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Energia regenerabilã
nu este sustenabilã ºi
pierde cursa eficienþei
în faþa celei atomice

Î
n goana dupã atingerea
cu orice preþ a unor þinte
verzi iluzorii, promoto-
rii surselor �regenerabi-
le� de energie electricã
�uitã� un element funda-
mental aflat la baza ori-
cãrei activitãþi economice, re-

spectiv eficienþa utilizãrii unor re-

surse limitate, care sunt obþi-
nute, de cele mai multe ori, cu
un consum semnificativ de
energie.

Din acest punct de vedere, ni-
mic nu se comparã cu centralele
atomice. În urma reacþiilor de fi-

siune din reactoare se obþine o cantita-
te de energie mult mai mare decât din

alte surse ºi pentruoperioadãmultmai
mare, pe fondul unui consum de
materiale mult mai redus.

Date oficiale în acest sens sunt pre-
zentate într-un studiu din septembrie
2015 al Departamentului Energiei din
SUA sub titlul �Quadrennial Techno-
logy Review: An Assessment of
Energy Technologies and Research

Opportunities�. Documentul este di-
sponibil la adresa https://www.
energy.gov/ quadrennial-techno-
logy-review-2015.

Conform Tabelului 10.4 din acest
studiu, cele mai mari cerinþe de ma-
teriale, exprimate în tone/TWh ºi
fãrã a se lua în considerare ºi consu-
mul de combustibil, apar în cazul

centralelor solare (vezi tabelul ºi
graficul).

Astfel, pentru fiecare TWh obþinut
din captarea razelor solare, trebuie
consumate 350de tonedebeton, 3.700
tone de ciment, 7.900 tone de oþel,
2.700 tone de sticlã ºi 1.797 tone de
alte materiale.

(continuare în pagina 8)

PRIME TRANSACTION:

”Dividendele mari sunt pe cale
sã aibã o revenire
spectaculoasã la BVB”
l ”Nu este vorba despre o situaþie conjuncturalã legatã de unii emitenþi, ci despre o

evoluþie a întregii pieþe”, se aratã într-o analizã a casei de brokeraj l ”Vânzarea

Hidroelectrica ar aduce oportunitatea unui dividend pentru Fondul Proprietatea care sã

punã în umbrã orice alt emitent”

D
upã câþiva ani în care randa-
mentele dividendelor compa-
niilor de la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) au avut o

tendinþã generalã de scãdere, criza ener-
geticã ºi evoluþia mai modestã din acest
an a preþurilor acþiunilor au adus din
nou oportunitãþi de câºtig, se aratã în ul-
timul raport de analizã al Prime Tran-
saction, semnat de Marius Pandele.

Prime împarte companiile în douã
categorii - emitenþi ale cãror titluri fac
parte din indicele BET-BK ºi emitenþi
din afara coºului de acþiuni.

�Dacã în estimarea de anul trecut
(https://www.primet.ro/documente/m
ateriale-analiza/Estimare%20dividen
de%202021.pdf) exista un singur emi-
tent cu un randament al dividendului
mai mare de 10%, iar printre emitenþii

din indicele BET-BK nu era niciunul,
acum sunt ºase emitenþi dinBET-BK ºi
ºapte emitenþi per total care depãºesc
acest nivel�, se aratã în raport, ce folo-
seºte cabazãdecalcul pentruestimãrile
acestui anpreþurile acþiunilor de la fine-
le sãptãmânii trecute.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Danske
Bank îºi
recunoaºte
vinovãþia în
procesul de
fraudã din
SUA
l Banca danezã va plãti

douã miliarde de dolari cãtre

autoritãþile din SUA ºi

Danemarca, încheind litigiul

D
anske Bank A/S a recunoscut
cã se face vinovatã de fraudã
ºi va plãti douã miliarde de
dolari ca sã punã capãt an-

chetei din SUA privind spãlarea de
bani la sucursala sa din Estonia,
încheind astfel cel mai sever scandal
din istoria recentã a bãncii, informea-
zã Bloomberg.

Instituþia creditoare danezã a pledat
marþi vinovatã de conspiraþie în vede-
rea comiterii de fraudã bancarã ºi a re-
cunoscut cã a furnizat servicii unor
clienþi suspecþi - inclusiv din Rusia -
prin intermediul sucursalei sale din
Estonia, deºi cunoºtea riscurile de spã-
lare a banilor, potrivit Departamentu-
lui de Justiþie din SUA.

