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Politica pentru urmãtorii
o sutã de ani

P
oate este greu de crezut acum,
dar episodul ”Agresiunea milita-
rã a Rusiei împotriva Ucrainei în
al treilea deceniu al secolului

XXI” va da de lucru politicii din cele
douã þãri, din Europa ºi dincolo de Atlan-
tic, întregii comunitãþi internaþio-
nale, pentru cel puþin un secol de
acum înainte. Asta, dacã politica
se întoarce hotãrît ºi pentru multã
vreme la rosturile ei fundamenta-
le, la rezolvarea problemelor de
care depinde pacea ºi dezvoltarea
comunitãþilor umane, ºi nu rãm-
îne ceea ce este esenþialmente azi,
doar o vînãtoare îndîrjitã de votu-
ri, urmatã de canalizarea privilegiilor ºi a
beneficiilor guvernãrii cãtre ”contributo-
ri” ºi ”bazele electorale” pe fondul igno-
rãrii sfidãtoare a tuturor problemelor care
blocheazã schimbarea paradigmei de
dezvoltare socialã.

Un simplu inventar, fie ºi parþial, al
dosarelor puse acum cu furca unul peste
altul este mai mult decît grãitor. Sã presu-
punem cã situaþia militarã îngheaþã în pa-
rametri actuali: Rusia are o prezenþã ma-
sivã pe teritoriul Ucrainei, controleazã
accesul cãtre cele mai importante zone

urbane, þine în ºah potenþialul militar al
Ucrainei, în timp ce guvernul de la Kiev
poate susþine credibil cã are sub control
instrumentele ºi resursele minime nece-
sare guvernãrii, de la cele militare ºi ad-
ministrative, la cele economice ºi, desi-

gur, politice. Plus, susþinerea po-
pulaþiei ºi a unei semnificative
majoritãþi a statelor lumii. Este
scenariul celei mai instabile si-
tuaþii, care se poate prelungi,
însã, decenii la rînd. Instabilã, de-
oarece fiecare parte aºteaptã ca,
odatã cu trecerea timpului, atuu-
rile ei sã prãbuºeascã sau sã slã-
beascã decisiv poziþia pãrþii ad-

verse, finalizînd negocierile fãrã sã mai
fie obligatã sã cedeze mare lucru. Ucrai-
na aºteaptã ca Rusia sã colapseze sub
greutatea sancþiunilor economice care nu
au cum sã fie relaxate înainte de elibera-
rea totalã a teritoriului Ucrainei; Rusia
aºteaptã prãbuºirea regimului de la Kiev
sub greutatea crescîndã a dificultãþilor
create de susþinerea condiþiilor minime
de viaþã pentru cetãþenii þãrii, de gestio-
narea temei refugiaþilor, concomintent
cu efortul militar ºi de reconstrucþie.

(continuare în pagina 15)

Vasile Dîncu nu ºtie ce
apãrã ori nu ºtie sã mintã

U
n draft de proiect legislativ care
a ajuns în mass-media privitor
la instituirea stãrii de crizã ºi
care conþine dispoziþii privind

modul în care Ministerul Apãrãrii Naþio-
nale (MApN) cu binecuvântarea Consi-
liului Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT) poate dispune mobilizarea mili-
tarã a tuturor bãrbaþilor cu vârsta cuprin-
sã între 18 ºi 60 de ani a ajuns sã fie ne-
gat de ministrul Vasile Dîncu, care se
încurcã în propriile declaraþii.

Iniþial, ministrul Apãrãrii Naþionale a
declarat pentru postul de radio Europa
FM: „Guvernul nu intrã, deci, în starea
de crizã pentru cã aceasta nu existã în no-
menclatorul constituþional. Criza existã,
iar noi va trebui, dupã ce starea de alertã
va dispãrea, va trebui sã facem niºte
adaptãri legislative pentru a putea sã
mergem mai departe cu unele lucruri
care þin ºi de dezvoltãrile care vin dinspre
Ucraina, managamentul refugiaþilor ºi
alte lucruri, dar ºi legate de Covid în con-
tinuare, pentru a putea detaºa medicii
într-o parte sau alta pentru a folosi spita-
lele militare. Este nevoie de câteva noi
reglementãri printr-un proiect de lege
care va fi dezbãtut în Parlament.
Construim o bazã legislativã pentru

aceastã situaþie. Pentru situaþia de crizã
din acest moment”.

