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V
accinul românesc anti-
Covid 19 este viabil ºi asi-
gurã imunitate pe termen
îndelungat, a declarat,
pentru ziarul BURSA, la
finalul proiectului Deco-
de, profesor dr. Virgil
Pãunescu, ºeful Centru-

lui OncoGen din cadrul Spitalului Cli-

nic Judeþean de Urgenþã Pisu Brânzeu
din Timiºoara.

“Vaccinul conceput de noi este viabil.
În ceea ce priveºte perioada de imunitate
oferitã de el, noi am fãcut o extrapolare a
informaþiilor ºi datelor ºtiinþifice. Nimeni
nu descoperã un vaccin de la zero, mai
ales în condiþiile în care se lucreazã cu un
virus cu care omenirea nu s-a mai întâlnit.

Noi am luat ca model Sars-Cov 1. În 2016
un articol ºtiinþific bine documentat arãta
cã pacienþii care au trecut prin boalã au
avut imunitate un an în faþa Sars-Cov 1,
iar cei vaccinaþi cu serul ce acþioneazã ºi
deblocheazã limfocitele T au avut imuni-
tate 11 ani dupã epidemia respectivã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Minerii decriptomonede,
refuzaþi decompaniade
furnizareaenergiei
electricedin Islanda

C
onfruntatã cu o crizã de generare a
energiei electrice, Landsvirkjun,
principala companie de utilitãþi
din Islanda, a redus de marþi can-

titãþile de energie furnizate consumatori-
lor industriali din sectoare intensive ºi a
început sã refuze orice solicitãri noi de
contracte de furnizare pentru companiile
care mineazã criptomonede, scriu Blo-
omberg ºi Zerohedge.com.

Bloomberg aratã cã reducerea canti-
tãþilor de energie furnizate se aplicã
pentru contractele pe termen scurt ºi cã
aceastã crizã de generare a fost cauzatã
de nivelurile scãzute ale rezervelor din
lacurile hidrocentralelor - principala
sursã de energie electricã din Islanda -,

de o defecþiune la o centralã ºi de o
întârziere în obþinerea de energie de la
un producãtor extern. Totodatã, cererea
de energie a fost pe vârf în debutul sãp-
tãmânii.

Cei mai mari consumatori de energie
din Islanda sunt fabricile de aluminiu
care beneficiazã de energia ieftinã ºi care
au în general contracte pe termen lung.
Însã o industrie care ºi-a fãcut mai recent
intrarea în Islanda este cea a criptomone-
delor, atrasã întocmai de energia ieftinã
necesarã minãrii de noi monede virtuale
în condiþiile în care cererea pentru aceste
active ºi preþurile au crescut masiv în ul-
timul an. (M.G.)

(continuare în pagina 12)

Preþurile electricitãþii din Suedia au crescut de
peste 28 de ori faþã de anul trecut

P
reþurile electricitãþii din Suedia au
început sã creascã accelerat din
toamna acestui an, iar în
primele zile din decem-

brie recordurile au cãzut tot mai
des.

Suedia este împãrþitã în patru
zone din punct de vedere al furni-
zãrii curentului electric, iar pre-
þurile sunt mult mai scãzute în
zonele SE1 ºi SE2 (nordicã ºi
central-nordicã), în condiþiile în
care hidrocentralele furnizeazã
acolo cea mai mare parte a energiei.

Zonele SE3 ºi SE4 se aflã în partea
centralã ºi sudicã, unde este concentratã
cea mai mare parte a populaþiei ºi a secto-
rului industrial. Aici preþurile au explo-
dat, pe fondul scoaterii din funcþiune a
unei centrale atomice de la graniþa cu
Danemarca ºi a creºterii preþurilor
gazelor naturale (vezi graficul 1).

În dupã-amiaza zilei de 6 decembrie
2021 preþul electricitãþii de pe piaþa Nord

Pool pentru zonele SE3 ºi SE4
au urcat pânã la 6,458 coroane
suedeze pentru un KWh, un ni-
vel cu 2.762% mai mare decât
cel înregistrat în acelaºi interval
orar din 6 decembrie 2020, re-
spectiv 0,226 SEK/KWh.

Seara zilei de 7 decembrie
2021 a adus recordul ºi pentru
zonele SE1 ºi SE2, la 2,94
SEK/KWh, un preþ de aproape

15 ori mai mare decât cel înregistrat în
aceeaºi zi a anului trecut (vezi graficul
2).