Danske Bank face eforturi ca sã
depãºeascã acest scandal, considerat
unul dintre cele mai grave cazuri de
abuz corporatist din Danemarca. În
urma sa, mii de clienþi au pãrãsit ban-
ca, iar managementul a fost înlãturat.
Cazul a lãsat o cicatrice severã într-o
þarã cunoscutã pentru transparenþa sa
financiarã, adãugându-se listei de cre-
ditori din Europa de Nord, inclusiv
ABN Amro Bank NV ºi Deutsche
BankAG, implicaþi în spãlaredebani.

�Înþelegerea amiabilã încheie un
caz care a consumat multe resurse ºi
care îi va permite conducerii bãncii sã
se concentreze pe dezvoltarea afacerii
actuale�, a declarat, citat de Bloom-
berg, Jens Munch Holst, directorul
executiv al AkademikerPension, un
fondde pensii danez cu active de apro-
ximativ 20demiliarde dedolari. �Va fi
omuncã lungã ºi grea pentru a readuce
reputaþia la nivelul la care era înainte
de 2018�, a subliniat Holst.

Amintim cã, în octombrie 2019,
subsidiara din Estonia a Danske Bank
a intrat în procedurã de lichidare, dupã
ce, în luna februarie a aceluiaºi an, au-
toritatea de reglementare financiarã de
la Tallinn (FSA) a solicitat închiderea
acesteia. Anterior, fostul preºedinte al
filialei estone aDanskeBanka fost gã-
sitmort lângã locuinþa sa, aparent fiind
vorba despre o sinucidere. Rehe a con-
dus sucursala estonã a Danske Bank
între anii 2008 ºi 2015, cu doi ani îna-
inte ca banca sã ajungã în mijlocul
scandalului de spãlare de bani. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

MIGRAÞIA ILEGALÃ, PE AGENDA CONSILIULUI EUROPEAN

Klaus Iohannis, cu jalba în
proþap în faþa liderilor europeni

P
reºedintele Klaus Iohannis ar
urma sã ridice problema ade-
rãrii þãrii noastre la Schengen
în ºedinþa Consiliului Euro-

pean de astãzi. Practic, ºeful þãrii se va
prezenta în faþa liderilor Uniunii Eu-
ropene cu jalba în proþap împotriva
veto-ului exprimat de Austria prin mi-
nistrul de interne Gerhard Karner în
Consiliul JAI în urmã cu o sãptãmânã
cu privire la aderarea României ºi
Bulgariei la spaþiul de liberã circulaþie
a mãrfurilor ºi persoanelor.

În jalba sa,Klaus Iohannisnuvapre-
zenta niciun argument nou faþã de cele
oferite de reprezentanþii þãrii noastre
atât Comisiei Europene, Parlamentului
European, cât ºi misiunilor de experþi
care au fost în România în octombrie ºi

noiembrie ºi careauconstatat cãnuexi-
stã o rutã a migranþilor pe meleagurile
noastre. Problema va fi tratatã în ace-
leaºi coordonate, chiar dacãpreºedinte-
le recunoaºte cã decizia este una politi-
cã. Sau poate tocmai pentru cã decizia
este una politicã e nevoie de o discuþie
cu toate armele pemasã în cadrul Con-
siliului European. Iar cancelarul Karl
Nehammer le-apregãtit deja: unplan în
cinci puncte care, odatã implementat,
va aduce din parteaAustriei deblocarea
extinderii aderãrii la spaþiul Schengen.
Chiar dacã planul pare unul desprins
din ficþiune � un zid împotriva migran-
þilor între Bulgaria ºi Turcia nu va opri
un eventual flux masiv de migranþi din
Asia -, Nehammer pune ceva pe masa
Consiliului European, în timp ce tolba

luiKlaus Iohannis esteplinã cuaceleaºi
date emise de Frontex.

În acest timp, de la Bruxelles,
preºedintele Iohannis ne-a transmis
ieri cã �n-are rost sã cãdem într-o de-
presie colectivã care nu rezolvã abso-
lut nimic�, mai ales cã va ridica astãzi
temaSchengen înConsiliulEuropean.

�Integrarea în spaþiul Schengen
rãmâne obiectiv strategic naþional ºi
rãmâne obiectiv principal pentru
mine, pentru perioada urmãtoare. (...)
Acest moment, dupã pãrerea mea, po-
ate fi tratat într-o singurã cheie - cu di-
plomaþie. Orice altceva, dupã pãrerea
mea, este exclus.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)
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