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Rusia, afarã din Consiliul
de Securitate!

Î
n momentul când scriu aceste rându-
ri, agresiunea Rusiei în Ucraina este
în plinã desfãºurare. Peste un milion
de oameni au fugit din þarã. Armata

rusã a început sã bombardeze indiscri-
minat civilii. Au atacat centralele nucle-
are, riscând astfel sã declanºeze o cata-
strofã mai mare decât aceea de
la Cernobîl. În fiecare zi apar
noi imagni, ale disperãrii, cu co-
pii uciºi ºi cu blocuri de locuinþe
dãrâmate.

Acesta nu este un comporta-
ment acceptabil al unui
stat-membru al Organizaþiei Na-
þiunilor Unite. Aceastã organiza-
þie a fost creatã, în 1945, cu sco-
pul explicit de a împiedica rãzboaiele de
agresiune. Acum avem unul, în inima
Europei.

Înaintea ONU a existat Liga Naþiuni-
lor. Întemeiatã în 1920, acum are un re-
nume destul de rãu, deºi nu înþeleg de
ce. Liga a mediat, cu succes, la timpul
sãu numeroase dispute. ªi a fost capabi-
lã sã îi sancþioneze (cât de eficient, asta
este altã problemã) pe acei membri care
ºi-au bãtut joc de dreptul internaþional.
Dupã ce Japonia a invadat Manciuria a

fost nevoitã sã se retragã din Liga Naþiu-
nilor, în 1933, ca urmare a criticilor adu-
se. Nici Spania franchisã nu ºi-a gãsit
locul în Ligã, retrãgându-se în 1939. Ita-
lia s-a retras în 1937, ca urmare a san-
cþiunilor impuse de Ligã. Germania nu
mai era membru din 1933. Iar Stalin,

predecesorul lui Vladimir Pu-
tin, a fost dat afarã din aceeaºi
Ligã, în 1939, dupã ce URSS a
atacat Finlanda.

De ce nu se întâmplã astãzi
acelaºi lucru? Pânã una-alta,
pentru cã Rusia lui Vladimir
Vladimirovici are drept de veto
în Consiliul de Securitate al
ONU. Rusia a folosit acest drept

de veto recent, pentru a bloca o rezoluþie
votatã de 11 din cei 15 membri ai consi-
liului (trei s-au abþinut, un singur vot
împotrivã - al agresorului). Sigur, în
Adunarea Generalã ONU, Rusia a fost
condamnatã de imensa majoritate a sta-
telor lumii (141 de voturi pentru con-
damnarea Rusiei, doar 5 împotrivã). Dar
asta nu rezolvã problema. În Consiliul de
Securitate existã o dictaturã imperialã,
care blocheazã deciziile ONU.

(continuare în pagina 12)

ANALIªTII AVERTIZEAZÃ, ÎN CONTEXTUL
RÃZBOIULUI RUSIA-UCRAINA:

Cotaþia þiþeiului, posibil
sã urce la 200 de dolari
barilul în 2022
l Ieri, preþul petrolului Brent s-a apropiat de 140 de dolari/baril,
dupã ce SUA au anunþat cã, împreunã cu UE, analizeazã impu-
nerea unei interdicþii pe importurile de petrol din Rusial Franþa
ºi Germania se opun acestui demerslNou record pentru
preþul gazelorlMaxime istorice pentru aluminiu ºi cupru

P
reþurile futures ale petrolului au
crescut puternic ieri, pe pieþele
externe, pânã la cele mai ridicate
niveluri de dupã 2008, în condi-

þiile în care Statele Unite au informat cã,
alãturi de aliaþii europeni, au analizat
impunerea unei interdicþii pe importurile
de profil din Rusia, conform Reuters.

În primele minute de tranzacþionare,
ieri, cotaþia þiþeiului Brent (european) a
atins 139,13 dolari/baril, iar petrolul
West Texas Intermediate (WTI - ameri-
can) - 130,50 dolari/baril, ambele valori
fiind cele mai ridicate din iulie 2008 pânã
acum.

Ulterior, cotaþiile au mai pierdut te-

ren. Preþul futures al barilului de petrol
Brent cu livrare în luna mai a urcat cu
5,4% la ICE Futures Europe în a doua
parte a zilei de ieri, atingând 124,44 dola-
ri. La Nymex SUA, preþul petrolului
West Texas Intermediate (WTI) cu livra-
re în aprilie s-a majorat cu 4,6%, la 121
de dolari barilul la ora localã 07.32.

Analiºtii Bank of America Corp. sunt
de pãrere cã, în situaþia în care majorita-
tea exporturilor de petrol ale Rusiei ar fi
întrerupte, ar putea apãrea un deficit de 5
milioane de barili pe zi sau mai mult, iar
asta înseamnã cã preþul petrolului ar pu-
tea ajunge la 200 de dolari/baril. (A.V.)

