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SONDAJ CNBC:

Unul din zece americani
investeºte în criptomonede
lMonedele digitale, preferate pentru uºurinþa tranzacþionãriil Criptomonedele, aflate pe locul al patrulea în preferinþele de
investiþii, dupã imobiliare, acþiuni, fonduri mutuale ºi obligaþiuni

T
ot mai mulþi investitori fac
plasamente în criptomone-
de, activele digitale fiind
preferate pentru cã sunt
tranzacþionate uºor, potrivit
sondajului CNBC/Momen-
tive Invest in You. Sursa

aratã cã mai bine de 10% dintre cei che-
stionaþi investesc în monede digitale,
aceste active plasându-se pe locul al
patrulea în preferinþele lor, dupã imo-
biliare, acþiuni, fonduri mutuale ºi obli-
gaþiuni.

Sursa mai noteazã cã aproximativ
65% dintre investitorii în criptomo-
nede au trecut cãtre aceastã clasã de

active în ultimul an. În acelaºi inter-
val de timp, preþurile unora dintre
criptomonedele de top au fost volati-
le. Bitcoin, spre exemplu, a atins un
maxim istoric de peste 63.000 de do-
lari în aprilie, dar a scãzut ulterior,
dupã care, recent, a urcat la aproape
50.000 de dolari.

În rândul celor care tranzacþioneazã
criptomonede, principalele motive pen-
tru care fac acest lucru sunt: tranzacþiile
se deruleazã uºor (43%); este interesant
sã investeºti în asemenea active (35%);
existã un potenþial de creºtere ridicatã
într-o perioadã scurtã de timp (31%),
potrivit sondajului. Pentru 26% dintre

cei intervievaþi, asemenea investiþii sunt
“un joc”, iar 23% fac palsamente în mo-
nede digitale pentru cã unele personali-
tãþi de pe social media încurajeazã po-
pulaþia sã realizeze asemenea tranzacþii.
Pe 20% îi încurajeazã familia, iar 18%
considerã cã investiþiile în criptomone-
de reprezintã un potenþial de creºtere
stabilã pe termen lung, conform sonda-
jului menþionat.

“Existã o mulþime de lucruri care fac
activul cripto foarte atractiv. Cel mai im-
portant este posibilitatea sã câºtigi mulþi
bani”, spune, conform CNBC, Douglas
Boneparth, preºedintele Bone Fide
Wealth LLC din New York.

Sondajul CNBC/Momentive Invest in
You a fost realizat în perioada 4-9 august
2021, pe un eºantion de 5.523 de adulþi
din SUA, dintre care 11% au declarat cã
investesc în criptomonede.

Ben Weiss, CoinFlip: “Nu
existã un loc sigur care sã
îi protejeze pe investitori”

Desigur, existã un risc asociat investi-
þiei în criptomonede, la fel ca în cazul ori-
cãrui alt activ, atrage atenþia sursa citatã.
Domeniul este interesant, potrivit lui Do-
uglas Boneparth, care menþioneazã cã
acest lucru nu schimbã faptul cã

investitorii îºi riscã economiile.
Specialiºtii le recomandã celor intere-

saþi de active digitale sã facã mai întâi o
cercetare privind criptomonedele, ca sã
se asigure cã înþeleg cu adevãrat ce
cumpãrã.

În timp ce moneda cripto câºtigã tot
mai mult teren ºi poate face parte
dintr-un portofoliu bine echilibrat, încã
este diferit de oricare alt activ, conform
lui Ben Weiss, cofondator ºi CEO al Co-
inFlip, una dintre cele mai mari companii
de ATM-uri Bitcoin din SUA.

A.V.
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O iarnã
grea va
pune
bomboane
pe coliva
economiei

Î
n condiþiile în care preþul gazelor a
crescut de peste douã ori faþã de anul
trecut (de la 18 euro/MWh în primul
trimestru din acest an, preþul gazelor

la bursa din Viena, luat ca reper ºi pentru
valorile la care se tranzacþioneazã gazul
pe plan intern, a sãrit de 45 euro pentru
ultimul trimestru), ºocul pe care cei care
se încãlzesc cu centrale pe gaz îl vor
simþi la începutul anului viitor va fi ma-
xim. Rãmâne de vãzut cum se vor de-
scurca cei care stau la bloc ºi au încã gi-
gacaloria subvenþionatã, dar evoluþiile
din ultima vreme din piaþa energiei lasã
loc pentru eliminarea sau reducerea dra-
sticã a subvenþiilor ºi în acest caz (Bucu-
reºtiul are printre cele mai mari subven-
þii din þarã la încãlzire).

