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Frison în piaþa
cripto

l Bitcoin a coborât la minimul ultimilor doi anil Exchage-ul FTX este în pragul colapsului,
conform presei internaþionalel Adrian Mitroi, profesor de finanþe comportamentale:
”Criptomonedele nu mai au niciun pic de suc investiþional” l JPMorgan: ”Situaþia tulbure de acum
poate duce la dezvoltarea unui ecosistem mai transparent ºi mai sigur pentru industria cripto”

C
riptomonedele au su-
ferit scãderi semnifi-
cative în ultimele
zile. Bitcoin, cea mai
vestitã monedã digi-
talã, se tranzacþiona
ieri în jurul orei 16:00
la circa 17.500 de do-

lari, dupã ce coborâse la sub 16.000 de
dolari, cel mai scãzut nivel din noiem-
brie 2020, într-un climat de piaþã mar-
cat de posibilul colaps al exchan-

ge-ului FTX, conform presei interna-
þionale.

FTX se confruntã cu probleme mari
de lichiditate. La începutul sãptãm-
ânii, Binance, care este cel mai mare
exchange de criptomonede din lume
din punctul de vedere al volumului,
ajunsese la o înþelegere cu FTX pentru
achiziþia afacerilor companiei din afa-
ra Statelor Unite, ceea ce urma sã sal-
veze compania din crizã. Ulterior, Bi-
nance s-a retras din tranzacþie, in-

vocând rapoarte despre ”fonduri ale
clienþilor gestionate greºit ºi presupuse
investigaþii ale agenþiilor din SUA”,
conform CNBC.

”La început am sperat cã putem sã
sprijinim clienþii FTX, oferind lichidi-
tate. Dar, problemele sunt peste con-
trolul ºi posibilitatea noastrã de a aju-
ta”, conform unui mesaj postat de
Binance pe Twitter.

Potr ivi t CNBC, Sam Ban-
kman-Fried, care este fondatorul ºi

directorul general al FTX, a spus in-
vestitorilor, între care existã nume
mari din industria financiarã precum
SoftBank, BlackRock sau Sequoia, cã
exchange-ul se confruntã un deficit
de pânã la opt miliarde de dolari, ca
urmare a cererilor de retragere ale
clienþilor, ºi are nevoie urgentã de fi-
nanþare.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

Tot mai mulþi români
investesc pe piaþa
imobiliarã cipriotã

A
chiziþiile imobiliare fãcute de
români în afara þãrii sunt tot
mai numeroase, iar în ultima
perioadã se fac remarcate, pe

lângã Dubai, ºi destiaþii precum Spa-
nia sau Cipru de Nord. Cipru de Nord
devine, aºadar, tot mai cunoscut, atât
din punct de vedere turistric, cât ºi în
ceea ce priveºte piaþa imobiliarã.

Prezentã la Târgul Naþional Imobi-
liar (TNI) de la finalul lunii trecute,
Mãdãlina Stãnescu, co-fondatorul
NorthCoast Properties Cyprus, ne-a
spus cã numãrul românilor interesaþi
sã investeascã în piaþa imobiliarã ci-
priotã este din ce în ce mai mare. Prin-
tre altele, doamna Stãnescu ne-a preci-
zat: “Suntem o agenþie imobiliarã ºi
avem contracte cu opt dezvoltatori de
pe insulã. Avem în portofoliu proprie-
tãþi în stadiul de proiect, dar ºi locuinþe
deja finalizate, cea mai ieftinã proprie-
tate  fiind  un  apartament  studio  de

58.000 de euro. Organizãm cãlãtorii
de inspecþie, unde oferim trei nopþi de
cazare gratuitã pentru cei interesaþi,
plus transferul de la aeroport la cazare.
Clienþii trebuie sã-ºi achiziþioneze
doar biletul de avion. Acolo îi punem
în contact direct cu dezvoltatori ºi avo-
caþi care le pot oferi toate detalile lega-
te de contracte ºi achiziþii.

Am avut foarte multe cereri de la
românii care locuiesc în strãinãtate. ªi
ne-am spus cã, dacã tot mai mulþi rom-
âni din strãinãtate sunt interesaþi de Ci-
pru de Nord, trebuie sã venim ºi în
România ºi sã le spunem ºi românilor
de acasã despre aceastã locaþie.

