
În ultimii ani, Italia a fost al doilea partener
comercial al României ºi multe companii italiene
doresc, în continuare, sã intre pe piaþa localã sau sã
colaboreze cu parteneri români.

Costantino Tarducci, ºeful Biroului Economic ºi
Comercial al Ambasadei Italiei la Bucureºti, ne-a
declarat cã se aºteaptã ca schimburile comerciale
dintre Italia ºi România sã atingã în 2011 cel mai înalt
nivel istoric, de peste 12 miliarde de euro, înregistrând
o creºtere de 13,3% faþã de 2010.

Peste 30.800 de societãþi cu capital italian erau
înregistrate în România la sfârºitul anului 2011, astfel
cã Italia ocupã primul loc în topul companiilor cu capi-
tal strãin din România, iar în ceea ce priveºte valoarea
investiþiilor se situeazã pe poziþia a VII-a.

„Companiile italiene au fost, sunt ºi vor fi active în
construcþii ºi lucrãri de infrastructurã (drumuri, cãi
ferate, poduri, hidrocentrale, metrou, aeroporturi,
gãri). Sperãm cã situaþia internaþionalã nu va afecta
schimburile comerciale dintre România ºi Italia ºi cã
societãþile italiene vor rãmâne la fel de puternice,
datoritã capacitãþii ºi experienþei în sectoarele în care
activeazã”, precizeazã domnul Tarducci.

Italienii au câºtigat multe licitaþii de
infrastructurã
În România sunt prezente cele mai mari companii
italiene de infrastructurã, precum Astaldi, Impregilo,
Tirrena Scavi, Secol si Pizzarotti. Valoarea licitaþiilor
câºtigate în acest domeniu de cãtre constructorii
italieni, de la începutul anului trecut pânã în ianuarie
2012, este de aproximativ 1,5 miliarde de euro, din
care 1,2 miliarde reprezintã câºtigul pe 2011, potrivit
ºefului Biroului Economic ºi Comercial al Ambasadei
Italiei la Bucureºti.

Printre lucrãrile contractate de Astaldi / Italstrade se
numãrã modernizarea complexului sportiv „Lia
Manoliu”, a Aeroportului Otopeni din Bucureºti ºi celui
din Cluj-Napoca, precum ºi a cãii ferate Bucureºti -
Constanþa, construcþia Pasajului Basarab din Capitalã
ºi a magistralei 5 a metroului bucureºtean.

Companiile Impregilo ºi Pizzarotti au câºtigat, la
rândul lor, contracte pentru reabilitarea de cãi ferate ºi
gãri, exemplificã domnul Tarducci.

Numãrul întreprinderilor care investesc în România
este foarte ridicat în toate domeniile. Sectoarele în
care activeazã cele mai importante companii italiane
sunt cel bancar, energetic, industrial, agroindustrial ºi
serviciile. Printre marii investitori se numãrã Grupul
Pirelli, care a investit anul trecut într-o fabricã de
anvelope la Slatina, iar anul acesta De’ Longhi,
r enu mi tu l pr od u cãtor d e el ectr ocas ni ce º i - a

manifestat interesul sã investeascã într-o unitate de
producþie la Cluj-Napoca, adaugã domnul Tarducci.

În viitor infrastructura ºi energia vor
atrage ºi mai mulþi investitori
În perspectivã, infrastructura va fi în continuare un
domeniu prioritar ºi cu potenþial pentru investitorii
italieni din România care sunt interesaþi, în principal,
de lucrãri pentru autostrãzi, drumuri naþionale,
tuneluri, cale feratã.

Pe lângã infrastructurã, sectorul energetic ºi mai ales
energiile regenerabile reprezintã un alt domeniu
prioritar pentru România, iar companiile italiene au
experienþã în acest domeniu pe piaþa localã. Astfel,
A ns a l d o N u cl ea r e a contr i b u i t l a r ea l i z a r ea
reactoarelor 1 ºi 2 ale centralei nucleare de la
Cernavodã ºi este interesatã, împreunã cu ENEL, sã
contribuie la realizarea reactoarelor 3 ºi 4.

ENEL este cel mai mare investitor italian în domeniul
energetic din România , respectiv ENEL Green Power în
cazul energiei alternative. „În ultimele luni, multe
companii italiene ºi-au arãtat interesul pentru România,
inclusiv pentru înfiinþarea de centrale eoliene ºi
fotovoltaice”, menþioneazã Costantino Tarducci.

Marile proiecte de dezvoltare pot fi realizate, alternativ,
prin parteneriat public-privat. Soluþia PPP a fost
implementatã cu succes în Italia mai ales pentru reþelele
de apã, infrastructura de sãnãtate si managementul
deºeurilor, domenii care ar putea fi abordate prin PPP ºi
în România, apreciazã domnul Tarducci.

Ambasada Italiei îºi propune sã aprofundeze în
urmãtoarele luni discuþiile cu marile companii italiene
pe tema potenþialului reprezentat de proiectele
realizate prin parteneriat public-privat, ne-a dezvãluit
Costantino Tarducci.

Investitorii sondeazã cu atenþie piaþa
româneascã
În ansamblu, compani i le ital iene sunt foarte
satisfãcute de relaþia cu partenerii români. Aºteptãrile
lor sunt cele general valabile pentru orice þarã în care
activeazã, respectarea contractelor fiind poate cel mai
important aspect, apreciazã Costantino Tarducci.

Domnia sa precizeazã cã potenþialii investitori
italieni care apeleazã la serviciile Ambasadei sunt
interesaþi îndeosebi de informaþii despre situaþia
macroeconomicã a României, dacã existã potenþial pe
anumite segmente ºi ce prevede legislaþia româneascã
pe domeniul de interes. Din informaþiile dobândite,
investitorii elaboreazã un plan de afaceri care þine cont
de toate aspectele amintite. Proiectele trebuie sã fie
fãcute însã în aºa fel încât sã fie susþinute ºi de cãtre
banci pentru a putea fi implementate, subliniazã
reprezentantul Ambasadei Italiei.

De la Timiºoara companiile italiene
s-au extins în toatã þara
Primele companii italiene s-au stabilit în România în
judeþul Timiº, atrase de oportunitãþile unei pieþe în
formare. Datoritã proximitãþii faþã de nord-estul Italiei,
costurile de transport erau rezonabile. În al doilea rând,
odatã ce primele companii mici ºi medii au investit ºi au
contribuit la dezvoltarea zonei, s-au creat premisele
pentru atragerea altor valuri de investitori italieni ºi
furnizori. Astfel s-a ajuns la conturarea unui cluster
puternic de companii italiene în Banat.

Lucrurile s-au schimbat în timp, iar Bucureºtiul ºi
zonele limitrofe au devenit, de asemenea, foarte
importante odatã cu intrarea pe piaþã a marilor
grupuri precum ENEL, ENI, Finmeccanica, Tenaris ºi
Pirelli, pe lângã societãþile mici ºi medii. Creºterea
firmelor a fost facilitatã de prezenþa unui întreg sistem
de actori instituþionali („Sistema Paese”) care
furnizeazã servicii ºi informaþii pentru antreprenori:
Ambasada Italiei, Institutul Italian pentru Comerþ Exte-
rior (ICE), Camera de Comerþ Italianã pentru România,
Confindustria. La aceºtia se adaugã prezenþa unor
bãnci italiene importante.
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Tendinþe

Costantino Tarducci, ºeful Biroului Economic ºi

Comercial al Ambasadei Italiei la Bucureºti.
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