Perspectiva de a retrãi glorioºii ani ai
comunismului, îmbrãcând o hainã mai
groasã pentru a ne permite sã micºorãm
cât se poate nivelul repartitoarelor de
cãldurã este foarte apropiatã ºi doar
manifestarea agresivã a încãlzirii glo-
bale ºi în aceastã iarnã ar mai îndulci
lucrurile.

Este o evoluþie a preþurilor care are o
componentã speculativã evidentã (preþul
certificatelor de carbon a continuat sã
urce, iar tendinþa a fost copiatã de preþul
energiei), dar ºi una justificatã de tot so-
iul de stategii verzi care elimina brusc
energia accesibilã din surse mai poluante
(cãrbunele), fãrã ca statele sã fi avut vre-
me sã se orienteze spre dezvoltarea unor
capacitãþi de producþie noi, mai puþin
poluante.

Prima mãsurã pe care autoritãþile lo-
cale o vor lua ar fi sã adopte pe repede
înainte o lege a consumatorului vulnera-
bil prin care sã facã mai suportabile fac-
turile celor cu venituri mici. Ca de fiecare
datã, astfel de legi doar îndulcesc pastila
creºterilor de preþuri ºi doar o micã parte
dintre cei aflaþi sub venitul mediu vor be-
neficia efectiv de ajutoare semnificative.
Firesc ar fi ca sursele de venituri pentru a
susþine aplicarea legii sã fie compusã ºi
din profiturile excepþionale ale producã-
torilor de energie curatã, care câºtigã fan-
tastic în aceste vremuri ºi nu la toþi statul
este acþionar majoritar astfel încât sã
primeascã sub formã de dividende o
parte din acest profit.

Soluþia pe termen mediu este, însã, în
altã parte, la autoritãþile responsabile cu
politicã monetarã, o creºtere a dobânzi-
lor fie ºi cu 1-2 procente având darul sã
mai sperie banii speculativi care presea-
zã în aceastã perioadã asupra preþurilor la
bursele de mãrfuri.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 11)

Piaþa de falsuri

S
ingurul lucru care mã mirã este de
ce a durat atât. Sã recapitulãm.
Prin Decembrie, anul trecut, înce-
pea circul. Adicã ceea ce autoritã-

þile din România au numit, pompos,
“campania de vaccinare”. Trec acum
peste laudele tip Nicolae Ceauºescu pe
care ºi le aduceau guvernanþii unul altu-
ia. Rezultatul îl vedem. Cea mai scãzutã
ratã de vaccinare din Uniunea Europea-
nã, dupã Bulgaria.

Acum s-a aflat cã cifrele, chiar ºi ace-
stea jalnice, erau mãsluite. Pe Internet se
vindeau, ca la piaþã, certificate de vacci-
nare. Valide. Mecanismul arãta aºa.
Omul se prezenta la cabinet, era introdus
în sistem, care genera un cod QR corect
pe un certificat de vaccinare. Doar cã
omul nu se mai vaccina. Doza era,
probabil, aruncatã la canal.

Sunteþi surprinºi? În ce mã priveºte,
câtuºi de puþin. Eu m-am vaccinat prin
martie, într-un spital dintr-un colþ pierdut
al Dobrogei, pe la 300 de kilometri de
Bucureºti, unde locuiesc. Doar acolo am
prins loc. Am realizat din primul mo-
ment cã sistemul stã sã crape. O doamnã
lua buletinul, trecea niºte date, eram apoi

lãsat pe coridor, apoi trecut prin niºte ca-
mere cu igrasie, pânã ce altã doamnã ve-
nea sã îmi facã vaccinul. Era doar o che-
stiune de timp pânã când cineva va înce-
pe sã facã bani din aceastã desfãºurare
care îmi amintea de un capitol din Kafka.
Înþeleg cã preþul unui certificat
fals/veritabil era de 100 de euro.

Sã privim acum la contextul afacerii.
În România existã de multã vreme o pia-
þã a falsurilor. Este patronatã chiar de
Stat.

Unul dintre cele mai importante seg-
mente ale acestei pieþe este Educaþia
(vorba vine, Educaþie, dar aºa îi spune,
oficial). Prin anii 1990 au apãrut prime-
le universitãþi “private”. Erau, cele mai
multe, niºte simple “fabrici de diplo-

me”. Uneori “studenþii” înscriºi acolo
nu dãdeau ochii decât cu secretara,
atunci când plãteau diverse taxe. De cir-
ca zece ani încoace ºi învãþãmântul su-
perior de stat a adoptat acelaºi mod de
operare. De când s-au introdus “locurile
cu taxã”, facultãþile au fost obligate sã
accepte studenþi care, în alte vremuri, ar
fi rãmas la poarta instituþiei. În ultimii
ani am descoperit, ºocat, studenþi care
nu aveau cultura generalã a unui ºcolar
din clasa a VII-a. Ideea este cã, dacã au
plãtit, trebuie sã primeascã o diplomã.
Cât costã aceastã bucatã de hârtie, în
spatele cãreia nu sunt nici un fel de com-
petenþe reale? Câteva sute de euro, în
trei ani.

