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A fost aprobat vaccinul
Pfizer- BioNTech pe baza
unor date falsificate?

D
ezvãluiri re-
cente publica-
te de British
Medical Jour-
nal (BMJ) ara-
tã cã testele
clinice pentru
vaccinul Pfi-

zer- BioNTech au fost marcate
de profunde neregularitãþi, cu implica-
þii majore directe asupra adevãratei efi-
cienþe împotriva virusului SARS-

CoV-2 sau a evidenþierii efecte-
lor adverse.

Articolul cu ti t lul “Co-
vid-19: Researcher blows the
whistle on data integrity issues
in Pfizer’s vaccine trial”, di-
sponibil la adresa www. bmj.
com/content/375/ bmj.n2635,
include declaraþiile unui direc-

tor regional al organizaþiei Ventavia
Research Group din Texas, conform
cãrora compania a falsificat datele, a

folosit personal fãrã calificarea adec-
vatã pentru vaccinarea voluntarilor ºi
a întârziat procesul de urmãrire a efec-
telor adverse din faza a treia a testelor
clinice.

Toate aceste acuzaþii se referã la acti-
vitatea companiei Ventavia Research
Group în procesul de testare clinicã a
vaccinului Pfizer-BioNTech, conform
contractului încheiat cu gigantul
farmaceutic american.

În deschiderea articolului este citat

Albert Bourla, preºedinte ºi director exe-
cutiv al companiei Pfizer, care afirma în
toamna anului trecut cã “operãm cu vite-
za ºtiinþei” pentru finalizarea ºi aproba-
rea vaccinului anti-Covid.

Ceea ce a urmat aratã, însã, nereguli
grave în derularea testelor clinice, pe
baza cãrora vaccinul a primit autoriza-
rea pentru utilizarea de urgenþã de la
FDA (U.S. Food and Drug Administra-
tion).

(continuare în pagina 12)

RADU HANGA, PREªEDINTELE BURSEI DE
VALORI BUCUREªTI:

“Capitalizarea
segmentului principal
al BVB a depãºit pentru
prima datã 200 miliarde
lei, în 2021"
l “Piaþa de capital ºi industria bancarã merg mânã în mânã”

C
apitalizarea segmentului principal
al Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) a depãºit 200 de miliarde
de lei pentru prima datã în istorie,

anul acesta, a spus ieri Radu Hanga,
preºedintele operatorului pieþei noastre
de capital, în cadrul unei conferinþe.

Conform celor prezentate de Radu
Hanga, faþã de minimul capitalizãrii pie-
þei principale înregistrat anul trecut, de
154 miliarde de lei, anul acesta capitali-
zarea a crescut cu 40%, iar faþã de la ni-
velul din 2019, creºterea este de 25%.

Preºedintele BVB a spus: “Anul 2021
este prima datã în istorie când capitaliza-
rea segmentului principal a depãºit 200
de miliarde lei. În prezent este de 224 mi-
liarde de lei, iar capitalizarea totalã a bur-
sei, adicã piaþa principalã ºi piaþa AeRO,
a depãºit pentru prima datã nivelul de
240 miliarde de lei. Capitalizarea creºte
prin douã mecanisme. În primul rând

prin creºterea a valorii companiilor ºi în
al doilea rând prin noi listãri. Vedem am-
bele fenomene derulându-se. Cred cã ne
aflãm în continuare într-un mediu care,
din punctul de vedere al lichiditãþilor, va
rãmâne propice investiþiilor. Iar dacã ne
uitãm la lista companiilor care ºi-au ex-
primat în diverse feluri dorinþa de a veni
cãtre bursã, vedem acest val cum creºte,
pe ambele segmente – acþiuni ºi
obligaþiuni”.

Conform domniei sale, existã mai
multe elemente care au ajutat dinamica
capitalizãrii bursei nostre, printre cele
mai importante fiind evoluþia pieþelor fi-
nanciare globale.

“Trãim într-o lume în care bãncile
centrale, ca rãspuns la crizele pe care le-a
traversat economia globalã, au rãspuns
cu un val de lichiditãþi.

