015 cu peste 300 de milioane de Euro.
TURISM
Pentru a favoriza creșterea numărului de deplasări în Italia pentru afaceri și turism au
existat două acțiuni fundamentale ale Ministerului afacerilor externe: promovarea imaginii
Italiei și politica vizelor. Vizele sunt poarta de acces pentru zeci de milioane de turiști și
oameni de afaceri precum și un barometru al numărului de străini prezenți în Italia: creșterea
numărului de vize eliberate continuu în anul 2012, a condus la înregistrarea unui +12,7%, în
special pe piețele emergente, cumar fi China, Rusia, India și Turcia. Creșterea fluxurilor cu
12% duce la venituri mai mari estimate de ordinul a aproximativ 200 de milioane de euro
anual.
ENERGIE
În domeniul siguranței energetice, prioritățile sunt susținerea societăților italiene pentru
aprovizionarea cu materii prime și diversificarea surselor. În septembrie a fost semnat un
acord cu Grecia și Albania pentru gazoductul TAP (Transadriatic Pipeline).
INDUSTRIA DE APĂRARE
Cel de-al treilea sector crucial este cel al industriei de apărare. Am intrat în faza de aplicare
a strategiei industriei de apărare la nivel internațional, identificată împreună cu Ministerul
Apărării și cel al dezvoltării economice. Proceduri simplificate de schimb pe teritoriul NATO și
UE, cum ar fi licența generală a proiectului, ce vor favoriza colaborările industriale.
Instrumentul esențial al promovării imaginii Italiei este activitatea derulată în străinătate,
concentrată pe limbă și cultură ca stimuli de creștere. Internaționalizarea sistemului
universitar, a cercetării, și promovarea limbii și culturii italiene sub toate aspectele sale,
constituie un important factor de promovare generală a Sistemului Național și o formidabilă
oportunitate pentru creșterea economică. În vederea susținerii societăților și crearea sinergiei
a fost creată Cabina de Regie pentru Italia internațională care a înțeles să definească liniile
directoare și strategia de promovare externă și de internaționalizare a sistemului de producție
italian. Cabina de Regie, co-prezidată de Ministrul de externe și de Ministrul dezvoltării
economice, reunește în afară de Ministerul economiei, al Politicii Agricole și Departamentul
de turism, Regiunile și reprezentanțele lumii economice, antreprenoriale și bancare. În 2012
primele reuniuni ale Cabinei au setat planul activităților de promovare.
Ministerul Afacerilor Externe a interpretat revoluția culturală declanșată de difuzarea pe scară
largă a utilizării mediei sociale ca o oportunitate unică de a deschide spre exterior și de a
primi stimuli. Portalul www.esteri.it a fost updatat iar azi se prezintă ca un portal “all news”
care conferă vizibilitate inițiativelor Ministrului, a Ministerului și a rețelei diplomatice. În
prezent, Ministerul Afacerilor Externe este prezent peTwitter (@farnesinapress), Youtube,
Flickr și Storify, rețele sociale care diseminează fotografii și materiale audio-video și care
ajung la un număr de utilizatori din ce în ce mai mare, mai ales în rândul tinerilor.
Comunicarea înseamnă schimbarea limbajului birocratic pentru a determina eficacitatea
mesajului și, în funcție de scop: se comunică pentru a informa, se comunică pentru a primi un
răspuns, se comunică pentru a responsabilliza. Comunicarea instituțională nu a însemnat
niciodată așa cum o face în prezent, un flux bidirecțional care se alimentează și se calibrează
conform necesităților societății civile. Politica externă are consecințe și asupra vieții cotidiene,
din ce în ce mai frecvent: integrarea europeană, aprovizionarea cu energie, economia
globalizată, siguranța, sunt marile teme de care un cetățean responsabil nu poate face
abstracție. Am multiplicat fluxul de comunicare și am postat mesaje directe pentru a implica și

pentru a explica etapele parcurse, într-o operațiune de fine tuning continuă și entuziastă,
derulată într-o lume în schimbare.