(continuare în pagina 3)
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Achiziþie suspectã la ARR

A
chiziþie suspectã la Autoritatea
Rutierã Românã (ARR), institu-
þie publicã ce a cumpãrat recent
o autoutilitarã, pentru care, în

anunþul de participare simplificat
SCN1090248 din 30 iulie 2021, estima
un preþ de 143823,53 lei, adicã un pic
peste 29.000 euro. Surse din cadrul
ARR au declarat pentru ziarul BURSA
cã la procedura simplificatã s-au înscris
douã firme: Nurvil SRL ºi Autovil Tra-
ding SRL, ambele din Râmnicu-Vâlcea.
Numai cã, a doua societatea face parte
din prima.

Conform informaþiilor oferite de
site-ul gazetavâlceanã.ro într-un articol
publicat în 21 aprilie 2021, “compania
Autovil este parte a Grupului Nurvil”, si-
tuaþie juridicã pãstratã ºi în prezent, po-
trivit surselor citate.

“Nu aveau voie sã se prezinte la achi-
ziþia simplificatã ambele firme: compa-
nia mamã – Nurvil ºi societatea sa – Au-
tovil. Dar ceea ce este anormal se pare cã
este posibil la noi. Astfel cã s-au înscris
amândouã sã asigure câºtigarea contrac-

tului. Nurvil nu a plãtit însã taxa de parti-
cipare la achiziþie, astfel cã a fost desem-
natã câºtigãtoare compania Autovil pe
care o are în patrimoniu. Deºi s-a stabilit
acest lucru încã din 11 august 2021, când
s-au deschis ofertele, contractul încã nu a
fost semnat ºi, din aceastã cauzã, se pare
cã anunþul de atribuire la procedura sim-
plificatã nu a fost publicat pe SEAP”,
ne-au spus angajaþii ARR.

Ei ne-au mai transmis o informaþie ce
ridicã semne de întrebare cu privire la co-
rectitudinea achiziþiei publice. Mihai Ale-
cu, directorul general al Autoritãþii Rutie-
re Române, are în posesie un autoturism
Volskwagen Touareg, ce are trecut în acte
apare ca proprietar compania Nurvil din
Râmnicu Vâlcea, maºina având chiar ºi
numãrul de înmatriculare VL-...-NVL.
Autoturismul respectiv este parcat în par-
carea ARR ºi ar fi mijlocul cu care se de-
plaseazã zilnic la locul de muncã directo-
rul general, mai susþin sursele citate.

Faþã de acuzaþiile de mai sus, directo-
rul general Mihai Alecu a declarat pentru
ziarul BURSA: “Eu merg la serviciu cu

un autoturism Volskwagen Touareg, care
aparþine unei societãþi a naºului meu.
Este un autoturism luat în leasing, pro-
prietar fiind o societate privatã. A fost un
vehicul second-hand al companiei Nur-
vil, luat prin contract de leasing. Actele
au fost transmise la societatea de leasing
ºi pânã au fost aprobate, în ele apãrea
drept proprietar compania Nurvil. Eu
mi-am vândut maºina, am maºinã de ser-
viciu. Naºul meu este plecat în strãinãta-
te ºi mi-a lãsat maºina lui. Este un auto-
vehicul rulat, era înmatriculat pe Nurvil
– cã am avut talonul ºi m-am uitat – ºi,
pânã s-au fãcut aprobãrile de firma de le-
asing – înmatriculãrile la ei dureazã o
sãptãmânã, douã, trei – proprietarul ºi ta-
lonul erau trecuþi drept compania Nurvil.
Eu folosesc maºina respectivã de vreo
trei sãptãmâni sau poate un pic mai mult.
ªtiu cã actele noi au fost transmise de fir-
ma respectivã ºi tocmai de asta nu mai
este în parcare ºi se poate circula cu ea”.

GEORGE MARINESCU
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Rezultatul îl vedem. Cea mai scãzutã ratã de vaccinare

din Uniunea Europeanã, dupã Bulgaria.

Acum s-a aflat cã cifrele, chiar ºi acestea jalnice, erau

mãsluite. Pe Internet se vindeau, ca la piaþã, certificate

de vaccinare. Valide.
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