Mai trebuie remarcat ºi un alt aspect
deosebit de important: creºterea explozi-
vã a preþurilor a avut loc pe fondul unei
volatilitãþi extreme.

În faþa haosului de pe piaþa energiei
electrice, noul ministru al energiei ºi

digitalizãrii din guvernul condus de
Magdalena Andersson, Khashayar
Farmanbar, a declarat pentru postul pu-
blic de radio cã trebuie sã creascã pro-
ducþia de energie electricã în partea de
sud a þãrii, dupã cum scrie cotidianul

Expressen.
Dar cum, în condiþiile în care sursele

securitare din regiune, din care fac parte
centralele nucleare sau cele care ard
combustibili fosili, sunt închise pe rând?

(continuare în pagina 12)
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Peste 170 de
companii
s-au delistat
de la NYSE
ºi Nasdaq,
într-un an
l Pe cele douã pieþe sunt
tranzacþionate 6.000 de
societãþi în 2021, faþã de
6.179 în 2020l Cel mai
mare numãr de delistãri -
consemnat la NYSE

B
ursele majore din SUA au deli-
stat 179 de companii între 2020
ºi 2021, potrivit unui raport pu-
blicat de Finbold.com, care aratã

cã numãrul societãþilor tranzacþionate la
Nasdaq ºi New York Stock Exchange
(NYSE - Bursa de Valori din New
York) este de 6.000 în 2021, mai mic cu
2,89% faþã de cifra de anul trecut: 6.179.
În 2019, 5.454 de companii erau listate
pe cele douã burse din SUA.

Raportul subliniazã: “NYSE a înregi-
strat cel mai mare numãr de delistãri de
companii. La New York sunt listate
2.434 de firme în 2021, cu 15,28% mai
puþin faþã de numãrul din anul anterior:
2.873. Numãrul companiilor listate la
Nasdaq a crescut, însã, cu 7,86%, de la
3.306 la 3.566”.

Conform sursei citate, la Nasdaq sunt
listate 2.819 companii locale, respectiv
747 entitãþi strãine. La NYSE sunt 1.848
de companii naþionale ºi 586 strãine.

Raportul noteazã cã o parte semnifi-
cativã a delistãrilor de pe pieþele ameri-
cane a fost cauzatã de perspectivele de
reglementare care sunt defavorabile
companiilor din China.

Finbold a explicat cã alte companii au
fost eliminate de pe pieþele din SUApen-
tru încãlcarea reglementãrilor de listare
ºi nerespectarea standardului financiar
minim, care include incapacitatea com-
paniei de a menþine un preþ minim al
acþiunilor ºi niveluri de vânzãri.

Raportul mai aratã cã unele companii
au solicitat în mod voluntar sã pãrãseascã
bursa americanã, dorind sã se tranzacþio-
neze pe alte pieþe.

În plus, delistarea a mai fost generatã
de apariþia unor pieþe alternative. Rapor-
tul precizeazã: “Eliminarea de pe bursele
majore din SUAs-ar putea datora, în par-
te, apariþiei de noi pieþe alternative, în
special în Asia. Pieþele din China ºi Hong
Kong au devenit mai atractive, autoritãþi-
le de reglementare fãcând listãrile locale
mai atractive. De-a lungul anilor, bursele
din regiune s-au strãduit sã devinã
jucãtori-cheie, pe fondul dominaþiei
pieþelor de capital din SUA”.

Amintim cã, luna trecutã, China a lan-
sat noua Bursã de Valori de la Beijing
(Beijing Stock Exchange), pe care se
tranzacþioneazã acþiunile a 81 de compa-
nii. Capitalizarea minimã pentru listarea
la Beijing este de 200 de milioane de
yuani (31,3 milioane de dolari).

V.R.
(continuare în pagina 12)

VIRGIL PÃUNESCU, ONCOGEN:

“Am finalizat
vaccinul românesc

anti Covid-19”
l “Vaccinul românesc anti-Covid este viabil ºi asigurã o imunitate îndelungatã, pe mai mulþi ani”l Rezultatul cercetãrii efectuate de
specialiºtii OncoGen ºi INCDMM Cantacuzino aratã cã singura soluþie pentru depãºirea pandemiei este vaccinul pe baza limfocitelor
TlUn astfel de vaccin a fost obþinut în urma cercetãrilor efectuate în proiectul Decodel Pentru producerea acestui vaccin, e
necesarã o investiþie totalã de 50 milioane euro