CONEXIUNEA ÎNTRE ȘTIINȚĂ, CULTURĂ ȘI ECONOMIE

Ministerul Afacerilor externe a creat un instrument specific pentru a consolida conexiunea
dintre știință, cercetare, producție și creștere. MAE și MIUR au lansat platforma Innovitalia,
un forum informatic permanent de interacțiune între oamenii de știință italieni din întreaga
lume, pentru a împărtăși inițiative și propuneri ce au mai ales scopuri antreprenoriale și de
producție. De altfel, din această acțiune diplomatică face parte și aplicația industrială de
cooperare cu Statele Unite, Japonia, Canada, Rusia și țările UE în domeniul spațial, astrofizic
și al cercetării în aceste domenii.
O considerație specială merită implicarea Ministerului Afacerilor externe, în special prin
Direcția Specială pentru Promovarea Sistemului Național și rețeaua externă, în vederea
promovării intensive a rezultatelor economice, științifice și culturale excelente. Pe baza ideilor
identificate în cadrul Conferinței oamenilor de știință italieni (aprilie 2012), activitatea MAE, în
colaborare cu MIUR, se concentrează pe trei axe prioritare: - Dezvoltarea unui forum
informatic permanent de interacțiune între oamenii de știință italieni din întreaga lume, pentru
a împărtăși inițiative și propuneri ce au mai ales scopuri antreprenoriale și de producție. Aplicația industrială de cooperare cu Statele Unite, Japonia, Canada, Rusia și țările UE în
domeniul spațial, astrofizic și al cercetării în aceste domenii. – Internaționalizarea sistemului
universitar: după succesele înregistrate cu China, atenția este concentrată în prezent pe
atragerea studenților și cercetătorilor din Brazilia, țările din Golf, Indonezia și Vietnam, iar în
perspectivă India și Rusia. Internaționalizarea sistemului universitar, de cercetare, și
promovare a limbii și culturii italiene sub toate aspectele, constituie un impșortant instrument
de promovare ulterior pentru întreg Sistemul Național și o formidabilă oportunitate pentru
creșterea economică. Și aceasta nu doar în sectoarele tradiționale ale brandului made in
Italy, ci mai ales în cele de producție cu un înalt conținut tehnologic, pentru a favoriza
exporturile, investițiile, integrarea producției, fluxurile turistice și orice activitate menită să
determine creșterea cererii producției și a servicilor italiene.
Ottawa (Canada): întâlnirea cercetătorilor pentru consolidarea relațiilor în sectoarele
hi-tech.
La 2 octombrie, în prezența Guvernatorului General al Canadei și a Ministrului de Stat pentru
Știință și Tehnologie, s-a derulat la Ottawa, Masa rotundă “Spin-off and startups: innovation
partnerships between universities, researchers, institutions and industry”. Evenimentul,
organizat de Ambasada Italiei la Ottawa în colaborare cu University of Toronto, Canada
Public Policy Forum și Carleton University a avut ca obiect modalitățile de colaborare între
Italia și Canada în vederea favorizării unui schimb de informații și experiențe referitoare la
strategiile în domeniul inovării, transferul tehnologic și crearea de societăți. Simpozionul s-a
derulat în trei sesiuni. Prima, cu titlul “Dezvoltarea strategiilor pentru inovare” a permis
ilustrarea pentru interlocutorii canadieni a cadrului intervențiilor deja derulate de Guvernul
italian și a măsurilor referitoare la Agenda digitală și în favoarea inițiativelor start up. În
această sesiune, participanții au convenit cu privire la necesitatea de a extinde gradul
transferului tehnologic și al colaborărilor între instituțiile italiene și canadiene dintre care
programele de schimb de studenți și cercetători pot reprezenta un punct de plecare. Între
cele două țări funcționează deja zeci de acorduri de colaborare între universități și centre de

cercetare. În prezent accentul cade pe sectoarele auto și transport sustenabil, aerospațiu și
agri-food. În acest scop merită menționat că între Italia și Canada se află deja în derulare 116
de acorduri de colaborare între universități și centre de cercetare, 55 de proiecte de cercetare
bilaterale și, prin intermediul a trei asociații de cercetători create de Ambasada Italiei în
Canada, Quebec, Ontario și British Columbia, au fost introduși în rețea circa 3000 de
cercetători italieni. În centrul celei de-a doua sesiuni plenare care a avut titlul “accelerarea
