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Gândimlafel

D
in pãcate anul acesta
nu putem celebra
Sãrbãtoarea Naþio-
nalã, acum când
împlinim 74 de ani
de la referendumul
care a marcat naºte-
rea Republicii Italie-
ne.

Efectele virusului covid-19 sunt de
altfel devastante ºi, date fiind pierderi-
le de vieþi omeneºti ºi daunele provo-
cate economiilor mondiale, nu am pu-
tea avea, cu siguranþã, dispoziþia nece-
sarã – sau îndrãzneala – de a sãrbãtori,
nu am putea sã o facem nici mãcar
atrãgând atenþia asupra mãsurilor de
distanþare socialã, care împiedicã
adunãrile în grup.

De mâine Italia intrã într-o nouã
etapã de luptã împotriva epidemiei.
Aceasta nu este încã victoria finalã:
virusul nu a fost încã învins, dar mã-
surile adoptate ºi sacrifiile fãcute de
populaþie ne aratã rezultate încura-
jatoare. Trebuie sã continuãm sã
acordãm atenþie maximã ºi sã ur-
mãm în fiecare þarã indicaþiile gu-
vernelor pentru a preveni recrudes-
cenþe, dar, cu siguranþã cã nu este
prea devreme sã ne gândim – aºa
cum o facem concret – la viitor, la
termene care sã poatã depãºi cele 14
zile de incubaþie care pânã acum
ne-au marcat viaþa.

În aceste luni teribile am învãþat
multe: ne-am mãsurat slãbiciunile ºi
ne-am cântãrit forþele; am înþeles – ca
niciodatã în trecutul apropiat – valoa-
rea solidaritãþii ºi conceptul de
subsidiaritate.

Ca naþiune, Italia a gãsit forþa sã
strângã din dinþi ºi sã meargã mai de-
parte. Am adoptat mãsurile cele mai ri-
guroase, conºtienþi fiind cã nu suntem o
entitate izolatã, ci un membru respon-
sabil al unei societãþi care, atât la nivel
continental, cât ºi global, nu cunoaºte

frontiere capabile sã opreascã un ina-
mic invizibil ºi viclean.

Termenul “lockdown”, de altfel,
este parþial înºelãtor: în abordarea cri-
zei colaborarea ºi solidaritatea au jucat
un rol vital, la fel de mare ca ºi

izolarea.
Susþinerea ºi apropierea parteneri-

lor noºtri în momentele cel mai grele
au fost fundamentale. Gesturi concre-
te, cum ar fi trimiterea în Italia de cãtre
România a unei echipe medicale, sau

simbolice, cum ar fi iluminarea Pala-
tului Cotroceni în culorile drapelului
nostru, vor rãmâne pentru totdeauna în
memoria noastrã ºi în recunoºtinþa
noastrã.

(continuare în pagina 12)

ZIUA NATIONALA A ITALIEI

America în faþa propriilor
demoni

Protestele izbucnite ca urmare a
uciderii lui George Floyd la Minnea-
polis, lunea trecutã, pe 25 mai, repre-
zintã un simptom al unuia dintre cliva-

jele fondatoare ale
Americii. Nu e
vorba doar despre
ceea ce unii co-
mentatori au numit
„paradoxul Min-
nesota”, ci de o cri-
zã ciclicã ce cu-
noaºte episoade de
tensiune periodice,
urmate de faze lun-

gi, dar în care tensiunile se acumulea-
zã. De la început, din 1776, America a
stat sub semnul clivajului care împãr-
þea noul stat între Nord ºi Sud. În sudul
agricol, sclavagismul a fost mai mult
decât un mijloc de producþie: a fost o
ideologie, ba chiar o adevãratã religie.

Rasismul care s-a dezvoltat pe aceastã
bazã a devenit parte integrantã a unei
culturi care a supravieþuit Rãzboiului
civil dintre 1861 ºi 1865.

