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CRIZE PESTE CRIZE

Migranþii, gazele
ºi europenii

Prima problemã –
gazele

E
uropa se confruntã din plin
cu o crizã energeticã, iar ga-
zele din Rusia sunt vitale în
acest moment. Pe acest
fond, ameninþãrile Belaru-
sului sunt tratate cu maximã
seriozitate. Beneficiind de
sprijinul Moscovei, Luka-

ºenko a avertizat cã va riposta la orice noi
sancþiuni cu închiderea vanelor gazoduc-
tului Yamal-Europe care alimenteazã Eu-
ropa cu gaz rusesc ºi care tranziteazã teri-
toriul belarus, într-un moment în care
continentul european se confruntã deja cu
penurii. O veste bunã vine, însã, dinspre
Rusia. Moscova a dat asigurãri cã livrãrile
de gaz rusesc cãtre Europa nu vor fi su-

spendate, în pofida ameninþãrilor Repu-
blicii Belarus de a închide vanele unui im-
portant gazoduct ce tranziteazã teritoriul
sãu, în cazul unor noi sancþiuni europene.
Rusia “este ºi va rãmâne o þarã care îºi
îndeplineºte toate obligaþiile privind li-
vrarea de gaz cãtre consumatorii europe-
ni”, a declarat purtãtorul de cuvânt al
Kremlinului, Dmitri Peskov. Existã o lun-
gã istorie a problemei economice/geopo-
litice a gazelor venite în Europa din Rusia,
an de an au existat tensiuni, dar trebuie
spus cã niciodatã ameninþãrile/negocieri-
le nu au fost purtate în acest registru.

A doua problemã –
Belarus

Încolþit din toate pãrþile, preºedintele
Lukaºenko a gãsit un ”berbec” cu care sã

spargã încercuirea. Câteva mii de mi-
granþi care vor sã ajungã în Europa, ori-
ginari în principal din Orientul Mijlociu,
sunt blocaþi în condiþii dificile la frontie-
ra dintre Belarus ºi Polonia. Uniunea Eu-
ropeanã acuzã Belarus cã orchestreazã
acest aflux de migranþi, eliberându-le in-
clusiv vize, ca sã se rãzbune pentru san-
cþiunile occidentale impuse împotriva
regimului lui Aleksandr Lukaºenko anul
trecut, dupã reprimarea brutalã a opo-
zanþilor. Bruxellul a anunþat cã noile san-
cþiuni vor fi introduse în aceastã sãptãm-
ânã. Sancþiunile individuale ale blocului
comunitar european împotriva unor re-
sponsabili ai regimului belarus vizeazã,
în prezent, 166 de persoane, printre care
ºi preºedintele Aleksandr Lukaºenko ºi
doi dintre fiii sãi. Aceste sancþiuni con-
stau în îngheþarea bunurilor ºi interdicþia
de intrare în UE. Preºedintele Aleksandr

Lukaºenko a anunþat public cã i-a cerut
omologului sãu rus Vladimir Putin sã-l
ajute la supravegherea frontierelor Bela-
rusului cu UE, în apropierea cãrora Mo-
scova a trimis bombardiere strategice în
contextul valului migrator orchestrat de
liderul de la Minsk drept represalii pen-
tru sancþiunile europene: ‘’Da, sunt
bombardiere capabile sã transporte arme
nucleare. Dar nu avem altã soluþie. Tre-
buie sã vedem ce fac ei dincolo de fron-
tierele noastre. Au trimis bombardiere
strategice escortate de avioanele noastre
de vânãtoare. Trebuie sã monitorizãm
permanent situaþia la graniþã’’. Preºedin-
tele Belarus a precizat cã aceste avioane
vor survola frontierele þãrii sale cu Polo-
nia, Ucraina ºi cu statele baltice.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 9)

ANALIZA ETF-URILOR
CU ACTIV SUPORT
FUTURES PE BITCOIN

Industria
criptomonedelor
a intrat oficial în
mainstream-ul
investiþional

D
ata de 19 octombrie reprezintã
un punct de cotiturã pentru clasa
activelor cripto, ziua în care
ETF-ul ProShares Bitcoin Stra-

tegy (simbol BITO) a intrat la tranzac-
þionare la New York Stock Exchange, se
aratã într-o analizã ampplã pe Inve-
sting.com. Unitãþile BITO au început sã
se tranzacþioneze pe 19 octombrie la
40,89 de dolari, cu activul suport con-
tractele futures la 61.905 dolari per to-
ken la deschiderea ºedinþei de tranzac-
þionare.