parteneriatelor pentru Inovație și cercetare” s-a înregistrat un interes disputat între susținătorii
cercetării controlate de nevoile pieței și cei ai avântului tehnologic, conform cărora piața
trebuie să fie convinsă că descoperirile sunt inovatoare și deci utile. În acest context, Luigi
Nicolais, Președintele Consiliului Național de cercetare, a susținut că adevărata inovație
trebuie să își creeze propria piață, acesta fiind singurul mod prin care cercetarea nu încearcă
să se adapteze vieții ci să o schimbe pe aceasta. Cercetătorul a reamintit că inovația rezultă
din mai multe științe combinate și din dialogul experților care comunică între ei, transformând
ideea în produs. Concluzia împărtășită de vorbitori, a luat totuși în considerare satisfacerea
nevoilor consumatorilor ca fiind pe primul loc și realizându-se prin intermediul
internaționalizării și colaborării studenților, cercetătorilor, industriilor și instituțiilor. Cea de-a
treia sesiune, cu titlul “Finanțarea inovării” a scos la iveală situația de parțială noutate a pieței
de venture capital în Italia și dificultățile ce derivă din faptul că doar o mică parte din PIB-ul
italian este destinată cercetării. Din aceasta derivă necesitatea de a extinde programele de
finanțare pentru cercetare astfel încât, conform celor susținute de Riccardo Pietrabissa,
Președintele Netval al politehnicii din Milano, “cercetarea să transforme banul în cunoaștere
și inovația să transforme cunoașterea în bani”. Interesantă în domeniul venture capitalului
italian a fost intervenția printr-un videolink a Unicredit care, prin intermediul Directorului pentru
relații teritoriale, Alessandro La Porta, și-a prezentat programele și produsele pentru
finanțarea societăților inovatoare. După-amiaza, au avut loc trei sesiuni în paralel, cu privire la
unele dintre sectoarele industriale strategice pentru cele două țări: industria auto,
Aerospațială și Agri-Food, în cadrul cărora după prezentarea fiecărei societăți participante, a
avut loc o amplă dezbatere. Sectorul automobilistic prezintă importante puncte de interes, din
punct de vedere al cercetării și în lumina evoluției sale continue. Acesta este totuși dificil de
abordat pentru noile societăți deoarece este caracterizat prin bariere tehnologice de acces.
De aici rezultă rolul fundamental al Universităților și al contribuției pe care acestea o pota
duce în sectorul micilor întreprinderi inovatoare. Această problematică este comună sectorului
aerospațial, care a făcut obiectul celei de-a doua dintre mesele rotunde organizate dupăamiază. Și în acest caz a fost identificat rolul cheie al universităților ca punct de legătură între
micile întreprinderi inovatoare și societățile mai mari și leaderii de piață. A fost acceptată de
comun acord și necesitatea de a crea instrumente de cunoaștere reciprocă în acest sector din
care a rezultat propunerea operativă de a realiza un scurt ghid de sector referitor la Canada,
cu o importanță deosebită conferită specializării fiecărui departament universitar canadian.
Masa rotundă referitoare la Agri-Food s-a concentrat pe teme legate de calitatea și siguranța
alimentară, înțeleasă în componenta sa medico-nutrițională. Michele Marcotte, Directoarea
R&S a Agriculture and Agri-Food Canada și moderatoarea sesiunii, a amintit două exemple
de colaborare bilaterală pe baza cărora să fie continuat parcursul deja întreprins. Este vorba
despre proiectul Canadair (finanțat cu 1 milion de euro în mai 2012 de Ministerul Politicilor
Agricole și Coordonat de Consiliul de cercetări agricole (CCA) în colaborare cu partea
canadiană Agriculture Agri-Food Canada) și despre proiectul MYCORED (finanțat în cadrul
celui de-al VI Program Cadru de Cercetare) și care contează pe o amplă participare a
cercetătorilor italieni și canadieni specializați în micotoxine (acest proiect ar putea fi aplicat în

următorul program cadru Horizon 2020). În urma evenimentului, au fost semnate două
acorduri bilaterale: primul între Agenția federală canadiană NSERC (Natural Science and
Engineering Research Council) și Consiliul Național de Cercetare (CNC), iar cel de-al doilea
între facultatea de inginerie a Universității din Toronto și Politehnica din Torino. Masa rotundă
a fost transmisă live streaming pe web iar publicația Sole 24Ore a dedicat acesteia un articol
cu titlul “Alianța Italia-Canad”.