Cei care cumpãrã case ºi aparta-
mente le cumpãrã pentru vacanþe sau
ca investiþie, în mod special pentru
aprecierea de capital.

EMILIA OLESCU
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Creºtere cvadruplã a
atacurilor cibernetice
din Federaþia Rusã la
adresa României
l În 2021, conform datelor prezentate într-un studiu
realizat de Orange, au fost înregistrate 80.000 de atacuri
cibernetice din Rusial În primele nouã luni ale anului
2022, acest numãr a crescut la 310.000l Cele mai multe
atacuri sunt la adresa companiilor din sãnãtate, pharma
ºi a celor din energie

P
rovocãrile pentru cei care lu-
creazã în domeniul combate-
rii atacurilor cibernetice s-au
intensificat în ultimii ani,

când activitatea companiilor a început
sã se desfãºoare ºi în mediul online ºi
când s-a trecut ºi la telemuncã/munca
de acasã, au arãtat, ieri, participanþii la
ce-a de-a douãsprezecea ediþie a Def-
Camp, eveniment ce se desfãºoarã în
aceste zile la Bucureºti. Numãrul
ameninþãrilor a sporit considerabil în
cursul anului 2022, odatã cu demara-
rea rãzboiului din Ucraina, lucru de-
monstrat deja de numãrul atacurilor
care, în primele nouã luni ale anului
curent, au depãºit deja numãrul total
al atacurilor pe anul trecut.

Astfel, conform unui raport realizat
de Orange România, atacurile DDos

(atac distribuit de tip refuz-serviciu
care vizeazã site-urile web ºi servere-
le, întrerupând serviciile de reþea) au
avut în primele trei trimestre ale anului
2022 o creºtere cu 21% faþã de întreg
anul 2021, iar atacurile de tip ransom-
ware (un tip specific de malware care
cere fraudulos o rãscumpãrare finan-
ciarã de la victime, ameninþând cu pu-
blicarea, ºtergerea sau reþinerea acce-
sului la date personale importante,
aflate pe laptopuri, computere,
smart-phone-uri ºi alte device-uri) au
crescut în perioada ianuarie-septem-
brie 2022 cu 17% faþã de totalul
incidentelor de acest tip înregistrate pe
parcursul anului trecut.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Influenþa pernicioasã a
corporaþiilor globale
asupra drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale
ale omului (III)

7
. Companiile sunt cu atât mai
responsabile pentru implemen-
tarea drepturilor omului cu cât
sunt mai mari ºi mai pregnante

la nivel global. Este o obligaþie de re-

zultat, iar nu o chestiune de
simplã diligenþã, de aplicare
voluntarã a principiilor de sor-
ginte moralã ale dreptului.

Corporaþiile care pun pro-
priul profit deasupra drepturi-
lor omului ºi care dislocuiesc,
exploateazã ºi pun în pericol
viaþa omului de rând trebuie sã fie fã-
cute responsabile pentru aceastã op-
þiune rãuvoitoare ºi infracþionalã.

Rolul corporaþiilor ºi al managerilor
acestora în faptele sistematice de încãl-
care a drepturilor omului, mai ales când
este vorba de implicarea lor în dictaturi,
regimuri teroriste sau în rãzboaie, tre-
buie supus anchetelor penale.

Crimele contra umanitãþii nu se

prescriu, nici mãcar pentru cã sunt co-
mise de corporaþii.

Crimele contra umanitãþii se comit
ºi de cãtre marile companii.

În Franþa se deruleazã ample anche-
te penale contra unor corporaþii
franceze, cum ar fi Lafarge, care
au sprijinit dictatura sirianã ºi au
fãcut afaceri cu, ba chiar au mitu-
it pentru contracte, lideri ai ISIS1.

În ciuda numeroaselor atacuri
teroriste contra locuinþelor civili-
lor, contra ºcolilor, spitalelor ºi

pieþelor publice ºi contra avioanelor sau
a vaselor, atacuri conduse sau tolerate
de puterea politico-militarã din Arabia
Sauditã, corporaþii cu sediul în Europa
sau în SUA au continuat sã aprovizio-
neze cu arme regimul saudit ºi sã cum-
pere þiþei ori acþiuni de la cea mai mare
companie din lume, Aramco, o corpo-
raþiei petrolierã sauditã.

(continuare în pagina 13)
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