Dincolo de faptul cã acesta este un
nou produs, trebuie menþionat cã el re-
prezintã o inovaþie în condiþiile în care
ETF-ul permite participanþilor la piaþã sã
ia expunere pe Bitcoin, principala cripto-
monedã din lume, fãrã a intra la propriu
în arena contractelor futures, adicã fãrã a
deþine un portofel electronic ºi fãrã a
avea vreo legãturã cu un exchange
cripto.

BITO nu este o investiþie directã în
Bitcoin în condiþiile în care urmãreºte
un produs derivat, contractele futures de
pe Chicago Mercantile Exchange
(CME), care sunt în esenþã un produs
derivat din criptomoneda Bitcoin. De
asemenea, nu existã garanþii cã activul
suport contractele futures ºi unitatea de
fond a BITO se va corela complet cu
preþul spot al Bitcoin, mai ales având în
vedere diferenþele de ore de tranzacþio-
nare, dar acest prim astfel de produs
ETF oferã o apropiere foarte mare de
preþul spot.

Un al doilea produs ETF care urmã-
reºte de asemenea contractele futures
pe Bitcoin de la CME, fondul Valkyrie
Bitcoin Strategy (BTF), a început sã se
tranzacþioneze pe bursa NASDAQ în
aceeaºi sãptãmânã, pe 22 octombrie.
Relevanþa acestor produse noi constã
în faptul cã însãºi existenþa lor repre-
zintã paºi care indicã intrarea cripto-
monedelor în mainstream-ul investi-
þional.

De notat cã, în 2017, când Chicago
Mercantile Exchange a lansat primul
contract futures pe cripto, Bitcoin a urcat
la o cotaþie record. În data de 14 aprilie,
exchange-ul Coinbase Global (COIN)
s-a listat pe NASDAQ ºi a împins preþul
Bitcoin la un nou maxim istoric. Lansa-
rea primului ETF cu activ suport con-
tracte futures pe Bitcoin a fãcut acelaºi
lucru.

ETF-ul BITO a pornit într-o manierã
impresionantã, cu intrãri iniþiale de 1,22
miliarde de dolari în prima sãptãmânã,
iar pânã în data de 12 noiembrie a ajuns
în topul celor mai tranzacþionate ETF-uri
dupã volum de la Wall Street, rulajul zil-
nic fiind constant peste 200 de milioane
de dolari ºi atingând cel mai recent 400
de milioane de dolari. Conform datelor
disponibile pe 12 noiembrie, BITO are
active în administrare de 1,38 miliarde
de dolari, în timp ce ETF-ul Valkyrie are
sub administrare 59 de milioane de
dolari. BITO are un comision de
administrare de 0,95%.

M.G.

(continuare în pagina 12)

DATE MCKINSEY PENTRU 2021

Fuziunile ºi achiziþiile, la noi recorduri
l Tranzacþiile mari, de peste 25 de milioane de dolari, au crescut cu 175% în primul semestru, în ritm anuall În perioada
ianuarie-august 2021, valoarea fuziunilor ºi achiziþiilor globale mari a depãºit 3,9 trilioane de dolari

U
n val fãrã precedent de fuziuni ºi
achiziþii a fost înregistrat în pri-
ma jumãtate a acestui an, la ni-
vel mondial, valoarea tranzacþii-

lor fiind mai mare cu 16% faþã de seme-
strul anterior, potrivit datelor firmei de
consultanþã McKinsey & Company,
care aduce în atenþie fapul cã tranzacþiile
mari, cu o valoare de peste 25 de milioa-
ne de dolari, au crescut cu 175% faþã de
primele ºase luni din 2020.

Totodatã, sursa menþioneazã cã, pânã
la sfârºitul lunii august, valoarea fuziuni-
lor ºi achiziþiilor globale mari a depãºit
deja 3,9 trilioane de dolari, apropiin-
du-se de recordul de 4,5 trilioane de do-
lari stabilit în 2007 - anul premergãtor

crizei financiare.
Dar, de acest boom nu au beneficiat în

mod egal toate sectoarele de activitate,
conform McKinsey. Multe companii
care au realizat tranzacþii sunt din secto-
rul de tehnologie, mass-media ºi teleco-
municaþii (TMT), în acest domeniu fiind
efectuate 36% din fuziunile ºi achiziþiile
de la nivel global (ca valoare). Urmeazã
asistenþa medicalã, cu 11%. Cele douã
domenii au generat aproape jumãtate din
întreaga activitate globalã de fuziuni ºi
achiziþii pânã în iunie.