Excelență științifică și industrială italiană promovată la Bruxelles
Șaizeci de participanți din centre științifice și societăți hi tech au contribuit la relansarea
imaginii Italiei în capitala europeană. Teme predefinite: energii regenerabile și transport
sustenabil, observare spațială, terapia îmbătrânirii, conservarea patrimoniului artistic și
cultural.
La Bruxelles, a avut loc în octombrie, simpozionul Techitaly 2012. Obiectiv: punerea în
valoare a numeroaselor puncte de execelență ale Italiei. O importantă și utilă operațiune de
imagine pentru Sistemul Național, care a avut loc într-un spațiu strategic cum este capitala
europeană, la care au participat peste 60 de vorbitori de înaltă ținută, un număr mare de
reprezentanți ai top managementului italian coordonați de Președintele Confindustria Giorgio
Squinzi, principalele instituții științifice italiene începând cu CNR, ENEA, Institutul Național de
Fizică Nucleară și cei mai importanți reprezentanți ai Italiei la Bruxelles printre care
Ambasadorul Bettarini, Reprezentantul permanent la Uniunea Europeană, Nelli Feroci,
Vicepreședintele și comisarul pentru industrie, Tajani. Evenimentul, care s-a bucurat de o
amplă difuzare la televiziune, a fost inaugurat la Parlamentul european și urmat de patru
sesiuni tematice la Confindustria belgiană, concentrate pe energii regenerabile și transport
sustenabil, terapii de prevenire a îmbătrânirii, tehnologii spațiale și de observare din satelit,
precum și conservarea patrimoniului artistic. Prima temă a fost tratată prin prezentarea
numeroaselor proiecte și realizări referitoare la filiera de carburanți și a sistemelor de
propulsie și a rețelelor și sistemelor de economisire energetică (vezi articolul următor).
Sesiunea referitoare la terapiilor menite să determine sporirea sustenabilității proceselor de
Active and Healthy Ageing a evidențiat contribuțiile centrelor de excelență la nivel mondial
cum ar fi Institutul San Raffaele Pisana, specializat în terapiile de reabilitare, dar și realizările
unor întreprinderi medii ca Telerobot și BTS care au pus la punct prototipe eficace aplicate
pierderii funcțiilor. Cea referitoare la spațiu a s-a axat mai ales pe contribuția italiană la
proiectele Organizației Spațiale Europene și la succesul lansatorului european Vega, realizat
datorită contribuției fundamentale Avio. Însă aceasta a furnizat participanților și o panoramă
referitoare la tehnologgile mai avansate în domeniul observației Terrei și a aplicațiilor
ulterioare ale acestora. În final, sesiunea dedicată tehnologiilor legate de conservarea
patrimoniului cultural și artistic a evidențiat excelența italiană într-o activitate care are o
importanță strategică pentru țară, și din punct de vedere economic, deoarece este legată de
valorificarea activității turistice. Cu un mare efect simbolic, sub acest aspect este și
prezentarea în fața “esplanadei” din fața Palatului Berlaymont în care își are sediul
Comunitatea europeană, prezentarea celui mai nou tren de înaltă viteză Frecciarossa 1000.
Întreaga manifestare a fost organizată de Ambasada italiană la Bruxelles la organizare
participând și ICE și Ministerul Mediului, cu sprijinul tehnico-științific al Cnr, Enea, Institutul
S.Raffaele Pisana, Agenția Spațială Italiană și Institutl de Fizică Nucleară cu sponsorizarea
Avio, Enel, Eni, Fiat, Finmeccanica, Căile Ferate ale Statului, Mapei, Pirelli și Solvay.

Tel Aviv, start up-urile italiene întâlnesc comunitatea de bussiness israeliană
La Tel Aviv a avut loc la sfârșitul lui octombrie un eveniment de prezentare a start up-urilor
italiene în cadrul forumului anual de la Tel Aviv derulat pe tema start up-urilor și tehnologiilor
de comunicare și pe baza leadershipului guvernării italo-israeliene. Inițiativa, coordonată de
Ambasada Italiei la Tel Aviv a fost promovată de Ice, Asociația Parcurilor Tehnologice
Italiene, Bic Italia Net și Banca Intesa Sanpaolo cu participarea Israel Center for R&D și
Maverick Angels a permis participanților italieni să prezinte diverse proiecte comunității de
bussiness israeliene. Israel investește în prezent în cercetare și dezvoltare 4,5% din Pib și
este țara cu cel mai ridicat raport între numărul de start-upuri și numărul de locuitori.