Ulterior însã, ministrul Vasile Dîncu a
revenit, ieri, ºi a declarat pentru Ager-
pres: “Proiectul ajuns în media era o co-
lecþie de prevederi din mai multe legi,
fãrã expunere de motive, fãrã detalii. Nu
este de actualitate. Era un draft, nu era
pregãtit pentru a intra în transparenþã.
Când avem un proiect, anunþãm noi
opinia publicã”.

Numai cã, în realitate, lucrurile nu
stau deloc aºa. Proiectul respectiv pe
care îl ataºãm materialului, are expunere
de motive, numai cã ea se aflã la finalul
iniþiativei legislative ºi nu în preambul
cum este de obicei.

“În contextul generat de dinamica
îngrijorãtoare a situaþiei de securitate pe
flacul estic al NATO, interesul public ge-
neral reclamã adoptarea urgentã a unor
mãsuri care sã permitã instituþiilor de
apãrare , ordine publicã ºi securitate na-
þionalã sã intervinã prompt ºi prin mãsuri
adaptate gradual pentru gestionarea efi-
cientã a riscurilor la adresa intereselor
naþionale ºi aliate.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 16)

SECRETARUL GENERAL AL NATO, JENS
STOLTENBERG:

”Rãzboiul nu trebuie
sã escaladeze dincolo
de Ucraina”

S
ecretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, a adus în
atenþie, ieri, ”responsabilitatea”
Alianþei de a asigura faptul cã

rãzboiul din Ucraina nu se rãspândeºte
dincolo de graniþele acestei þãri, infor-
meazã Reuters.

”Avem responsabilitatea de a asigura
faptul cã acest conflict nu escaladeazã ºi
nu se rãspândeºte dincolo de Ucraina”, a
spus Stoltenberg, menþionând: ”Vom
proteja ºi apãra fiecare centimetru de
teritoriu aliat”.

Secretarul general al NATO a îndem-
nat Rusia sã punã capãt conflictului cu
Ucraina.

Rusia a anunþat încetãri ale
focului în mai multe localitãþi
din Ucraina

Rusia a anunþat luni searã, dupã
încheierea negocierilor cu partea ucrai-
neanã, instituirea încetãrii focului în mai
multe oraºe începând cu ora 07:00 GMT

marþi pentru a permite evacuarea civili-
lor prin coridoare umanitare, transmite
AFP, conform Agerpres.

”Federaþia Rusã anunþã încetarea fo-
cului de la ora 10:00, ora Moscovei
(07:00 GMT), pe 8 martie” pentru eva-
cuarea civililor din Kiev, Sumî, Harkov,
Cernigov ºi Mariupol, conform unei de-
claraþii a Ministerului Apãrãrii de la Mo-
scova citate de agenþiile de presã ruse.

Partea ucraineanã menþionase ante-
rior ”unele rezultate pozitive” obþinute în
timpul negocierilor privind stabilirea de
coridoare umanitare.

Zelenski, deschis la discuþii
despre Donbas ºi Crimeea

Preºedintele ucrainean Volodimir Ze-
lenski ºi-a exprimat disponibilitatea de a
discuta despre statutul regiunilor separa-
tiste din estul Ucrainei ºi despre peninsu-
la Crimeea anexatã de Rusia, relateazã
DPA, conform Agerpres. (V.R.)

(continuare în pagina 15)

INSTRUMENTE DE REFUGIU ÎN PERIOADE DE CONFLICT ARMAT:

Rãzboiul propulseazã
acþiunile companiilor
farmaceutice
lDragoº Cabat, analist CFA: “În perioade de crizã, sectoarele defensive dacã nu cresc, mãcar se menþin
la un nivel mai stabil decât altele”l Bogdan Maioreanu, eToro: “Vom avea nevoie de sectorul
farmaceutic indiferent de modul în care evolueazã economia”

Scãdere mai redusã a
sectorului farma decât cea a
pieþei în ansamblu de la
începutul anului, în Europa
ºi Statele Unite

Dragoº Cabat, analist CFA, ne-a spus:
“Vorbind în general, sectorul farma este
defensiv. Iar astfel de sectoare în perioa-
de de crizã, dacã nu cresc, mãcar se men-
þin la un nivel mai stabil decât altele. Dar
pe moment, impactul se reflectã la nive-

lul întregii pieþe, cu foarte puþine sectoa-
re care cresc, cum este cel energetic în
acest moment”.

