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PREVIZIUNI IHS MARKIT:

Cotaþiile materiilor prime vor atinge
pragul de jos
l IHS Markit Materials Price Index anticipeazã un declin de 32% al acestor cotaþii, în perioada
aprilie-iunie 2020 faþã de acelaºi interval din 2019lNivelul de utilizare fizicã a materiilor
prime atins la finele anului trecut nu va fi înregistrat mai devreme de 2022

P
andemia de Covid-19 a modifi-
cat perspectivele economiei
globale într-un mod care, potri-
vit specialiºtilor, nu a mai fost

întâlnit în perioada postbelicã, ge-
nerând un ºoc atât pe partea de cerere,

cât ºi pe cea a ofertei.
Piaþa materiilor prime a reacþionat

la acest ºoc, ceea ce se vede în evoluþia
preþurilor mãrfurilor. Analiºtii atrag
atenþia cã lipsa cererii are, pe unele
segmente, efecte mai dãunãtoare decât

orice întrerupere a ofertei.
Aºa cum aratã IHS Markit Materials

Price Index (MPI), preþurile materiilor
prime sunt aºteptate sã coboare cu mai
bine de 32% în trimestrul al doilea din
2020, faþã de acelaºi interval din 2019,
potrivit Exchange News Direct.

John Mothersole, director de cerce-
tare pentru preþuri ºi achiziþii în cadrul
IHS Markit, spune: “Anticipãm cã
preþurile materiilor prime vor atinge
pragul de jos în trimestrul al doilea din
acest an. Volatilitatea zilnicã de pe pie-
þe este încã ridicatã, dar s-a mai redus
faþã de mijlocul lunii martie, iar din
april ie am observat semne de
stabilizare a pieþelor”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

INDICATORII PMI:

Economia
din Zona
Euro
rãmâne în
contracþie

I
mpactul devastator al pandemiei
de coronavirus asupra economiei
zonei euro s-a mai domolit în mai,
pe fondul relaxãrii restricþiilor de

limitare a rãspândirii virusului, însã
activitatea economicã a continuat
contracþia, aratã indicatorii Purcha-
sing Manager’s Index (PMI) pentru
luna respectivã.

În ciuda faptului cã numãrul infec-
tãrilor continuã sã creascã în fiecare zi,
þãrile din Uniunea Europeanã au înce-
put sã redeschidã treptat activitãþile
economice ºi sociale dupã ce econo-
miile europene au colapsat în luna
aprilie, atingând în luna respectivã,
pare-se, cel mai de jos punct al crizei
economice actuale.

Astfel, PMI-ul compozit pentru
luna mai realizat de IHS Markit, ce in-
clude atât sectorul serviciilor, cât ºi in-
dustria prelucrãtoare, a urcat la 30,5
puncte de la minimul istoric de 13,6
puncte atins în aprilie, rãmânând însã
în zona contracþionarã, pragul de 50 de
puncte separând creºterea activitãþii
economice de scãdere. Economiºtii
consultaþi de Reuters aºteptau o citire
de 25,0 puncte.

“Creºterea este în linie cu relaxarea
prudentã a restricþiilor, dar (...) îngroa-
pã orice ultime speranþe cu privire la o
recuperare în V”, comenteazã datele
Bert Coljin, analist la ING.

La rândul ei, Jessica Hinds, econo-
mist la Capital Economics, a precizat:
“Imaginea de ansamblu este cã indice-
le este consistent cu o activitate econo-
micã încã foarte scãzutã (eng. ”depres-
sed") în regiune, chiar dacã restricþiile
sunt ridicate gradual".

Citirea de 30,5 puncte din luna mai
presupune cã mai puþine companii afir-
mã cã se confruntã cu un declin al afa-
cerilor comparativ cu luna anterioarã.
Contracþia a continuat totuºi, revenirea
nefiind întocmai similarã cu cea a eco-
nomiei chineze, care dupã vârful pan-
demic din februarie a marcat o revenire
relativ puternicã în luna martie.

“Cei care sperã la o revenire în formã
de V ar trebui sã se întoarcã la alfabet ºi
sã aleagã o altã literã”, mai spune Col-
jin, analistul ING, care adaugã: “Cu ce
rãmânem din acest sondaj (...), ne face
sã credem cã «bottom-ul» a fost cel mai
probabil atins (în aprilie) însã cã reveni-
rea din minimele lunii aprilie a fost fo-
arte modestã pânã acum”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 8)

RAPORT CEP:

UE promoveazã protecþionismul
în regiune
l Creºte riscul protecþionismului în regiune

N
oile orientãri emise de Comisia
Europeanã la data de 25 martie
2020 cu privire la interpretarea
regulilor ce privesc controlul

investiþiilor strãine în UE, efectuate de
þãrile din afara blocului european, ºi re-
stricþiile privind libera circulaþie a ca-
pitalurilor ridicã semne de întrebare în
privinþa protecþionismului, conform
unui raport al CEP (Centrum fur Eu-
ropäische Politik).

Documentul, publicat zilele trecute,
aratã cã orice intervenþie restrictivã a
statelor membre nu ar trebui sã
depãºeascã ceea ce este absolut necesar
pentru prevenirea unor daune grave
aduse siguranþei sau ordinii publice.

”UE este una dintre cele mai deschi-
se regiuni din lume pentru investiþii
strãine, iar pandemia de Covid-19 nu
ar trebui sã schimbe acest lucru, deoa-
rece investiþiile strãine susþin creºterea
ºi ocuparea forþei de muncã, ºi stimu-

leazã productivitatea ºi inovarea”,
scrie raportul, menþionând: ”Orice in-
tervenþie restrictivã a statelor membre
- chiar ºi în aceste zile - nu ar trebui sã
depãºeascã ceea ce este absolut nece-
sar pentru prevenirea daunelor grave
aduse siguranþei sau ordinii publice. În
general, pandemia nu ar trebui sã ser-
veascã drept argument pentru restric-

þionarea investiþiilor strãine directe ºi
de portofoliu din þãri terþe”.

