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BET = 5.153,02 BET-C = 3.024,16 BET-FI = 22.023,60 EURO = 4,2883 DOLAR = 3,1208
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VALOAREA TITLURILOR LA FONDURILE
MUTUALE (11.11.2010)

OTP ComodisRO 12,9851 RON
FDI iFond Monetar 5,1677 RON
Fortuna Gold 17,97 RON
AI Tezaur 66,81 RON
Simfonia 1 29,85 RON
BCR Monetar (10.11.) 13,9853 RON
BT Obligatiuni 13,05 RON
AI Orizont 21,27 RON
Stabilo 9,6197 RON
BCR Obligatiuni (10.11.) 14,0521 RON
BRD Obligatiuni 125,25 RON
OTP AvantisRO 6,48 RON
AI XT Index 81,63 RON
FDI iFond Actiuni 3,9089 RON
BT Maxim 7,39 RON
BT Index 7,11 RON
Omninvest 4,8134 RON
Active Dinamic 11,4765 RON
KD Maximus 13,7516 RON
BCR Expert (10.11.) 60,2587 RON
OTP BalansisRO 9,96 RON
FDI Zepter Mixt 9,9597 RON
BCR Dinamic (10.11.) 20,1379 RON
Integro 3,5622 RON
FDI Transilvania 29,3306 RON
KD Optimus 9,8429 RON
FDI Zepter Obligatiuni 10,5090 RON
FDI Carpatica Global 12,4797 RON
Vanguard Protector 29,4556 RON
Al Capital Plus 9,84 RON
BT Clasic 15,11 RON
FDI Star Focus 4,8493 RON
FDI Carpatica Stock 14,1777 RON
AI Intercapital 4,3437 RON
FDI Napoca 0,3324 RON
FON 26,6720 RON
FDI Star Next 3,7821 RON
Omnitrust 3,0303 RON
Fortuna Classic 6,48 RON
FDI Zepter Actiuni 9,7969 RON
OTP Euro Bond 10,0012 EURO
BCR Europa Avansat (10.11.) 10793,8336 RON

INDICELE OFICIAL AL BVB (12.11.2010)

BET LEI: 5.153,02 -0,32%
BET-C LEI: 3.024,16 -0,14%
BET-Fi LEI: 22.023,60 0,28%
ROTX LEI: 10.565,79 0,34%
BET-XT LEI: 466,77 -0,06%
BET-NG LEI: 738,19 -0,45%

CELE MAI MARI DOBÂNZI(%p.a.)

La vedere: B. Româneascã, Millennium 0,30%
1 lunã: Emporiki Bank 7,75%
3 luni: Millennium Bank, B.C. Carpatica 8,00%
6 luni: Emporiki Bank, ATE Bank 7,75%
9 luni: ATE Bank 7,75%
12 luni:CEC Bank 7,54%
(la depozite în lei ale persoanelor fizice)

INDICATORI BNR

Dobânda de referinþã (iun.): 6,25%/an
Dobânda de politicã monetarã: 6,25%/an
Cursul oficial (12.11.2010):
Euroì 4,2883 RON
Dolarì 3,1208 RON

CEL MAI BUN CURS LA CASELE DE SCHIMB
DIN BUCUREªTI (12.11.2010)

Dolar
C – Paris Exchange 3,10 RON
V – Picus 3,134 RON
Euro
C – Picus 4,27 RON
V – Picus 4,294 RON

INDICATORI INS

Salariul mediu brut/economie (sept.): 1.846 RON
Rata lunarã a inflaþiei (oct.) 0,55%

TICKER

Ziarul “BURSA”, din nou
premiat pentru susþinerea
pieþei de capital

Ziarul “BURSA” a primit pre-
miul de excelenþã pentru susþine-
rea pieþei de capital, alãturi de Co-
misia Naþionalã a Valorilor Mobi-
liare ºi Sebastian Vlãdescu, fost

ministru de finanþe, în cadrul Ga-
lei Premiilor Pieþei de Capital
2010, organizate, joi, de Asociaþia
Brokerilor.

Ziarul “BURSA” a fost, de ase-
menea, preferatul publicului la cate-
goria “Premiul pentru promptitudine
în difuzarea informaþiilor din piaþa
de capital – acodat unei publicaþii de
specialitate”.

Publicul a avut posibilitatea sã vo-
teze prin intermediul site-ului Aso-
ciaþiei Brokerilor.