De la începutul anului ºi pânã la înce-
putul acestei sãptãmâni, în Europa, indi-
cele Stoxx 600 Healthcare din care fac
parte companii precum Roche, Novartis
sau AstraZeneca, avea o scãdere de
9,14%, sub cea a indicelui compozit
Stoxx 600, al cãrui declin era de 14%.

Peste ocean, unde sunt companii pre-
cum Pfizer, Johnson & Johnson sau Mo-

derna, indicele S&P Healthcare avea o
depreciere de 7,8% de la începutul anu-
lui, faþã de scãderea de 11,8% a indicelui
S&P 500.

“Preþul acþiunilor farma a scãzut pen-
tru cã pandemia s-a terminat, dar compa-
niile nu ºi-au scos banii aºa cum sperau
iniþial”, spune Dragoº Cabat.

Bogdan Maioreanu:
“Într-un portofoliu
diversificat, farma îºi poate
gãsi un loc bun”

ªi Bogdan Maioreanu, analist de piaþã la
eToro subliniazã caracterul defensiv al sec-
torului farmaceutic, adãugând cã este unul
dintre cele mai ieftine domenii prin prisma
indicatorului Price to Earnings Ratio.

Analistul ne-a transmis: “Sectorul
farmaceutic este considerat, în general,
defensiv în faþa condiþiilor economice ºi
vom continua sã avem nevoie de servi-
ciile sale indiferent de modul în care evo-
lueazã economia. Sectorul este la minus
8,7% în acest an în SUA, depãºind scã-

derea de 10% a pieþei ºi fiind semnifica-
tiv mai bun decât scãderile de 13-14%
ale sectorului tehnologic (n.r. situaþie de
la jumãtatea sãptãmânii trecute). Este
unul dintre sectoarele mai ieftine, cu o
raþie P/E de 15 ori estimatã la sfârºitul lui
2022 ºi un randament al dividendelor de
2,1%. «Big pharma» sunt cele mai de-
fensive, în timp ce acþiunile biotehnolo-
gice precum Moderna, care depind de un
singur medicament sau de o singurã teh-
nologie, sunt mult mai volatile. Cele mai
mari acþiuni farmaceutice globale sunt
J&J, UnitedHealth, Pfizer, Roche. Întot-
deauna pledãm pentru diversificare.
Într-un portofoliu diversificat, pharma îºi
poate gãsi un loc bun”.

Radu Dãscãlescu, analist în cadrul so-
cietãþii de brokeraj TradeVille, a inclus
sectorul farmaceutic ºi medical între care
s-au dovedit reziliente în perioade infla-
þioniste ºi de incertitudine.

ANDREI IACOMI,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 15)

A
cþiunile reprezintã active care, pe termen lung, au avut printre cele mai bune
randamente comparativ cu alte forme de investiþii sau economisire, iar istoria
aratã cã au tendiþa sã recupereze rapid scãderile provocate de turbulenþele in-
ternaþionale.
Ziarul BURSA a vorbit cu mai mulþi analiºti din piaþa noastrã despre perspecti-
vele companiilor din diverse sectoare de activitate, inclusiv din punctul de ve-
dere al investitorilor, care încearcã sã îºi protejeze banii în contextul actual.

Astãzi vã prezentãm opiniile analiºtilor despre societãþile din sectorul farmaceutic. În esenþã,
analiºtii spun cã domeniul face parte din categoria celor defensive, ceea ce înseamnã cã ar tre-
bui sã fie mai rezistent în perioade dificile din punct de vedere economic. În plus, sectorul are
multiplii de evaluare relativ reduºi faþã de cei ai altor domenii, mai spun unii specialiºti, care
totuºi nu indicã în mod explicit sectorul farma ca un refugiu pentru protecþia banilor în contextul
actual marcat de conflictul din Ucraina, ce se suprapune peste un mediu puternic inflaþionist.

Reclamã vintage la "Preparatul WAMPOLE - Tonic ºi stimulant pentru tineri ºi bãtrâni. O sãnãtate mai bunã în tot timpul anului.
Îmbuteliat în Philadelphia. Originar din 1880".
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