(continuare în pagina 11)
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Acþiunile companiilor
agricole, posibile investiþii
atractive în caz de rãzboi
l Bogdan Maioreanu, eToro: “Multe companii agricole sunt considerate din zona bunurilor de consum
de bazã, ceea ce înseamnã cã, pentru produsele lor, cererea nu este afectatã de situaþia economicã generalã”
lAdrian Mitroi, profesor de finanþe comportamentale: “Inflaþia în agriculturã nu este un motiv ca
sectorul sã atragã investiþii”

Bogdan Maioreanu:
“Companiile ce se
bazeazã pe materii prime
agricole vor fi probabil
presate sã creascã
preþurile”

Bogdan Maioreanu, analist de piaþã la
eToro, considerã cã, în contextul rãzboiu-
lui din Ucraina, care va afecta oferta, com-
paniile agricole pot reprezenta o investiþie
atractivã, în condiþiile în care, investitorii
au posibilitatea sã aleagã dintre companiile
care oferã produse ºi servicii agricole, cum

ar fi cereale, seminþe, servicii de procesare
ºi cele legate de creºterea animalelor.

Analistul eToro ne-a transmis: “Ucra-
ina ºi Rusia reprezintã 29% din exportu-
rile mondiale de grâu. Pieþele sunt neli-
niºtite de faptul cã acest conflict ºi san-
cþiunile vor afecta oferta. Rãzboiul va
avea probabil un impact dramatic asupra
semãnatului pentru culturile de primãva-
rã, cum ar fi porumbul, prelungind im-
pactul asupra aprovizionãrii, potrivit
Bloomberg, care citeazã o mare compa-
nie agricolã ucraineanã.

ANDREI IACOMI,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 10)

E
venimentele din Ucraina continuã sã dea frisoane investitorilor care se con-
fruntã cu valuri de volatilitate nemaiîntâlnite de la ºocul Covid-19 din primã-
vara anului 2020. Conflictul, ale cãrui efecte nu pot fi deocamdatã identificate
pe deplin, a apãrut într-un climat marcat de inflaþie ridicatã ºi scãderea creºte-
rii economice, ceea ce erodeazã masiv puterea de cumpãrare a banilor. Inve-
stitorii cautã instrumente prin care sã-ºi protejeze economiile.
Ziarul BURSA a vorbit cu mai mulþi analiºti din piaþa noastrã despre perspecti-

vele companiilor din diverse sectoare de activitate, inclusiv din punctul de vedere al inve-
stitorilor, care încearcã sã îºi protejeze banii în contextul actual. Astãzi vã prezentãm opi-
niile analiºtilor despre societãþile din sectorul agricol, iar pãrerile sunt împãrþite.
Unii considerã cã, în condiþiile în care Rusia ºi Ucraina sunt mari producãtori ºi exportatori
de cereale, companiile agricole pot reprezenta o investiþie atractivã. În plus, sectorul pro-
duselor de consum de bazã a dovedit rezilienþã în perioadele inflaþioniste ºi de incertitu-
dine. Dar alþi analiºti sunt de pãrere cã domeniul agricol nu reprezintã o temã investiþio-
nalã în acest moment, punând creºterile preþurilor din ultima perioadã în primul rând pe
seama inflaþiei sau a speculei. n

Kremlin: ”Atacurile ruse
vor înceta într-o clipã,
dacã Ucraina îndeplineºte
condiþiile noastre”
lRusia ºi Ucraina vor continua discuþiile asupra unui armistiþiu

A
cþiunile militare ruse vor înceta
”într-o clipã” dacã Ucraina înde-
plineºte mai multe condiþii: sã
înceteze rezistenþa, sã îºi modifi-

ce Constituþia ca sã recunoascã anexarea
Crimeei de cãtre Rusia ºi sã recunoascã
independenþa republicilor separatiste
Doneþk ºi Lugansk, a declarat ieri purtã-
torul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri
Peskov, citat de Reuters.

Peskov a precizat cã aceste condiþii au
fost aduse la cunoºtinþa conducerii de la
Kiev, potrivit Agerpres.

Reuters observã cã aceasta este cea
mai explicitã expresie de pânã acum a
termenilor pe care Moscova doreºte sã îi
impunã ucrainenilor pentru a pune capãt
aºa-numitei ”operaþiuni militare specia-
le” începute în 24 februarie.

În privinþa neutralitãþii Ucrainei,
purtãtorul de cuvânt al preºedinþiei
ruse a afirmat: ”Ucraina ar trebui sã

aducã amendamente Constituþiei, con-
form cãreia va respinge orice obiectiv
de aderare la orice bloc. Acest lucru
este posibil numai prin modificarea
Constituþiei".

Peskov a insistat cã Rusia nu are in-
tenþia sã vinã cu alte pretenþii teritoriale
faþã de Ucraina.

”Suntem pe cale sã încheiem într-ade-
vãr demilitarizarea Ucrainei. O vom
încheia. Dar Ucraina trebuie sã îºi încete-
ze acþiunile militare. Ei trebuie sã încete-
ze acþiunile militare ºi atunci nimeni nu
va trage”, a mai spus Peskov.

Condiþiile puse de Rusia au fost anun-
þate înaintea celei de-a treia runde de ne-
gocieri ruso-ucrainene, care a avut loc
ieri, în Belarus. Aceastã rundã s-a înche-
iat cu ”progrese limitate” în privinþa
încetãrii focului, confom Bloomberg,
care a citat un oficial de la Kiev. (V.R.)
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