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Mai e mult?

Î
n ultimul an ºi jumãtate am par-
curs zilnic comunicatele Grupului
de Comunicare Strategicã. Aflam
în jurul prânzului câte in-

fectãri ”avem”, câþi morþi, câte
testãri s-au fãcut. Cifre, mai
mari sau mai mici, mi-au creat
un soi de imunitate la sensibili-
tate. Viaþa ne învaþã sã fim duri,
sã fim reci, sã fim profesioniºti.

Chiar ºi fãrã un guvern cu pu-
teri depline, în Bucureºti a venit
toamna. Nu ºtiu cum se mai poate
chiar ºi asta, cert este cã nu am stat sã
cercetez. M-am mulþumit sã admir.

În special copacii.
Mai ales frunzele.
Inclusiv pe cele cãzute.
Într-un mare oraº, aflat într-o conti-

nuã expansiune a betonului, o astfel de
îndeletnicire nu este posibilã chiar
oriunde. De preferat sunt parcurile,
încã mai conþin copaci. M-am oprit
într-un soi de pãrculeþ, aflat între blo-
curi. Avea câþiva arbori ºi câþiva copii.
Puþini ºi unii ºi alþii. Priveam spre

frunze cu gândurile împrãºtiate. Dacã
aº fi spus, ca pe la sat, ”cu minþile
împrãºtiate” probabil îmi ruinam toatã

credibilitatea. Rãmânem la
gânduri. Un copil, micuþ (nu
pot evalua vârsta, sub 7 ani),
blond, cu o hainã albastrã s-a
oprit din joacã, se juca singur,
ca mai toþi copiii din pãrculeþ,
ºi a mers la banca pe care stãtea
mama lui. Copilul vorbea tare,
mama stins. Îl auzeam doar pe

el:
”-Mama, noi doi când îmbãtrânim?
-....
-Mai e mult pânã murim?
-....
-Aha, deci, sigur nu murim azi sau

mâine.
-....
-Mama, dar eu nu ºtiu sã mor. Sã mã

înveþi!”
Prin iarbã erau multe frunze gal-

ben-arãmii. Cine le-o fi învãþat sã
cadã?

Mi-a scãzut imunitatea! n

OMUL SF(M)INTEªTE LOCUL

DAN

NICOLAIE

ÎN ULTIMELE LUNI

“Unii investitori
au pãrãsit în mod
natural piaþa
monedelor virtuale”
(Interviu cu George Thomson, Popular Investor pe eToro)

Reporter: Cum caracterizaþi evo-
luþia investiþiilor pe platformele de
tranzacþionare?

George Thomson: Au ajuns atât de
departe, atât de repede! Folosesc eTo-
ro din 2014, aºa cã am vãzut cu ochii
mei cum a crescut numãrul de active
disponibile pentru tranzacþionare, cum
au scãzut comisioanele ºi cum a explo-
dat numãrul de investitori noi!

Reporter: Cãtre ce segment îºi
îndreaptãatenþia investitorii, îngeneral?

George Thomson: Acþiunile sunt
întotdeauna populare în rândul majori-
tãþii investitorilor, dar ºi criptomone-
dele sunt cu siguranþã în centrul aten-

þiei în ultima vreme.
Reporter: Care este apetitul, în

piaþã, pentru investiþia în monedele
virtuale?

George Thomson: Apetitul este
imens. Este uluitor cât de repede a tre-
cut aceastã clasã de active de la zero la
o valoare de trilioane. Ultimele câteva
luni au fost puþin agitate, astfel încât
unii investitori au pãrãsit în mod natu-
ral aceastã piaþã, dar, în general, apeti-
tul este încã foarte mare.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU
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D
eºi apetitul se menþine foarte ridicat, în ultimele luni unii investitori au pãrãsit în mod
natural piaþa monedelor virtuale, ne-a spus italianul George Thomson, unul dintre cei
mai populari investitori de pe platforma eToro, într-un interviu.George Thomson are o
experienþã de peste 15 ani în piaþa investiþiilor. El îºi propune sã menþinã un profil de risc

scãzut/mediu ºi sã genereze profituri consistente ºi durabile pe termen lung. Este un investitor de
valoare, aplicând principiile pe care le-a învãþat de la nume precum Warren Buffett, Ray Dalio ºi
John Bogle. Printre altele, George Thomson crede cã sectorul tehnologic este viitorul.

