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Nu muºca mâna
care te-a vaccinat!

l Preþurile locuinþelor din
þãrile OCDE au urcat cu 9,4%
în primul trimestru din 2021,
în ritm anual l Brett House,
Scotiabank Canada: “Este
posibil sã aparã un
dezechilibru structural între
cerere ºi ofertã, care se va
accentua în lunile urmãtoare”
reþurile locuinþelor sunt în plinã expansiune în aproape toate
marile economii ale lumii, în
urma pandemiei de Covid-19,
consemnând cea mai importantã
creºtere din ultimii 30 de ani, conform
unei analize realizate de Financial Times (FT), care atrage ateþia, însã, cã
aceastã evoluþie realimenteazã preocupãrile economiºtilor cu privire la potenþialele ameninþãri la adresa stabilitãþii financiare.
Analiza aratã cã, în rândul celor 40 de
þãri pentru care colecteazã date Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE), numai trei au consemnat scãderea preþurilor locuinþelor în
termeni reali în primele trei luni din
2021, aceastã ratã fiind cea mai micã din
2000 pânã acum.
Potrivit sursei, în primul trimestru al
anului 2021, creºterea anualã a preþurilor
locuinþelor în grupul OCDE al celor mai
bogate þãri a atins 9,4% - cel mai rapid
ritm din ultimii 30 de ani -, pe mãsurã ce
economiile ºi-au revenit dupã recesiunile severe provocate de coronavirus, anul
trecut.
În opinia analiºtilor, ratele dobânzilor - care sunt la niveluri minime record -, economiile acumulate în timpul lockdown-ului impus de pandemie
ºi dorinþa de mai mult spaþiu a celor
care lucreazã de acasã au alimentat
tendinþa de creºtere a preþurilor locuinþelor.
Pe termen scurt, creºterea preþului locuinþelor poate fi “un lucru bun pentru
economie, deoarece persoanele care deþin deja case se simt mai bogate ºi pot
cheltui mai mult datoritã evaluãrii activelor lor”, declarã Claudio Borio, ºeful
departamentului monetar ºi economic de
la Banca Reglementelor Internaþionale
(BIS).
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(continuare în pagina 12)
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reta Thunberg s-a vacci- se vaccineze. Aici avem, într-adevãr, o
problemã. Procentul de vaccinanat. În mod normal,
re în rândul acestora este cataasta nu ar fi apãrut
strofal de scãzut. Iar asta duce la
la ºtiri. Sunt milioalimentarea pandemiei. Mai ales
ane de tineri care
cã vara mulþi tineri se simt obliau împlinit 18 ani ºi
gaþi sã trãiascã într-un gen de cos-au vaccinat. Dar
munism primitiv, gregar. Ceea ce
nu în fiecare zi se vaccineazã o
profetã din Suedia. Aºa cã presa CÃTÃLIN favorizeazã infecþia.
Dar restul declaraþiilor… Jale.
nu a scãpat ocazia sã raporteze AVRAMESCU
Greta Thunberg a deplâns ceea
memorabilele declaraþii ale Sfince ea numeºte “distribuþia inegalã” a
tei Greta.
Cu una dintre acestea mãrturisesc, oa- vaccinurilor. Piesa este cunoscutã pentru
recum surprins, cã sunt de acord. Greta cã a fost intens difuzatã pe toate canalele
Thunberg i-a îndemnat pe toþi tinerii sã Stângii. Þãrile bogate, capitaliste, sunt

JURNAL DE CALATORIE
CORESPONDENÞÃ DIN BULGARIA

Drumuri drepte în
zig-zag
rumul drept este adesea invocat, dar nici cele mai bune, uneori sunt drepfie cã e vorba despre deplasarea te. Pe un astfel de drum am ajuns la mãcãtre o destinaþie, fie cã ne refe- nãstirea aflatã sub protecþia UNESCO,
rim la parcursul unei vieþi. Chiar care îþi lasã de la intrare impresia cã a
dacã nu eram ºofer (în general
fost fãcutã sã ofere ea protecþie
nu sunt), ci doar pasager, la pleoamenilor ºi nu sã aibã nevoie de
carea din Sofia spre mãnãstirea
ea. De-a lungul secolelor sensuriRila am întrebat, din obiºnuinþã,
le se mai schimbã. Pentru cei
pe unde trebuie sã o apucãm. Rãcredincioºi vizita este una înãlþãspunsul a fost prompt: ”e drum
toare, pentru cei care nu au astfel
drept”, dupã care au venit câteva
de preocupãri, locul este remarDAN
explicaþii: faceþi imediat dreapta, NICOLAIE cabil.
dupã cinci sute de metri stânga,
În muzeul din interior, printre
la prima tot stânga, dupã aceea iar dre- multe altele se aflã ºi Crucea lui Rafail,
apta, vine o curbã...”. Practic, 120 de ki- realizatã în 12 ani dintr-o singurã bucatã
lometri de stânga, dreapta ºi tuneluri, la de lemn, având dimensiunile de 81 cm x
acestea bulgarii ne înving la scor. Am 41 cm, care cuprinde 104 scene religioase
înþeles, drumul e drept, explicaþiile ne ºi 650 de figuri în miniaturã, de fapt toatã
omoarã. Vorbind strict despre ºosele, în pasiunea ºi credinþa unui singur om.
Bulgaria nu sunt cele mai rele din lume,
(continuare în pagina 9)
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egoiste ºi þin vaccinurile pentru ele. Iar
þãrile sãrace, nevinovate, suferã.
Evident, totul este o mistificare. Piaþa
mondialã este inundatã de vaccinuri.
S-au donat sute de milioane de doze. De
cumpãrat se gãsesc, ieftine pe toate drumurile. Românul are o vorbã: “Douã la
leu!”.
Dacã vaccinurile lipsesc în Lumea a
Treia, altele sunt motivele. Sã luãm cazul
Guatemalei. Din cei 16 milioane de locuitori au fost vaccinaþi cu douã doze nici 2
(doi) la sutã. Dar regimul stã pe un stoc
de circa ºase milioane de doze.
(continuare în pagina 3)

