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EXPORTURILE DE BRÂNZETURI ITALIENE CRESC RAPID ÎN ÎNTREAGA LUME;
DOAR ÎN SUA AU DEPĂȘIT 120%

Crește din ce în ce mai mult atracția pentru brânzeturile italiene, nu numai în Italia, ci mai ales în
străinătate. Exporturile sunt în creștere puternică, iar tendința pozitivă este evidențiată de cifrele
publicate de “Clal”, o companie de consultanță și servicii pentru sectorul produselor lactate, potrivit
căreia în primele cinci luni ale acestui an exporturile, doar în SUA, s-au ridicat la 13.635 tone, cu un
salt înainte de peste 120% numai în luna mai.

Președintele Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, susține că "avem nevoie de un salt calitativ în
politica comercială a UE din punctul de vedere al durabilității mediului și al protecției resurselor
naturale". Europa trebuie să devină un model de referință la scară globală iar clauza de reciprocitate
trebuie inclusă în acordurile cu țări terțe. Practic, piața unică poate fi deschisă numai produselor
obținute cu norme compatibile cu cele europene privind siguranța alimentelor, drepturile lucrătorilor,
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durabilitatea mediului și bunăstarea animalelor ".

De asemenea, conform Confagricoltura, Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe pentru a
permite creșterea piețelor europene.

https://www.agrifoodtoday.it/lavoro/esportazioni-formaggio-italiano.html

ITALIA SE AFLĂ ÎN FRUNTEA EUROPEI LA RECICLARE

In anul 2020, frumoasa țară a stabilit un record, cu o rată de peste 87% de reciclare a deșeurilor,
astfel ca Italia se confirmă ca un model pentru țările Uniunii. Reperul important atins arată
progresele realizate în sector, datorită cărora obiectivele europene stabilite pentru 2030 au fost deja
atinse.

Datele se referă la reciclarea ambalajelor de hârtie și carton și au fost prezentate de membrii
consorțiului Comieco, consorțiul național pentru recuperarea și reciclarea ambalajelor pe bază de
celuloză, care au subliniat faptul că Italia se prezintă din nou ca un exemplu important de durabilitate
și excelență în rândul celor 27 de țări ale UE.

De asemenea, este important să subliniem că, cu ocazia prezentării rezultatelor obținute, au fost
numiți noii membri ai Consiliului de administrație ai Comieco, care va fi acum compus din
reprezentanții a trei categorii diferite de societăți: „producători”, „transformatori și reciclatori” și
„recuperatori”.

https://www.affaritaliani.it/green/riciclo-carta-italia-modello-per-l-europa-2020-da-record-tasso-oltre-l-
87-750959.html

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=7057&elqTrackId=7D1E4E8023014B1D783A6120BA2E28B6&elq=634fddb0552544c3bcfbadbadd79bf4d&elqaid=7979&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=7059&elqTrackId=DC59CA2AABA3F996670146CCD00BF0D7&elq=634fddb0552544c3bcfbadbadd79bf4d&elqaid=7979&elqat=1


PRODUSELE AGROALIMENTARE FABRICATE ÎN ITALIA: O PUTERE
INDUSTRIALĂ

Industria agroalimentară s-a dovedit rezistentă în anul pandemiei. La nivel național, scaderea valorii
industriei a fost redusă (-1,8%), în timp ce exporturile au marcat un nou record cu o creștere de
1,8%. Este un sector care exportă produse de 46 miliarde euro, + 11,6% față de 2017.

Pentru a face o comparatie, 64,1 miliarde de euro, valoarea adăugată a sectorului agroalimentar al
Italiei, este de 3 ori valoarea sectorului auto al Franței și Spaniei luate împreună și mai mult decât
dublul sumei sectorului aerospațial al Franței, Germaniei și Regatului Unit laolalta, prin urmare, o
putere industrială fără egal în Europa. Exporturile au înregistrat o creștere de 1,8%, atingând o
valoare record de 46,1 miliarde de euro, în ciuda dificultăților legate de călătorii și restricții. Decalajul
ar putea fi eliminat prin căutarea unor spații suplimentare pe piețele în creștere, în primul rând pe
cea chineză, care nu se află încă în primele zece țări destinatare ale mărfurilor italiene.

Este o provocare suplimentară pentru acest 2021, care va trebui, de asemenea, să facă față
efectelor posibile și nedorite ale Brexitului, care ar putea avea un impact asupra exporturilor italiene
în acest an. Cu toate acestea, rămâne un imens bazin comercial de explorat - cum ar fi relațiile
comerciale cu țările UE - iar post-pandemia s-ar putea dovedi a fi o mare oportunitate de a relansa
investițiile în domeniu.

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_aprile_13/agroalimentare-made-italy-covid-non-piega-
settore-export-18percento-af8ca034-9c51-11eb-ab49-e9c3a437f094.shtml

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=7055&elqTrackId=F9A95407C32399F79A33E6F8182B2DAF&elq=634fddb0552544c3bcfbadbadd79bf4d&elqaid=7979&elqat=1


ITALIA - INVESTIȚII ÎN PNRR: DE LA TRANZIȚIA 4.0 LA TRANSPORT DE MARE
VITEZĂ

Sase sunt domeniile pentru care vor fi alocate fonduri europene pentru Planul Național de
Recuperare
și Reziliență: digitalizarea companiilor și tranziția 4.0 în tehnologii; Revolutia verde; infrastructuri și
transport de mare viteză; educație (în special grădinițe și siguranță școlară); incluziune socială și
sănătate. Printre principalele programe de cheltuieli se numără și internaționalizarea companiilor,
pentru care se așteaptă să fie alocate 1,2 miliarde de euro către fondul Simest pentru a sprijini
companiile italiene pe piețele externe.

Finantarea europeana se ridică la un total de 191 miliarde de euro până în 2026, din care 25
miliarde
reprezintă un avans împărțit între împrumuturi nerambursabile (subvenții de 9 miliarde euro) și
împrumuturi (de 15,9 miliarde euro). O parte din avans (1,6 miliarde euro) a fost deja cheltuită în
2020
pentru a începe unele dintre aceste lucrări, care sunt, prin urmare, deja în curs.

În ceea ce privește infrastructura pentru transportul de mare viteza, se acordă prioritate zonelor din
Sudul Italiei, prin construirea rutelor Napoli-Bari, Palermo-Catania și Salerno-Reggio Calabria. Cea
mai
mare suma alocatată este prevăzută pentru ruta Liguria-Alpi și porțiunea Brescia-Verona-Padova.

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_luglio_13/dalla-napoli-bari-verona-bresciasi-parte-
cantieridell-alta-velocita-8210235c-e40d-11eb-9ca3-9397dc78a855.shtml
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