“SIF1ºiSIF4ºi-au
creat acþionari fictivi
dinbanii societãþii”

(Interviu cu Ben Madadi, cel mai mare investitor persoanã fizicã de la SIF Muntenia)

lMadadi cere SIF Muntenia sã lichideze investiþiile ineficiente ºi sã distribuie dividendel “Administratorul
SIF Muntenia este unul ineficient, care nu lucreazã ºi nu a lucrat în interesul acþionarilor”

Reporter: În primul rând, vã rog sã
ne spuneþi de ce aþi propus revocarea
administratorului SIF Muntenia ºi un
dividend foarte mare, de 350 de mili-
oane lei?

Ben Madadi: Pentru cã vorbim
despre un administrator ineficient.
Un administrator care n-a lucrat ºi nu
lucreazã în interesul acþionarilor.
Acest administrator este acelaºi care a
oferit ani de zile un comision de ad-
ministrare de 12,55% unui fond care a
produs pierderi aproximativ egale cu
comisionul de administrare, în fiecare

an. În acest fond, care se cheamã
Active Dinamic, din 2014 ºi pânã în
2021 s-au pierdut aproximativ 2 mi-
lioane de lei pe an. Poate cã nu este o
sumã foarte mare, dar aratã ce fel de
administrator este acest administra-
tor, SAI Muntenia, care este proprie-
tatea SIF Banat-Criºana, care mai de-
parte este controlat de domnul Bog-
dan Drãgoi.
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A
dministratorul SIF Muntenia (SIF4) este unul ineficient, care nu lucreazã ºi nu a lu-
crat în interesul acþionarilor, considerã Ben Madadi, cel mai mare investitor per-
soanã fizicã de la SIF Muntenia, care ne-a oferit un interviu, detaliind demersurile
sale în legãturã cu SIF4 ºi gruparea Lakis-Drãgoi, care controleazã trei din cele cin-

ci SIF-uri. Conform domniei sale, SIF Banat-Criºana ºi SIF Muntenia ºi-au creat acþionari
fictivi din banii societãþii ºi implicit ai acþionarilor, fapt ce este ilegal ºi imoral.
“Unii spun cã ASF ar fi pãrtaºã cu gruparea care conduce SIF-urile - SIF1, SIF4 ºi SIF5 -, unii
spun cã cei din conducerea ASF ar fi incompetenþi. Eu m-am oferit sã merg ºi sã-i lãmuresc,
chiar m-am ºi întâlnit de douã ori cu domnul Nicu Marcu. Mi-a dat numãrul dânsului de mo-
bil, dupã aceea l-am cãutat ºi nu mi-a mai rãspuns. Eu m-am oferit sã merg sã-i lãmuresc ce
se întâmplã, dar nu vor sã ºtie de la noi. Poate cã vor sã ºtie doar de la domnul Drãgoi, poate
cã ºtiu deja. De ce nu vor sã ºtie ce se petrece de la milioanele de investitori în SIF-uri? Nu ºtiu
ºi nu am nicio explicaþie. De ce au relaþie specialã cu gruparea care conduce SIF-urile, nici
asta nu ºtiu. Este o enigmã”, spune Ben Madadi.n

POLITICA “LIBERALÃ”

Firmele româneºti,
înlãturate din piaþã
cu bani de la bugetul
de stat
lHG 807/2014 a devenit instrumentul preferat de companiile
strãinel Investitorii strãini deschid în þara noastrã subsidiare
ale propriilor companii ºi cer ajutor de stat pentru dezvoltarea
afacerilorlMetoda reprezintã un mijloc de a scãpa de
companiile autohtone, cu care au colaborat de-a lungul anilor

I
nvestiþiile strãine directe în Rom-
ânia au reprezentat o prioritate
pentru autoritãþile centrale de-a
lungul anilor, dar mai ales acum,

în timpul pandemiei, când ni s-a flutu-
rat necesitatea lor pentru depãºirea
crizei ºi pentru menþinerea trendului
ascendent al economiei naþionale.

Acest fapt este consemnat ºi într-un
studiu publicat de catre EY România
în care se aratã cã “Investitorii revin în
2021” ºi cã 66% dintre investitori plã-
nuiesc sã înfiinþeze sau sã îºi extindã

operaþiunile din þara noastrã în urmã-
toarele 12 luni (peste media europeanã
de 41%), faþã de doar 27% în 2020.

“Atractivitatea României va creºte
dupã pandemie, dar þara noastrã trebu-
ie sã se pregãteascã pentru un mediu
de afaceri reconfigurat, pentru a þine
pasul cu noile tendinþe la nivel interna-
þional”, aratã autorii studiului
respectiv.
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