Protagoniștii sistemului care a condus la acest rezultat sunt universitățile cu centrele acetora
de transfer tehnologic, societățile de venture capital, incubatoarele tehnologice, unitățile Chief
Scientist din cadrul Ministerului industriei și comerțului și Guvernul. Italia și Israel sunt legate
printr-un acord interguvernamental de cooperare industrială, științifică și tehnologică ce
dispune de un buget anual de 3 milioane de euro.
Santiago del Chile pregătește summitul Celac și propune o colaborare cu Italia pentru
hi-tech
Subsecretarul pentru Afaceri Externe Marta Dassù însoțită de peste 20 de societăți, în
principal din sectoarele de infrastructură și energie, a întreprins o vizită în Chile pentru a
derula întâlniri politice cu Autoritățile chiliene și pentru a participa la o întâlnire organizată de
Comisia Economică pentru America Latină și Caraibe a Națiunilor Unite (CEPAL) în cadrul
căreia a fost păregătită întâlnirea la nivel înalt între Uniunea Europeană și Comunitatea
Statelor Latino Americane și Caraibe (CELAC) care va avea loc în ianuarie 2013 la Santiago.
Printre temele de importanță majoră identificate în cadrul discuțiilor cu Autoritățile chiliene
figurează Acordul în curs de negociere împotriva dublei impozitări și propunerea chiliană
avansată Italiei de a participa la deschiderea unui centru de excelență în inovația tehnologică
la Santiago. Sectoarele de interes sunt designul industrial, geotermia, mediul și IMM-uri startup. Agenția Națională de atragere a investițiilor (CORFO) va organiza o scurtă licitație în
acest scop cu posibilitatea uneo co-finanțări chiliene. Din partea germană a fost deja decisă
participarea Frauenhofer, cel mai mare centru german de cercetare aplicată. Concomitent cu
vizita s-a derulat și o misiune antreprenorială în domeniul infrastructurilor, organizată în
colaborare cu Ance care a avut ca puncte de inters major un Seminar organizat la la
Confindustria locală (SOFOFA), o masă rotundă la Camera chiliană de construcții și o
întâlnire bilaterală cu EFE, organizația ce gestionează Căile Ferate Chiliene. Pe parcursul
acestor întâlniri a fost trasat un cadru exhaustiv al normelor care disciplinează investițiile
străine în Chile și a numeroaselor oportunități care sunt propuse societăților noastre din
sectorul infrastructurilor și al concesiunilor. S-a vorbit despre construcții în general, despre
energie și despre industria minieră. Un interes special a trezit și sectorul industrial. EFE a
avut o întâlnire cu Astaldi, Trevi, Ansaldo Breda și Ansaldo Energia, Ghella și Mermec în
cursul căreia au fost ilustrate următoarele programe deinvestiții (cu o valoare totală de 460
milioane de dolari) cu un accent special pe consolidarea liniei Santiago-Rancagua (Rancagua
Express) și pentru realizarea conexiunii feroviare Santiago - Melipilla, de circa 60 kilometri.
Este iminentă lansarea licitațiilor pentru cele două noi linii subterane de metrou dinSantiago.

Republica Congo
Cele două țări au semnat un acord în vederea modernizării întregii filiere de pescuit.