Nici mãcar deschiderea Americii
pentru populaþia afro-americanã odatã
cu miºcarea pentru drepturi civice din
anii 60 ai secolului trecut, nici alegerea
unui preºedinte precum Barack Oba-
ma nu a putut rezolva aceastã crizã pe
care unii sunt tentaþi sã o vadã mai ales
prin pizma unor variabile socio-eco-
nomice. O dovedeºte ºi izbucnirea
acestui ultim episod dintr-o lungã serie
multisecularã la Minneapolis, un oraº
care ocupã în mod obiºnuit unul din lo-
curile fruntaºe în privinþa calitãþii vie-
þii. ªi din punct de vedere politic, nu
dar economic, oraºul Minneapolis s-a
aflat de foarte mult timp pe o traiecto-
rie progresistã.

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN
PÎRVULESCU

În Statele Unite nici
mãcar optimiºtii nu cred
în litera “V”

Ultima prognozã în timp real pentru
evoluþia economiei americane în T1
2020, din 27 martie 2020, arãta o

creºtere anualizatã de
2,7%, conform estimã-
rilor de la Federal Re-
serve Bank of Atlanta.
Au venit apoi primele
estimãri oficiale de la
Bureau for Economic
Analysis (BEA), care
arãtau o contracþie

anualizatã de 4,8%, revizuitã ulterior
la -5%.

Lista prognozelor în timp real pen-
tru trimestrul al doilea a fost deschisã

cu estimarea unei scãderi anualizate de
12,1% a Produsului Intern Brut (n.a.
scãderea trimestrialã efectivã poate fi
aproximatã prin împãrþirea la patru).

De atunci cãderea s-a accelerat ºi a
ajuns pânã la o ratã anualizatã de
-51,2% în ultima zi a lunii trecute (vezi
graficul 1).

Revizuirea de la o medie de circa
-42% a prognozelor din a doua jumã-
tate a lunii mai 2020 a fost determinatã
de accentuarea declinului cheltuielilor
de consum ale gospodãriilor din SUA,
pânã la o ratã anualizatã de -56,5%, de
la -43,3% anterior.

(continuare în pagina 12)
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SPECIALIªTII PRECONIZEAZÃ:

China va avea o redresare
economicã în “V”
l Recuperarea altor economii majore nu se va produce la fel,
potrivit IMA Asia

China înregistreazã, acum, o redre-
sare economicã puternicã, în urma
unei încetiniri provocate de carantina
impusã de pandemia de coronavirus,
conform specialiºtilor forumului IMA
Asia, care atrag atenþia, însã, cã alte
economii majore din lume nu vor
consemna o refacere similarã.

“Observãm o recuperare în formã
de V în baza evoluþiei indicelui PMI
(Purchasing Manager’s Index), care a
scãzut brusc în februarie, s-a redresat
în martie, apoi s-a consolidat puternic
în aprilie, iar în mai a depãºit uºor 50
de puncte”, dupã cum declarã, citat de
CNBC, Richard Martin, directorul ge-
neral al IMAAsia, forum care reuneºte

executivi din companiile asiatice.
Afirmaþiile lui Richard Martin vin

dupã publicarea recentã a datelor care
aratã cã sectorul producþiei industriale
din China a crescut în luna mai.

Conform anunþului oficial fãcut în
acest weekend de Biroul Naþional de
Statisticã de la Beijing, indicele PMI,
care reflectã evoluþia sectorului indu-
strial din China, a atins 50,6 puncte în
mai, faþã de 50,8 în aprilie, iar un son-
daj privat publicat ieri aratã cã activi-
tatea din producþia þãrii a sporit în mod
neaºteptat în luna recent încheiatã.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Donald Trump, dus într-un buncãr din
Casa Albã în timpul protestelor
Preºedintele SUA, Donald Trump, a fost dus într-un buncãr din Casa Albã, vineri seara, fiind pus la
adãpost în timpul protestelor violente care au avut loc în jurul clãdirii sale rezidenþiale din Wa-
shington DC, potrivit presei internaþionale.

Informaþia a fost confirmatã pentru CNN de un oficial al Casei Albe.