Ziarul “BURSA” a fost alãturi de
piaþa de capital autohtonã încã de la
înfiinþarea acesteia, relatând de-a
lungul timpului, cele mai importante
evenimente din domeniu, gãzduind
frecvent dezbateri între brokeri, au-
toritãþi ºi reprezentanþi ai Bursei de
Valori Bucureºti pe diverse teme
precum impozitarea sau legea pieþei
de capital. (A.A.)

un venit în industria
afacerilor ilegale!

Afaceriºti ºi poli-
ticieni corupþi din
Europa de Est au gã-
sit în paradisurile
offshore un instru-
ment divin, cu care
au transformat pen-

tru totdeauna modul în care se fac
afacerile în zonã.

Doisprezece jurnaliºti din Româ-
nia, SUA, Serbia, Bosnia, Ungaria,
Bulgaria, Ucraina, Rusia ºi Marea
Britanie au urmãrit, timp de mai
multe luni, reþele offshore transfron-
taliere, plecând de la Bucureºti,
dintr-un birou aflat în Piaþa Victoriei.

De aici, un “mare maestru” român
al operaþiunilor offshore dirija vir-

tual sume imense prin paradisurile
fiscale, ca într-o uriaºã fabricã de
spãlat bani, cu mici ateliere pe mai
multe continente (dupã cum se poate
vedea în schema din ilustraþie).

Pentru una dintre aceste afaceri,
consultantul român a fost arestat,
luna trecutã, la puþin timp dupã înce-
perea investigaþiei jurnalistice trans-
frontaliere, realizatã de “Organized
Crime and Corruption Reporting
Project” (OCCRP) - cu sprijinul zia-
rului BURSA (în România).

Jurnaliºtii OCCRP au reuºit sã
afle secretele consultantului chiar de
la el, în biroul sãu.

Prezentându-se drept potenþiali
clienþi, reporterii au ascultat sfaturile
“maestrului offshore” pentru o am-
plã operaþiune de spãlare de bani.

Datoritã perfomanþei lor jurnalis-
tice putem vedea astãzi cum
“maeºtrii paradisurilor fiscale” au
reuºit sã creeze adevãrate reþele de
companii offshore, prin care îºi pot
ascunde bunurile de poliþie (sau
chiar de propriile soþii), pot spãla
bani murdari ºi se pot sustrage de la
plata taxelor, folosindu-se de legisla-
þia specificã firmelor offshore.

O legislaþie care pãstreazã confi-
denþialitatea asupra tuturor informa-
þiilor, inclusiv în ceea ce priveºte în-
cãlcarea legilor.

Un paradis pentru lumea inter-
lopã.

Afaceriºtii au deprins perfect arta
de a înfiinþa companii offshore (fir-
me înregistrate într-o altã þarã de cã-
tre un non-rezident), ascunzându-se

apoi în spatele unor “proxies” (per-
soane-paravan) ºi al unor structuri de
business complicate care se întind pe
mai multe continente.

Piaþa neagrã din Balcani (ºi nu nu-
mai) a folosit companiile offshore
drept paravane pentru trafic de dro-
guri, spãlare de bani, contrabandã cu
armament, trafic de persoane, privati-
zãri frauduloase ºi pentru a corupe
politicieni ºi oficiali guvernamentali.

La nivel mondial, operaþiunile
offshore sunt folosite de “lorzii car-
telelor de droguri” mexicane pentru
spãlare de bani, de grupurile teroris-
te în conflicte, de cãtre Iran ºi Coreea
de Nord pentru ca sã se sustragã de
sub embargoul privind armamentul,
precum ºi pentru alte activitãþi ilega-
le nedescoperite încã.

Citiþi în continuare o anchetã uni-
cã despre o altã lume, foarte puþin
cunoscutã publicului pânã acum.

O lume capabilã sã facã, peste
noapte, dintr-un simplu vânzãtor de
hamburgheri, patronul unui imperiu
financiar global.

O lume secretã aflatã într-un rãz-
boi permanent cu legea.

O lume organizatã precum o mare
corporaþie a crimei financiare, pe
care am numit-o metaforic “Corpo-
raþia CRIMA” (în englezã “Crime
Inc.”). n

(Întreaga poveste
pe www.bursa.ro)

CrimeInc.
Corporaþia "CRIMA"

Citiþi pe www.bursa.ro cum pãienjeniºul offshore al
lui Kiss Laszlo ºi al partenerilor sãi a fost folosit în
traficul internaþional de armament, cu încãlcarea
embargoului impus Iranului ºi Coreei de Nord, dar ºi
în cea mai mare operaþiune de spãlare de bani fãcu-
tã printr-o bancã americanã de cãtre cartelul drogu-
rilor din Mexic.