A.I.
(continuare în pagina 4)

Despre inefabila
inutilitate a infinitului
ca mãsurã a prostiei în
politica bãºtinaºã

S
ã stãm, care va sã zicã, strîmb ºi
sã judecãm… drept. Nici nu
îngãlbeniserã bine frunzele, la
început de septembrie, ºi cãruþa

guvernãrii PnlUsrPlus dete ca
din întîmplare cu douã roþi deo-
datã în cea mai generoasã groa-
pã pe care o gãsi în cale. Evident
nu cãruþa era de vinã, ci ãl de
stãtea pe caprã cu hãþurile într-o
mînã ºi biciul în cealaltã. El o
dãdu în gropi. Neatenþia, bat-o
vina! Era ocupat sã-l ia de ciuf
pe unul ºi sã-l arunce de-a berbeleacul
în glod, peste loitre. A din dreapta! Ta-
man despre ministrul justiþiei era vorba.
Gurile rele spun cã începuse sã-i sufle
cam rece în ceafã vizitiului… ori, ni-
meni nu mai ºtie bine… sã se intereseze
aºa, la vedere, puþintel cam sfidãtor de

niºte dosare… dosare, mai vechi, nu
conteazã ale cui. Persoanã importantã,
chiar dacã nu era deloc becher. Speriaþi
nevoie mare de zdruncinãturã, ori de

aplombul nebãnuit al vizitiului,
ori de nesãbuinþa lui, nimeni nu
mai ºtie cu precizie de ce, spe-
riaþi însã nevoie mare, odatã cu
ministrul lor din cãruþã au sãrit
p e n e p u sã ma sã º i a l i a þ i i
UsrPlus. Evident, au luat cu ei ºi
boul care stãtea în partea din
stînga a jugului. Mare supãrare

n-ar fi fost, dacã miliþianul din colþul
Parlamentului nu i-ar fi ridicat proþãpi-
tului de pe caprã permisul categoria
Hãis-Cea, pentru vehicule cu tracþiune
animalã. Ce insolenþã!!! Sã-l lase toc-
mai pe el per pedes apostolorum.

(continuare în pagina 3)

Indicii bursieri
americani ating noi
maxime dupã anunþul
Fed privind reducerea
achiziþiilor de active
lNou scenariu în piaþa americanã: S&P bate 5.000 de
puncte pânã la finalul anului

B
anca centralã a Statelor Unite,
Federal Reserve (Fed), a confir-
mat aºteptãrile pieþei dupã sem-
nalul din octombrie ºi a decis la

ºedinþa de miercuri reducerea injecþiilor
lunare de lichiditate, începând de luna
aceasta, cu spectrul încheierii achiziþii-
lor de active în luna iunie. Pieþele au re-
acþionat în mare parte pozitiv, excepþia
fiind pieþele de mãrfuri - unde a pãrut sã
se includã în preþuri posibilele majorãri
de dobândã din 2022 - care au recuperat
însã parþial, ieri, scãderile de miercuri.

Fed-ul a fost chiar surprinzãtor de
“dovish” în abordarea sa de reducere a
injecþiilor de lichiditate - mai ales în
comparaþie cu “taper”-urile din trecut -,
lãsând uºa deschisã unei încetiniri de
ritm dacã economia nu va performa în
urmãtoarele luni. Luna noiembrie va
aduce astfel o primã reducere de 15 mi-
liarde de dolari, ceea ce va duce achiziþii-

le lunare ale Fed la 105 miliarde de dola-
ri. Desigur, aceastã flexibilitate înseam-
nã cã existã ºi posibilitatea accelerãrii
“taper”-ului dacã inflaþia nu va da semne
de încetinire, ceea ce ar atrage majorãri
de dobândã din a doua jumãtate a anului
urmãtor.

Banca centralã americanã a schimbat
un pic termenii folosiþi pentru a face tri-
mitere la natura tranzitorie a inflaþiei pe
fondul trezirii din visul frumos în care s-a
aflat pânã acum ºi a spus cã inflaþia ridicã
“se datoreazã unor factori aºteptaþi sã fie
tranzitorii”, ideea fiind cã penuria de se-
miconductori ºi de alte produse interme-
diare, precum ºi problemele din zona
transporturilor maritime, se vor rezolva
începând cu finalul acestui an ºi pânã la
jumãtatea anului urmãtor.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

"Venom: Let There Be Carnage" (a doua serie a filmului american "Venom" -
cu Tom Hardy în rolul principal -, despre un extraterestru care se instaleazã
într-o "gazdã" umanã) a avut premiera la Londra, pe 14 septembrie 2021, ºi
a fost lansat în cinematografe în Statele Unite pe 1 octombrie 2021. A fost

amânat de la o data iniþialã, din octombrie 2020, din cauza pandemiei de
COVID-19. Filmul a încasat peste 397 de milioane de dolari în întreaga
lume, devenind al optulea film cu cele mai mari încasãri din 2021. În
imagine, afiº alternativ.
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