Îngrijoraþi pentru siguranþa liderului american, agenþii Secret Service l-au dus într-un buncãr
subteran de la Casa Albã, care a fost folosit ºi în timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie
2001, dupã cum relateazã presa strãinã. Trump a stat în buncãr mai puþin de o orã, mai ales cã, în
cele din urmã, agenþii au decis cã preºedintele nu este cu adevãrat în pericol.

Prima-doamnã, Melania Trump, ºi fiul familiei prezidenþiale, Barron Trump, l-au însoþit pe
preºedinte în buncãr, conform protocolului de securitate.

(continuare în pagina 3)

GIULIO BERTOLA, PREªEDINTE CONFINDUSTRIA:

”România trebuie
sã se propunã
drept pivot pentru
dezvoltarea
europeanã”

Italia este prima þarã din punctul de
vedere al numãrul de companii înre-
gistrate pe piaþa noastrã, dupã cum

ne-a spus Giulio Bertola, preºedintele
Confindustria România. Conform da-
telor Oficiului Naþional al Registrului
Comerþului, în luna martie 2020, nu-
mãrul companiilor cu participare italia-
nã activa a depãºit 22.000. „Putem spu-
ne cã, astãzi, companiile italiene pre-
zente în România sunt active practic to-
ate sectoarele, de la industria manufac-
turierã la cea agro-industrialã, energie
ºi înaltã tehnologie, dar ºi servicii”,
ne-a precizat domnul Bertola, apre-
ciind cã, în special datoritã flexibilitãþii
sale de producþie, þara noastrã trebuie
sã se propunã drept pivot pentru dez-
voltarea europeanã.

E.O.

(Citiþi, în pagina 8,
interviul cu Giulio Bertola)

ROBERTO MUSNECI, PREªEDINTE CAMERA DE
COMERÞ ITALIANÃ PENTRU ROMÂNIA:

Investiþiile
strãine directe,
sensibile la
fiscalitatea
scãzutã

Valoarea schimburilor comerciale
dintre România ºi Italia a fost,
anul trecut, de 15,64 miliarde

euro, cea mai ridicatã valoare înregi-
stratã în istoria relaþiilor româno-italie-
ne, ne-a spus Roberto Musneci,
preºedintele Camerei de Comerþ Italia-
nã pentru România. Conform domniei
sale, din acest total, exportul reprezintã
7,77 miliarde euro, iar importul - 7,87
miliarde euro.

Roberto Musneci subliniazã cã þara
noastrã este atractivã. Conform domniei
sale, fiscalitatea scãzutã, calitatea capita-
lului uman ºi gradul ridicat de nevoi ne-
satisfãcute au constituit elemente deter-
minante pentru creºterea investiþiilor
strãine directe în România.

E.O.

(Citiþi, în pagina 8,
interviul cu Roberto Musneci)

Ziua Naþionalã
a Italiei, prilej de
sãrbãtorire a
podului dintre
România ºi Italia

Î
ncepând cu 1969, Agenþia Italianã pen-
tru Comerþ (ICE) - acreditatã ca Secþie
a Ambasadei Italiene pentru Promova-

rea Comerþului - serveºte în permanenþã
IMM-urilor italiene pentru a le permite sã
ajungã în România. Existã multe oportu-
nitãþi pentru companiile italiene în Rom-
ânia: ca instituþie publicã, Agenþia Italianã
pentru Comerþ este dedicatã promovãrii ºi
dezvoltãrii comerþului prin IMM-uri, ofe-
rind o serie de servicii.

ICE colecteazã informaþii despre opor-
tunitãþile comerciale, monitorizând conti-
nuu piaþa, fluxurile comerciale ºi investi-
þiile. Serviciile oferite de ICE variazã de la
analizarea concurenþilor pânã la verifica-
rea gradului de potenþial din piaþã ºi pânã
la evaluarea globalã a mediului de afaceri,
a cadrului legislativ ºi tehnic în care pot
lucra companiile italiene.

FILIPPO PETZ,
directorul Agenþiei Italiene

pentru Comerþ de la Bucureºti
(continuare în pagina 8)

Gândim la fel, ne îmbrãcãm la fel - costum popular din Sardinia


