
"Tokenizareaimobiliarelor-
unfenomenextremde

interesantînpiaþadeprofil"
(Interviu cu Marius Morra, CEO ºi cofondator al TOKERO)

l "Criptomonedele sunt din ce în ce mai utilizate în piaþa imobiliarã ºi în construcþii"

Reporter: Cum evolueazã pia-
þa crypto, între pandemie ºi rãz-
boi, pe un fond inflaþionist ºi în
perspectiva unei recesiuni glo-
bale?

Marius Morra: Chiar din enunþ
nu pare un context tocmai roz,
propice dezvoltãrii, dar cum ca-
racterele tari se dezvãluie ºi se
dezvoltã în timpuri mai grele,
aºa ºi piaþa crypto se maturizea-

zã în bear market. Dupã scãderi
destul de drastice, Bitcoin s-a
stabilizat momentan (n.r. la ora
realizãrii interviului) în zona de
21-23.000 de dolari ºi proiectele
serioase continuã sã se dezvolte,
beneficiind de aceastã perioadã
"mai liniºtitã" sã construiascã.
Noi, cei din zona crypto, am mai
trãit multe astfel de momente,
avem încredere în viitor ºi le fo-

losim sã ne educãm ºi sã facem
un plan bun pentru urmãtoarea
perioadã.

Reporter: Ce sentiment au in-
vestitorii în acest tip de active?

Marius Morra: Dacã este sã di-
scutãm ºtiinþific, existã chiar un
instrument de monitorizare a
acestui sentiment - FEAR and
GREED index care, în funcþie de
piaþã, poate trece de la Extreme

Fear (recent) la Extreem Greed.
Momentan suntem în zona de
NEUTRAL (sursã https://edition.
cnn.com/markets/fear-and-greed),
rãmâne de vãzut ce ne rezervã
perioada urmãtoare. Ca senti-
ment general , caruselul de
emoþii în acest domeniu este
unul foarte variat, de la "Weak
hands" - cei care se sperie ºi vând
(de multe ori în pierdere) la cea
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Criptomonedele sunt din ce în ce mai utilizate în piaþa imobiliarã ºi în

construcþii, ne-a spus Marius Morra, CEO ºi cofondator al TOKERO, în

cadrul unui interviu, apreciind: "Chiar apare un fenomen extrem de

interesant în care eu cred foarte mult: tokenizarea imobiliarelor.

Acest lucru îþi permite sã achiziþionezi bucãþica ta de imobil (care de

obicei este puþin spre deloc divizibil ºi nu foarte lichid ca investiþie) cu

sume pornind chiar de la 100 de dolari. De asemenea, va permite ca,

folosind sume acceptate ca fiind mici în imobiliare (de exemplu

40-50.000 de euro) cu care, în condiþii normale, nu poþi achiziþiona

decât o garsonierã veche într-o zona proastã a oraºului, sã poþi

deþine de jumãtate din sumã o bucatã de apartament din zona de

Nord a Capitalei ºi cu cealaltã jumãtate o bucatã dintr-un aparta-

ment pe malul mãrii în Dubai. Ambele investiþii cu potenþial randa-

ment mult mai ridicat".

Marius Morra subliniazã cã firmele cu profituri mari din imobiliare îºi

diversificã investiþiile, adãugând în portofoliu ºi investiþii consistente în

crypto. Platforma româneascã de tranzacþionare crypto TOKERO, pri-

ma de acest tip din România, ºi-a triplat atât cifra de afaceri în 2021,

precum ºi volumul de tranzacþionare, în timp ce numãrul de clienþi ºi

echipa au crescut cu mai mult de cinci ori, în aceeaºi perioadã.
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mai micã scãdere, la "Diamond
hands" - investitorii versaþi, cu
vechime ºi experienþã care ºtiu
sã speculeze foarte bine miºcãri-
le pieþei, atât pe creºtere cât ºi
pe scãdere.

Reporter: Ce perspective are
aceastã piaþã?