În condiþiile în care recenta creºtere a
activitãþii de comerþ electronic a stimulat
interesul pentru aceste tranzacþii, ponde-
rea TMT în fuziuni ºi achiziþii a crescut

constant din 2016, în timp ce tranzacþiile
din sectorul sãnãtãþii au rãmas o prezenþã
relativ constantã.

57% din valoarea
tranzacþiilor mari de la nivel
global provine din America

Analiza aratã cã tranzacþiile au fost, de
asemenea, concentrate geografic. Dupã o
scãdere bruscã în 2020, America (în spe-
cial Statele Unite) a contribuit cu cea mai
mare parte la aceste operaþiuni. În regiune
a crescut atât numãrul tranzacþiilor, cât ºi
valoarea lor. Analiza subliniazã cã 57%
din valoarea tranzacþiilor mari de la nivel
global provine din America.

Mega-afacerile, adicã tranzacþiile de
peste 10 miliarde de dolari, au alimentat
creºterea în America, contribuind cu
aproximativ 30% la valoarea tranzacþii-
lor mari, noteazã analiza.

La nivel global, 15 mega-afaceri au
generat aproape o treime din valoarea to-
talã a tranzacþiilor realizate în al doilea
trimestru din 2021.

Oliver Engert, co-director global al
diviziei M&A Practice din cadrul
McKinsey, declarã: “Multe companii
erau bine poziþionate financiar înainte de
pandemie, în martie 2020, având rezerve
bogate de numerar, bilanþuri solide ºi o
capacitate mare de îndatorare. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

CONFERINÞA COP26 DEDICATÃ
SCHIMBÃRILOR CLIMATICE

Pactul climatic SUA -
China a schimbat dinamica
discuþiilor din Glasgow

P
reºedintele Xi Jingping a
fost aspru criticat pentru
cã nu a participat la con-
ferinþa COP26 din Gla-

sgow. Acum ºtim cã negocia cu
SUA în aceeaºi perioadã ºi mier-
curi cele douã þãri au surprins lu-
mea cu un pact privind climatul
care acoperã:

- Pactul SUA - China pune þinta pe
scurgerile uriaºe de metan;

- Problema inegalitãþii în preþul car-
bonului;

- SUA nu va investiga produ-
cãtorii de panouri solare din
China.

Pactul climatic dintre SUA
ºi China anunþat miercuri seara
a schimbat dinamica discuþiilor
cu mare mizã de la COP26. A
fost o declaraþie surprizã pen-
tru douã puteri care au fost în

conflict pe parcursul întâlnirilor ºi blo-
cate în rivalitate geopoliticã de ani de
zile.

(continuare în pagina 8)

Europa este zguduitã din toate pãrþile de
crize. La cele vechi se adaugã unele noi,
iar cele aparent depãºite sunt reactivate.
Peste pandemie s-a aºezat criza energeti-
cã ºi când toatã lumea se pregãtea sã spu-
nã cã ”mai rãu nu se poate”, dinspre Est a
reapãrut un ”coºmar” mai vechi: proble-
ma migranþilor. Valuri de oameni care ca-
utã un trai mai bun sau care pur ºi simplu
sunt împinºi spre alte zãri, veniþi din zone
cu mari probleme, se scurg acum dinspre
Belarus cãtre porþile Uniunii Europene,
iar Polonia ºi Þãrile Baltice se aflã în prima
linie a stãvilirii acestui aflux. Când proble-
mele se mixeazã, ceea ce rezultã este cu
adevãrat exploziv. Sub spectrul unor noi
sancþiuni economice ale UE, preºedintele
Belarusului ameninþã cu închiderea con-
ductei de gaze care îi traverseazã þara, pe
axa Rusia – Europa. Aparent, Rusia este la
mijloc în aceastã problemã, dar cei atenþi
la nuanþe susþin cã ar fi chiar în mijlocul
problemei. ”Winter is coming” este o re-
plicã celebrã a unui serial care a fãcut au-
dienþe record (Game Of Thrones), iar eu-
ropenii au toate motivele sã tremure.
Ghemul de probleme este mare, iar
deºirarea lui nu este deloc simplã.
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