Industria de pescuit din Sicilia occidentală tinde să devină un model pentru Africa. Aceasta
este confruntarea pe care sectorul de pescuit din Mazara del Vallo a decis să și-o asume
după semnarea unui acord referitor mla întreaga filieră de pescuit cu guvernulo Republicii
Congo (Congo Brazzaville) și mai exact cu Ministrul Pescuitului și Acvaculturii, Matson
Mampouya,. Obiectiv: determinarea creșterii acestei activități în mod sustenabil, protejarea
persoanelor și a activităților derulate în prezent. Congo, ca multe alte țări africane se
confruntă cu o problemă de modernizare și de creștere a productivității activității de pescuit
care în prezent este derulată într-o manieră artizanală cu mici ambarcațiuni din lemn
construite local, slab dotate din punct de vedere a tehnicii de conservare a produsului care
ajunge la centrele de prelucrare vizibil deteriorat din punct de vedere igienico-sanitari. Este o
întreaqgă lume colorată din punctul de vedere a turistului aflat în trecere – însă care, în lipsa
unor intervenții de îmbunătățire, poate doar să se sufoce în fața metodelor de pescuit
industriale practicate de pescadoarele japoneze, chineze, dar și de diversele țări occidentale
care frecventează Coasta Golfului Guineea. Japonezilor și unei societăți de pescuit chinoamericane, li s-a adresat și Mampouya pentru a colecta propuneri menite să determine
dezvoltarea activității locale de marinărit, care se concentrează de-a lungul Cote Sauvage și
care depinde de portul de Pointe Noire, cel mai mare centru de pescuit al țării, și care se
extinde și în interiorul gurii râului Congo. Acesta a obținut ca rezultat o serie de studii de
fezabilitate care orevedeau, de fapt, subminarea pescuitului artizanal și concentrarea într-o
fabrică mare a întregii industrii de prelucrare a produsului. Ulterior, la invitația Ambasadei
italiene în Brazzaville, Mampouya a sosit în Italia în șuna mai a anului curent, având
posibilitatea de a vizita sectorul de pescuit sicialian și raportând o opinie extrem de pozitivă.
De aici s-a născut un prim acord sub forma unui ”memorandum of understanding”(acord de
colaborare) care prevedea, din partea responsabililor sectorului sicilian, o deplasare de
recunoaștere ce urma să se deruleze în luna august, pentru a constata situația din Congo: o
misiune la care au participat antreprenori și specialiști din întreaga filieră (infrastructuri
portuare, șantiere, armatori, prelucrarea peștelui, saline, utilaje pentru pescuitul industrial) și a
fost o experiență de interes major. Am putut observa situația la fața locului, discuta cu
cooperativele și antreprenorii locali inclusiv cu persoanele dispuse să investească în această
activitate, am putut vizita centrul de acvacultură din Dzamouna, structurile de observare și
control al activității de captură și analiza produsului, micile fabrici în care peștele este în
sepcial afumat. Ne-am dat seama că în această țară există o tyradiție importantă care poate fi
valorificată fără a schimba prea mult situația actuală. Este vorba despre utilarea superioară a
bărcilor mai ales pentru conservare, modernizarea treptată a flotei, deschiderea centrelor de
prelucrare mai funcționale și gestionarea corectă a tuturor etapelor până la predare pentru ca
produsul să poată fi expediat în condiții care să garanteze igiena și deci posibilitatea de
comercializare pe piețele internaționale pe lângă cele regionale, care nu trebuie subevaluate.
Pointe Noire are și avantajul de a fi bine conectat, atât prin autostradă cât și prin cale ferată,
cu aeroportul din Brazzaville. Nu aș subevalșua, printre altele, nici potențialul local din punct
de vedere turistic. Există o arhitectură locală care prin inetrvenții menite să crească gradul de
comfort al locuințelor și să îmbunătățescă străzile, poate constitui un important punct de
atracție. Cu ocazia Mampouya – a încheiat Tumbiolo – am putut întâlni și primul ministru și
ne-a fost încredințată sarcina, finanțată cu un buget de 500mii de dolari, de a redacta un plan
detaliat de modernizare a întregii filiere care să prevadă, din partea noastră și o activitate de

formare. Acordul este înlesnit de faptul că în 2014 în Republica Congo ar trebui să fie
decretat ‘anul pescuitului”, ceea ce va duce și la o creșetere substanțială a bugetului alocat
dezvoltării acestui sector. Vom reveni aici, deci, cu specialiști care vor interveni în diverse
aspecte: modernizarea porturilor, a flotelor, tratarea și gestionarea produsului, logistică. Între
timp, câțiva întreprinzători care erau cu noi și-au făcut relații în domeniul pescuitlui. Consider
că și această intervenție poate conduce la rezultate ulterioare. Pe termen mediu de fapt,
proiectul acedluiași Mampouya este acela de a consolida coordonarea activității de pescuit
care există deja, chiar dacă într-o formă limitată, trîntre țările care se învecinează cu coasta
occidentală africană, începând cu Namibia până la Guinea Ecuatorială, trecând prin Angola și
cele două State Congoleze. Primul pas îl vom face deja anul acesta, organizând, chiar la
Mazara del Vallo un Summit despre pescuit cu Miniștrii responsabili de sector”.
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