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Текст: 
 
Комисията за търговия с фючърси и суровини в САЩ започна разследване срещу Goldman Sachs, JPMorgan 
Chase и други банкови гиганти за това, че са се презапасявали с метали на склад, повдигайки 
спекулативно цените нагоре, пише The Economist. Искове са подадени във федералните съдилища в Ню 
Йорк, Мичиган, Луизиана и Флорида. Банките енергично отричат обвиненията. В центъра на вниманието 
е задържането на алуминий в складове, които са били собственост на банки като Goldman, а сега са на 
дружества, регистрирани в Хонконг. Обвинението твърди, че огромни количества от метала, който се 
използва навсякъде - от части за коли до бирени кутии, са били целенасочено задържани в складовете, 
като потребителите били принуждавани да чакат с месеци, за да получат поръчаните количества. Тим 
Уайнър, управител на риска в пивоварната MillerCoors, свидетелства в Банковата комисия към Сената, че 
складовете за алуминий имат система, с която доставките били забавяни над 18 месеца, като "ключови 
елементи" на системата за снабдяване на индустрията с метали се контролират от банкови холдингови 
компании. Пазарът на алуминий не е единственият, на който Wall Street има присъствие. Morgan Stanley 
има дялове в Heidmar, оператор на нефтени танкери и TransMontaigne, дистрибутор на горива. Goldman е 
собственик на въглищни мини, железопътни и пристанищни терминали, а JPMorgan Chase купи дялове в 
геотермални електроцентрали в Невада и Калифорния. Според някои анализатори банките  манипулират 
цените, пише The Economist. JPMorgan Chase сключи на 30 юли извънсъдебно споразумение да плати 
обезщетения за $285 млн. и да върне $125 млн., спечелени с предполагаемо манипулиране на 
енергийните пазари. 
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Текст: 
 
Австрия, Германия, Белгия и Швейцария са световните лидери в рециклирането и повторното използване. 
В Австрия 63% от отпадъците се рециклират. В Германия делът на рециклираните отпадъци е 62%, а 
останалите две страни са на ниво 50%. 
Данните са от нова класация на британския сайт Recyclingbins.co.uk. С цифрите, които изнесе, той попари 
претенциите на Великобритания, че е един от лидерите в рециклирането по света. Великобритания не 
успя да се впише в топ 10 на рециклиращите страни в света, коментират с драматичен тон местните 
медии. 
Челната десетка се допълва от САЩ (49%), Швеция (49%), Нидерландия (48%), Люксембург (46%), 
Норвегия (42%) и Дания (40%). Взети заедно, десетте страни формират „зелената зона на отличниците“, 
към която няма препоръки за по-добри резултати. 
На опашката по рециклиране са Румъния (1%), Хърватия (4%), Литва (5%), Латвия (9%), Словакия (9%). Това 
е „червената зона“ и препоръката е незабавно да се въведат програми за рециклирание. 
Данни за България и за Турция липсват. 
ЕС има за цел да гарантира, че 50% от отпадъците се рециклират към 2020 г. 
 

http://www.recyclingbins.co.uk/blog/recycling-rates-across-europe-infographic/
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