IMBECILITATE LA VÂRFUL CERCETÃRII DIN MEDICINÃ:

”Pentru trei decese prevenite prin
vaccinare trebuie sã acceptãm douã
provocate de vaccinare”
Pentru trei decese prevenite prin vaccinare trebuie sã acceptãm douã provocate
de vaccinare, susþineau în urmã cu o lunã psihologul Harald Walach, specialistul în
oncologie Rainer J. Klement ºi analistul de date Wouter Aukema, în articolul “The
Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy”, apãrut în
prestigioasa publicaþie MDPI Vaccines. (GEORGE MARINESCU)
(continuare în pagina 3)

GABRIEL GHILAN, FONDATORUL ARGINT ACTIVE:

“Metalele preþioase nu ar trebui sã lipseascã dintr-un
pachet de soluþii de economisire”
l “Aproape tot aurul extras vreodatã de oameni existã încã, în lingouri, decoraþiuni, opere de artã, bijuterii ori sub alte forme”
l “Cotaþiile internaþionale ale metalelor preþioase nu sunt influenþate de ratinguri de þarã, de datoriile guvernelor sau de unele
decizii nesãbuite ale acestora”

I

nvestiþiile în metale preþioase nu ar trebui sã
lipseascã dintr-un pachet de soluþii de economisire, spune Gabriel Ghilan, fondatorul
Argint Active, care a avut amabilitatea sã ne
acordeun interviu despreevoluþia pieþeimetalelor
preþioase din ultimul an, caracteristicile pieþei ºi
aleinvestitorilordin þaranoastrã,precumºidespre
firma pe care a fondat-o.
Domniasaafirmãcã,în ceeacepriveºterandamentele investiþiilor în metale preþioase, nu ne putem
aºtepta la câºtiguri mari peperioadescurte,ci vorbim
de investiþii cu risc scãzut, care aduc câºtiguri sigure,
dar pe termen lung.
“Mult mai important decât mãrimea sumei pe care
reuºeºti sã o pui deoparte lunar este sã îþi creezi disciplina economisirii unei pãrþi din venituri, în fiecarelunã,ºisãteinformezicuprivirelamodalitãþilede
a-þi pãstra valoarea, muncitã sau moºtenitã”, spune
Gabriel Ghilan.

Reporter: Cum a evoluat piaþa metalelor preþioase anul trecut ºi ce estimãri
aveþi pentru anul în curs? Cum a fost anul
pentru firma dumneavoastrã?
Gabriel Ghilan: Anul trecut, unul foarte dificil pentru multe activitãþi economice, pe fondul pandemiei COVID-19,
s-a dovedit extraordinar de bun pe piaþa
metalelor preþioase, ceea ce nu a fost o
surprizã. De fiecare datã, în perioade de
incertitudine economicã, creºte preþul
aurului ºi al altor metale preþioase, care
sunt considerate „active de refugiu”.
Pe intervale lungi, de ordinul deceniilor, creºterea preþurilor acestor metale este
certã, dar într-un ritm mai lin, mai previzibil. Or, la finele anului 2020 se constatau
creºteri abrupte faþã de 2019: cu 47% la

argint, cu 20% la aur ºi paladiu, respectiv
cu 10% la platinã. Pe pieþele mondiale,
uncia de aur (31,10347 grame) a atins un
preþ record în august 2020 - de 2.072 de
dolari, la aproape nouã ani dupã precedentul record istoric, în septembrie 2011,
când a depãºit 1.900 de dolari pentru o uncie. Momentan, cotaþia aurului se situeazã
în jur de 1.800 de dolari pe uncie, dupã ce
urcase cãtre 1.870, la sfârºitul lunii mai.
Iar piaþa din România reflectã aceste tendinþe globale, cu un gram de aur situat la
247 lei la finele lunii mai, respectiv circa
240 de lei acum, douã luni mai târziu.
A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 11)

