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EXCLUSIVITATE

Bogdan Drãgoi rãbufneºte
instigând la discriminare

etnicã, în Adunarea
generalã a acþionarilor;

el riscã de la 6 luni la 3 ani
de închisoare sau amendã

B
ogdan Drãgoi nu ºi-a pu-
tut reprima ura, care i-a
rãbufnit joia
trecutã (25 no-
iembrie 2021),
în mijlocul Adunãrii ge-
nerale a acþionarilor SIF
Banat Criºana desfãºura-

tã la sediul din Arad, pe care o prezida în
calitate de preºedinte-director general,
unde a instigat la discriminare etnicã:

„Am spus cã sunteþi iranian ºi am spus
cã nu accept banii unui iranian. Punct",

i-a spus Drãgoi unui acþionar -
cetãþean român de etnie irania-
nã -, uluind Adunarea.

Articolul alãturat consemneazã
schimbul de replici care poate fi auzit pe
înregistrarea audio prezentatã în clipul
de pe site-ul BURSA.

(continuare în pagina 8)

Codul Penal
Instigarea la discriminare
Art. 317.
“Instigarea la urã pe temei de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, gen,
orientare sexualã, opinie, apartenenþã politicã, convingeri, avere, origine socialã,
vârstã, dizabilitate, boalã cronicã necontagioasã sau infecþie HIV/SIDA se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã”.

Derapaj reprobabil al
preºedintelui SIF 1

În cursul Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor, de la SIF Ba-
nat-Criºana din 25 noiembrie 2021, de la masa în care se afla în calitate de
preºedinte al SIF1, Bogdan Drãgoi a avut o exprimare xenofobã la adresa acþiona-
rului Ben Madadi, deºi ºtia cã acesta este cetãþean român, mai ales cã îºi înregistra-
se prezenþa la AGEA cu cartea de identitate eliberatã de Statul Român.

Iatã dialogul:
Bogdan Drãgoi: “Nu ºtiu sursa banilor dumneavoastrã, nu ºtiu sursa banilor ºi nu

vreausãacceptbanimurdari.Din Iran, chestii, nuacceptdinparteadumneavoastrã”.
Ben Madadi: “Din Iran? Aþi spus cã sursa banilor mei ar fi din Iran?”

NICU TRANDU
(continuare în pagina 8)

FLORIAN
GOLDSTEIN

Omicron ºi dilemele
investitorilor
l Sã þii cash sau banii în obligaþiuni cu randamente mici
reprezintã în continuare o greºealã

E
ste oare momentul sã dezinvestim
din acþiuni, în contextul în care in-
famul Omicron îºi pregãteºte ata-
cul biologic? Este o întrebare fo-

arte presantã a momentului, mai ales cã
mulþi investitori stau pe profitu-
ri frumoase.

Dar dacã vinzi acþiunile ce
faci cu banii? Cumperi imobi-
liare, cripto, obligaþiuni sau þii
cash? În afarã de cash, toate ce-
lelalte active implicã, mai mult
sau mai puþin, un risc de deva-
lorizare mai mare decât infla-
þia. ªtim deja cã ridicarea re-
stricþiilor a fost urmatã de inflaþie, iar
orice fel de noi restricþii, de asemenea,
vor fi urmate de presiuni inflaþioniste.
Inflaþia îþi poate mânca anual, sã zicem,
8% din bani, dar în acelaºi timp investi-
þiile în imobiliare, cripto sau obligaþiu-
ni pot scãdea în valoare chiar cu 100%.
Deºi mai puþin probabil, un imobil poa-
te atinge valoarea zero din cauza unor
dezastre, iar o criptomonedã poate sã ºi
disparã, inclusiv ca urmare a riscului
de fraudã din piaþa cripto. Cash-ul, þi-
nut la o bancã solidã, poartã în princi-
pal doar riscul de devalorizare, raportat

la inflaþie.
Aºadar, dacã deþinem acþiuni, ce pu-

tem sã facem? Hai sã vã spun pãrerea
mea, ceea ce nu înseamnã mai mult decât
o pãrere argumentatã. Nimic ºtiinþific

sau miraculos.
Având în vedere cã la acþiuni

poþi avea uºor randamente de
5-8% (prin dividend sau profitul
pe acþiune), iar multe companii
cotate pot face faþã destul de
bine inflaþiei, este clar cã acþiu-
nile unor companii solide cu ran-
damente bune reprezintã o ale-
gere raþionalã într-un mediu in-

flaþionist. Dobânzile la monedele puter-
nice încã sunt extrem de mici, aproape
zero. Dacã faci trecerea de la acþiuni la
cash, sigur nu o faci pentru dobânzi mari,
ci cu un scop speculativ: pariezi cã în
câteva luni, un an sau doi, fie randamen-
tul la cash îl va depãºi pe cel al acþiunilor,
fie randamentul la acþiuni va scãdea sub
randamentul cash-ului. A doua variantã
ar însemna o depresiune economicã în
care aproape toate companiile cotate sã
ajungã sã facã pierderi reale (nu neapãrat
contabile).