Cu toate acestea, spune CEP, Comi-
sia Europeanã susþine în mod evident,
prin orientãrile amintite, mãsuri mai
restrictive din partea statelor membre
împotriva ISD-urilor din þãri terþe.

V.R.

(continuare în pagina 12)

Virusul tindesã izolezeeconomic
Italia de UE

L
ovitura datã de criza sa-
nitarã Italiei a venit în-
tr-un moment în care ori-
cum economia ºi finan-
þele þãrii nu erau cele mai
stabile. Datoria publicã a
Italiei ajungea, la finalul
anului trecut, la peste
134% din PIB-ul þãrii,

potrivit Reuters, iar estimãrile pentru
acest an prevãd o creºtere între 155%-
159%, pe mãsurã ce autoritãþile italie-
ne au decis o creºtere a împrumuturilor
pentru a atenua impactul unui blocaj
cauzat de noul coronavirus. Italia pare,
astfel, sã îndeplineascã condiþiile „too
big to fail” (n.r. prea mare pentru a cã-
dea).

Totodatã, primul ministru al Italiei,
Giuseppe Conte, a amplificat, ieri,
presiunea asupra sectorului bancar ita-
lian, cerând creditorilor sã accelereze

livrarea de împrumuturi de stat acor-
date întreprinderilor paralizate de o
închidere la nivel naþional, pentru a
combate pandemia de coronavirus,
potrivit Bloomberg.

„Sistemul bancar aduce o contribu-
þie, dar poate ºi trebuie sã facã mai
mult pentru a accelera procedurile de
acordare a împrumuturilor garantate
de stat”, a spus Conte într-un discurs
adresat camerei inferioare a parlamen-
tului, adãuând: “Decretul de lichidita-
te permite livrarea împrumuturilor ga-
rantate în 24 de ore, în special pentru
cererile sub 25.000 de euro (38.770
USD)”.

Guvernul lui Giuseppe Conte ºi
bãncile s-au învinovãþit reciproc pen-
tru întârzierile în garantarea lichiditãþii
companiilor, în condiþiile în care cele
peste douã luni de mãsuri de urgenþã
apasã greu asupra economiei, potrivit

sursei citate. Comisia Europeanã pre-
vede cã producþia Italiei va scãdea în
acest an cu 9,5%, în timp ce Bloom-
berg Economics se aºteaptã la o
contracþie de 13%.

Comentariile primului ministru ita-
lian au stârnit puternice proteste în
Parlament din partea politicienilor din
opoziþie, care au susþinut cã guvernul a
creat o birocraþie inutilã pentru a ga-
ranta împrumuturile. Parlamentarii
coaliþiei conducãtoare au cãutat sã
acopere strigãtele aplaudând în timpul
discursului premierului.

În majoritatea cazurilor, bãncile nu
reuºesc sã livreze rapid fonduri, a spus
Conte: “Nu putem tolera ca societãþile
sã fie private de banii necesari pentru a
garanta continuarea activitãþii lor”.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

Viitorul Zonei Euro depinde în mod crucial de reuºita Italiei sã-ºi reducã datoria în raport cu PIB,
susþine un studiu al Centre for European Policy din ultimul trimestru al anului trecut, dar acest
studiu nu mai serveºte astãzi decât ca învãþãturã de minte cã realitatea depãºeºte imaginaþia
experþilor ºi cã recomandãrile lor trebuie sã-ºi dezumfle infatuarea.

Centre for European Policy a recomandat guvernului italian sã deturneze cheltuielile de la con-
sum cãtre investiþii, ca sã stimuleze creºterea PIB-ului ºi, astfel, sã reducã disproporþia faþã de
datoria publicã, aflatã la nivelul de circa 135% (doar Grecia o întrecea în UE, cu 181%).

Fãrã nicio vinã a autorului, în cele opt luni care s-au scurs de atunci, realitatea evoluþiei Italiei a
depãºit orice îngrijorare exprimatã în studiu, pentru cã pandemia de coronavirus a rãvãºit toatã
organizarea statalã ºi nimãnui din Italia nu i-a mai stat capul la proporþia dintre datorie ºi PIB,
când Europa i-a întors spatele ºi Germania a interzis exporturile de echipament medical.

Centre for European Policy recomandase guvernului Italiei sã creascã investiþiile publice prin
reducerea cheltuielilor de consum; sã orienteze investiþiile publice cãtre inovare ºi educaþie; sã
reducã birocraþia, ca sã îmbunãtãþeascã mediul de afaceri.

Dar Italia are peste douã sute de mii de infectaþi de coronavirus, peste treizeci de mii de morþi din
cauza pandemiei, sute de noi infectaþi zilnic ºi se aflã pe locul întâi în UE în privinþa vãtãmãrilor, pe
locul al doilea în Europa (dupã Marea Britanie) ºi pe locul al ºaselea în lume, unde în top este SUA.

Inovare, educaþie, digitalizare, birocraþie, investiþii publice, consum, PIB ºi datorii - acestea
sunt noþiuni ale unei religii care nu mai are adepþi.

Italia îºi pune problema sã pãrãseascã Uniunea Europeanã.

Iar oficialii Uniunii Europene se strãduiesc din rãsputeri sã convingã lumea cã noþiunea de
“Uniune Europeanã” se aflã încã în dicþionarul lumii contemporane.

Se strãduiesc politic, doar.

Pe furiº, ei sunt cei care l-au aruncat la coº, primii. (F.G.)