Marius Morra: Dacã ar fi sã pa-
rafrazez un citat celebru, "Sky is
no more the limit". ªi dacã ar fi sã
mã citez pe mine care spun asta
încã de la scãderile din 2018 -
privim cu optimism în viitor, pia-
þa crypto este îndeajuns de mare
încât sã fie un fenomen greu de
ignorat sau sã disparã ºi îndea-
juns de micã încât sã poatã sã
creascã foarte mult. Oricine poa-
te ajunge la aceastã concluzie
dupã ce comparã capitalizarea
de piaþã a criptomonedelor cu a
companiilor de top din lume. În
mare, piaþa crypto valoreazã cât
o companie foarte mare din
lume. În acest moment, de
exemplu, piaþa crypto este la o
capitalizare de 996 miliarde de
dolari (în scãdere de la 3 trilioane
în perioada de All Time High),
puþin peste Tesla (890 miliarde)

ºi puþin sub Google (1,56 trilioa-
ne). Din punctul meu de vedere,
potenþialul pieþei în 5-10 ani de
zile este de minim 10 trilioane,
aproximativ de zece ori mai
mare decât în acest moment.

Reporter: Care este profilul in-
vestitorului în criptomonede?

Marius Morra: Profilul investi-
torului în crypto este unul ex-
trem de variat ºi toate aceste
profiluri sunt legate între ele de
apetitul crescut la risc pentru cã
trebuie sã spunem corect: inve-
stiþiile în criptomonede sunt in-
vestiþii cu grad mare de risc. Dife-
renþa este fãcutã în schimb de
educaþie, sunt oameni care vãd
investiþiile în crypto cã pe un joc
de noroc "bag câþiva bani ºi vãd
ce se întâmplã", eventual "dau
un tun" ºi cei care se raporteazã
la crypto ca la orice alt tip de in-
vestiþii, studiazã proiectele în
care investesc ºi au un plan bine
stabilit pentru acestea.

În rapoartele noastre de marke-
ting am conturat profile care, de
cele mai multe ori, se identificã
cu profilele sociale pe care le
întâlnim zi de zi. Rãmâne de

menþionat cã apetitul la risc al
bãrbaþilor este cu siguranþã mult
mai crescut decât al femeilor ºi
cã investiþiile în criptomonede
pe firmã încep sã prindã din ce în
ce mai mult teren.

Reporter: În ce sectoare sunt
folosite cu preponderenþã crip-
tomonedele?

Marius Morra: Prin apariþia a
tot mai multor procesatori de
platã cu criptomonede, acestea
pot fi acceptate la platã, practic,
în orice domeniu. Important de
ºtiut este cã pentru comerciant
existã o conversie imediatã în lei
sau euro, astfel cã nu este afectat
de volatilitate ºi nu existã alte
implicaþii contabile. Acest lucru
favorizeazã mult adopþia, astfel
încât vedem criptomonede ac-
ceptate la platã în special în zona
de electronice, pe diverse plat-
forme de profil, din ce în ce mai
mult în imobiliare, dar ºi în busi-
nessuri mici, de exemplu spãlã-
torii auto. Categoric, în acest mo-
ment, cel mai mult criptomone-
dele sunt vãzute ca mijloc de in-
vestiþii. Important de ºtiut este
cã, de mai bine un an, existã ºi o

lege (207/21 iulie 2021) care re-
glementeazã plãþile în monede
virtualã/digitalã ca mijloace de
platã legalã, fãrã numerar.

Reporter: În ce mãsurã sunt
utilizate acestea în piaþa imobi-
liarã ºi construcþii?

Marius Morra: Criptomonede-
le sunt din ce în ce mai utilizate
în acest domeniu, ba chiar apare
un fenomen extrem de intere-
sant în care eu cred foarte mult:
tokenizarea imobiliarelor. Acest
lucru îþi permite sã achiziþionezi
bucãþica ta de imobil (care de
obicei este puþin spre deloc divi-
zibil ºi nu foarte lichid ca investi-
þie) cu sume pornind chiar de la
100 de dolari. De asemenea, va
permite ca, folosind sume accep-
tate ca fiind mici în imobiliare
(de exemplu 40-50.000 de euro)
cu care, în condiþii normale, nu
poþi achiziþiona decât o garso-
nierã veche într-o zona proastã a
oraºului, sã poþi deþine de jumã-
tate din sumã o bucatã de apar-
tament din zona de Nord a Capi-
talei ºi cu cealaltã jumãtate o bu-
catã dintr-un apartament pe
malul mãrii în Dubai. Ambele in-
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vestiþii cu potenþial randament
mult mai ridicat.

ªi, la fel de interesant, am ob-
servat cã firmele cu profituri
bune din imobiliare îºi diversificã
investiþiile adãugând în portofo-
liu ºi investiþii consistente în
crypto.

Reporter: Când estimaþi cã
acest tip de monede virtuale vor
fi utilizate în mod uzual?