(continuare în pagina 4)

CERTIFICATUL VERDE ESTE INUTIL

Lecþii incomode
despre pandemie din
Africa ºi Israel

N
oua variantã a coronavirusului
promovatã prin toate canalele
de terorizare în masã a popula-
þiei vine dintr-o regiune a Afri-

cii unde autoritãþile au ales terapiile
ARNm pentru combaterea coronaviru-
sului, iar primele cazuri au fost
descoperite chiar la persoane
care au primit douã doze.

Dar în Africa sunt numeroase
þãri în care gradul de infectare cu
SARS-CoV-2 este extrem de re-
dus, atât din punct de vedere al
evoluþiei numãrului de cazuri
noi, cât ºi din punct de vedere al
deceselor.

Într-un articol de specialitate publicat
pe site-ul medRxiv în 26 martie 2021, cu
titlul “Why COVID-19 is not so spread
in Africa: How does Ivermectin affect
it?”, trei cercetãtori japonezi au încercat
sã explice misterul pandemiei în Africa,
mai precis incidenþa deosebit de scãzutã
a cazurilor de infectare într-un numãr
mare de þãri din jurul Ecuatorului.

Studiul a pornit de la ipoteza cã utili-
zarea pe scarã largã a ivermectinei în tra-

tamentul unei boli tropicale, oncocerco-
za, a avut o influenþã semnificativã ºi
asupra ratelor de morbiditate, mortalitate
ºi recuperare în cazul COVID-19.

Oncocercoza, cunoscutã ºi sub nume-
le de cecitatea râurilor sau Boala lui Ro-

bles, este o boalã cauzatã de in-
fecþia cu viermele parazitar
Onchocerca volvulus, dupã cum
scrie Wikipedia.

Þãrile din Africa au fost
împãrþite în douã categorii. În
categoria þãrilor cu oncocercoza
endemicã, unde este utilizat tra-
tamentul cu Ivermectinã, sunt
incluse 31 de þãri, iar în 22 de þãri

oncocercoza nu este endemicã (vezi
harta).

Concluzia studiului realizat de cer-
cetãtorii japonezi, pe baza datelor de la
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, este
cã “morbiditatea ºi mortalitatea cauzate
de COVID-19 sunt semnificativ mai
mici din punct de vedere statistic în cele
31 de þãri în care este utilizatã Ivermec-
tina”.

(continuare în pagina 12)

Ucraina: un nod
geopolitic redutabil

Î
n nord-estul României (ºi al Basara-
biei româneºti), în Ucraina se
întâmplã lucruri din ce în ce mai
grave, care meritã sã fie urmãrite

îndeaproape. Actorul de stand-up co-
medy care joacã în prezent rolul real de
preºedinte al Ucrainei, Volodimir Ze-
lenski, a anunþat cu toatã seriozitatea cã
a dejucat o loviturã de stat care era pre-
gãtitã pentru 1-2 decembrie,
loviturã de stat în care ar fi fost
implicaþi fostul patron al an-
trenorului Mircea Lucescu ºi al clubu-
lui ªahtior Doneþk, miliardarul Rinat
Ahmetov (15 miliarde de dolari, dupã
Forbes – cãrbune, siderurgie, fotbal
etc.), Rusia ºi, bineînþeles, Vladimir
Putin. Dmitri Peskov, purtãtorul de
cuvânt al Kremlinului, a negat orice
amestec al Rusiei într-o asemenea
aventurã.

Ucraina e azi un stat eºuat (un stat
care produce instabilitate în regiune), în
dezarticulare acceleratã. Criza de autori-
tate, rãzboiul civil din estul Ucrainei, cri-
za economicã, trupele „nazi”, multiplele
interese externe, americane ºi europene,
creeazã un cocteil exploziv. Ucraina se
apropie de implozie chiar în lipsa unui
rãzboi fatal cu Rusia. De altfel, Rusia are
tot interesul sã nu se implice direct în bu-
toiul cu pulbere ucrainean. Ucraina este

un stat confecþionat artificial, succesor al
unei pãrþi din Uniunea Sovieticã, nãscut
în 1991 prin semnãturile preºedinþilor
„revoluþionari” de atunci ai Rusiei (Boris
Elþin), Ucrainei ºi Belarusului. Probabil
cã mai mult de jumãtate din teritoriu nu-i
aparþinea Ucrainei în 1922, ci a fost luat
prin rapt de fosta Uniune Sovieticã dupã
rãzboi de la Polonia, România, Cehoslo-

vacia ºi Ungaria. În plus, dupã
1991, mari regiuni rusofone
sau rusofile au rãmas în

componenþa Ucrainei, creatã
politico-administrativ de Stalin ºi apoi de
Hruºciov.

Dar cel mai destabilizator a fost spriji-
nul interesat al SUA, al Germaniei ºi al
Poloniei începând cu „revoluþia portoca-
lie” din 2004, revoluþie care l-a adus la
putere pe prooccidentalul Viktor Iuºcen-
ko în ianuarie 2005. Ucraina a devenit
treptat, mai ales dupã 2014, un teren de
joc rãzboinic între SUA, NATO ºi Rusia
la frontierele Rusiei, la câteva sute de ki-
lometri de Moscova. Situaþie intolerabilã
pentru Rusia ºi doar aparent avantajoasã
pentru SUAºi NATO. Pentru cã, la fieca-
re cam 100 de ani, Rusia a câºtigat un
mare rãzboi împotriva Europei Occiden-
tale. E cazul rãzboaielor cu Napoleon ºi
Hitler.
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