Marius Morra: Depinde foarte
mult de ce aspect discutãm din
punct de vedere al utilitãþii. Utili-
zate ca asseturi investiþionale,
gradul de adopþie deja este unul
destul de mare, cu potenþial ex-
trem de creºtere ºi deja foarte
mare în comparaþie cu perioada
2015 sau chiar 2018. Utilizate ca
mijloc de platã în mod uzual este
un fenomen care preconizez cã
va mai dura ceva timp, aici este
nevoie sã fie create din ce în ce
mai multe avantaje pentru ca oa-
menii sã plãteascã în crypto, un
cadru legislativ cât mai prietenos
ºi interfeþe cât mai facile. Toate
cele enumerate sunt "work in
progress".

Reporter: Care este povestea
TOKERO? Cum v-aþi poziþionat
pe piaþã ºi ce obiective aþi atins
de la înfiinþare?

M a r i u s M o r r a : Po v e ste a

TOKERO a început în 2017 (LDV
Bank la acea vreme) din spirit
pur antreprenorial, vãzând un
mare potenþial în aceastã zonã.
Un an de zile s-a lucrat la prima
versiune a platformei pe care am
lansat-o oficial pe piaþã în martie
2018. Din primul moment am ve-
nit cu un suflu nou, fresh ºi
ne-am poziþionat foarte aproape
de comunitate, fiind foarte pre-
zenþi pe toate grupurile de Face-
book ºi Telegram de specialitate,
interacþionând cu toþi cei care
aveau nevoie de informaþii de la
cele mai generale, la cele mai
punctuale. Au urmat 2 ani destul
de dificili în care am învãþat mul-
te, am ºi greºit, pivotat dar am
muncit ºi perseverat în perma-
nenþã. În 2020 am fost primii din
România care am listat Elrond
(Egold), un proiect care în acest
moment nu mai are nevoie de
nicio prezentare. A fost unul din-
tre momentele în care am înce-
put sã câºtigãm tot mai multã
tracþiune ºi iatã-ne aici adãu-
gând la listarea Elrond, lansarea
platformei de educaþie, rebran-
dingul din LDV în TOKERO, pri-
ma rundã de finantare finalizatã
cu succes, facilitarea meetup-
ului în România cu Vitalik Bute-
rin, fondator Ethereum ºi lansa-
rea TOKERO lanchpad unde am

avut proiecte care au strâns câte
1 milion de dolari în 36-48 de
ore.

Reporter: În ce proporþii inve-
stitorii TOKERO sunt români?

Marius Morra: În acest mo-
ment, 95% dintre investitorii
TOKERO sunt români, în condiþii-
le în care nu am avut campanii
targetate pe internaþional încã,
vizãm ºi acest lucru, momentan
ne-am concentrat pe consolida-
re pe România ºi dezvoltarea
portofoliului de produse ºi servi-
cii. Va urma, cu siguranþã, ºi ex-
pansiunea internaþionalã, noi
plecând cu aceastã viziune încã
de la început.

Reporter: Cum a evoluat acti-
vitatea TOKERO în ultima perioa-
dã?

Marius Morra: Activitatea
TOKERO a evoluat frumos ºi ar-
monios în ultimii ani, având o
creºtere generalã în cifra de afa-
ceri de 125 de ori, la nivel de
grup, de 2,5 milioane de euro
faþã de 20.000 de euro în de-
cembrie 2019. În termeni de vo-
lume tranzacþionate, anul 2021
s-a remarcat printr-o triplare,
comparativ cu anul precedent,
ajungând la 75 milioane de euro,
de la 25 milioane de euro în
2020; am ajuns astfel la o evalua-

re de 15 milioane de euro, pe
baza metodei DCF (discounted
cash-flows), o creºtere de trei ori
faþã de anul 2020.

Reporter: Ce planuri aveþi în
perioada urmãtoare?

Marius Morra: Perioada urmã-
toare va fi cu siguranþã una cât
se poate de interesantã ºi se va
desfãºura pe douã direcþii im-
portante: derularea unei runde
secunde de finanþare, una de-
schisã de aceastã datã, spre deo-
sebire de prima care a fost cu cir-
cuit închis ºi lansarea TOKERO
TOKEN, un token utilitar pe mo-
delul $BNB de la Binance, $CRO
de la Crypto.com îmbinat cu
$POLS, tokenul nativ al launch-
padului Polkastarter. În jurul to-
ken-ului se va contura întregul
ecosistem TOKERO, ce va cuprin-
de mai multe servicii ºi beneficii,
primele fiind deja active, ex-
change, launchpad ºi TOKERO
PRO.

Reporter: Mulþumesc!
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