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Tranzacþiile de pe marile burse
de mãrfuri au crescut
semnificativ în primul semestru
l Tokyo va avea, luna aceasta, o piaþã fizicã
pentru aur

Volumul de tranzacþionare de la
primele ºase mari burse de mãrfuri
internaþionale a crescut cu 16% (per
total) în primele ºase luni din 2016,
în ritm anual, alimentat de fondurile
plasate în contractele pe petrol brut
ºi aur, conform unei analize prezen-
tate de Nikkei Asian Review.

Analiza aratã cã aproape 887,19
milioane de contracte au fost tran-
zacþionate în perioada ianuarie-iunie
2016, acesta fiind al patrulea seme-
stru consecutiv în care volumul a
crescut în ritm anual. Studiul cuprin-
de pieþele New York Mercantile
Exchange, Chicago Board of Trade,
Intercontinental Exchange SUA ºi

Europa, London Metal Exchange
(LME) ºi Tokyo Commodity
Exchange.

Conform analizei, volumul tran-
zacþiilor cu contracte pe petrol brut
american West Texas Intermediate
(WTI) a sporit cu 36% în intervalul
analizat, iar în cazul þiþeiului Brent,
cotat în Europa, a crescut cu16%.

Preþul petrolului West Texas
Intermediate a urcat, la NYMEX, de
la mai puþin de 27 de dolari/baril în
februarie, la peste 50 de dolari/baril
în iunie.

ALINA VASIESCU
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Euribor, Libor, BOR, Bucur-Obor
nMotto: Obiectivul
fundamental al BNR
este asigurarea ºi
menþinerea stabilitãþii
preþurilor. (Banca
Naþionalã a României,
site-ul oficial, bnro.ro)

De 26 de ani de când ne tot
raportãm la altã monedã
decât aia de care avem ne-

voie, nu mi s-a întâmplat niciodatã
sã vând dolari, mãrci, lire, franci sau
euro, într-o cantitate însemnatã, la
un curs favorabil vânzãrii. Când am
avut de cumpãrat sau de plãtit ceva,
s-a întâmplat de regulã în altã devizã
decât aia pe care o aveam în buzunar
sau în cont, iar momentul era total
nepotrivit pentru cumpãrare. Ar fi
trebuit sã am de vânzare!

Am pus treaba asta pe seama mur-
phologiei, singura ºtiinþã care nu
m-a dezamãgit niciodatã. Ulterior

am început sã am îndoieli.
Când am auzit pentru prima oarã

sintagma“politicadecursaBNR”,am
tresãrit neplãcut surprins. Cum adicã,
cursul e rezultatul politicii cuiva?!?

Ulterior, în vremurile când dolarul
era atât de exotic în România, încât
nici magazinele care vindeau în va-
lutã nu erau sigure cã bancnota nu-i
falsã, am auzit ºi fraza logic urmã-
toare: “BNR a intervenit”.

Acum, când Banca Naþionalã are

site ºi acesta e împodobit ca un brã-
duþ þanþoº cu explicaþia pe care am
folosit-o în motto, nu mai tresar. Am
consumat toate tresãririle.

Un amic, îndatorat în franci elve-
þieni în urma unui acces de isteþime
manifestat în boom, se joacã lunã de
lunã ºi semestru de semestru de-a fi-
nanþistul amator ºi studiazã graficele
LIBOR ca sã vadã cum stã cu rata.

MIHAI ANTONESCU
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DAN BÃNACU:

“Peste 60% din capacitatea de producþie a
Holzindustrie Schweighofer este alimentatã din import”

l “Participãm la eradicarea fenomenului tãierilor
ilegale” l “Ne supunem oricãror controale
efectuate de autoritãþi ºi suntem responsabili
pentru ceea ce facem”
(Interviu cu domnul Dan Bãnacu – Director la
Holzindustrie Schweighofer)

Reporter: Care este valoarea to-
talã a investiþiilor pe care le-aþi fãcut
în România?

Dan Bãnacu: Holzindustrie
Schweighofer ºi-a început povestea
în România în anul 2003, investind
într-o fabricã de cherestea, la scarã
industrialã, la Sebeº. Dupã 13 ani de
activitate, reinvestind în þara noastrã

aproape în totalitate profitul obþinut,
s-a ajuns la construcþia a încã douã
fabrici de prelucrare a lemnului ºi
achiziþionarea altor douã fabrici în
care producem panouri. Este vorba
despre un total de 778 de milioane de
euro investiþi în România.

A.S.
(continuare în pagina 4)

Cum e Turcul ºi pistolul!
Vineri seara, niºte militari

turci au pus în operã un
coup d’Etat minuþios plã-

nuit. Vehicule ale armatei au ocupat
puncte strategice din Ankara ºi
Istanbul, poduri au fost blocate ºi
Palatul Prezidenþial a fost bombar-
dat. Preºedintele Turciei, Recep
Tayyip Erdogan, nu se afla însã în
palat, ci în vacanþã, la Marea Egee.

Loviturile de Stat nu mai sunt ce
erau…

În vremurile bune, despre aseme-
nea treburi aflai de la radio, unde rela-
tarea, invariabil la perfect compus,
marcând astfel acþiuni trecute ºi ter-
minate, redactatã în propoziþii clare,
enunþiative, denotative ºi afirmative,
te informa doar cum stau lucrurile.
Dupã care puteai sã dezbaþi cât vrei…

“Ieri, Preºedintele X din þara Y a
fost înlãturat de la putere de cãtre o
grupare insurgentã legitimã din ca-
drul Armatei. Preºedintele a fost
acuzat de înaltã trãdare, arestat de
cãtre militari ºi deferit Justiþiei, care
s-a pronunþat definitiv ºi irevocabil
în aceastã privinþã, dupã o îndelungã
deliberare, în urma unui proces echi-
tabil. Sentinþa a fost executatã ieri
dimineaþã.”

Conspiratorii care au încercat vi-
neri “sã-l înlãture” pe Erdogan au
avut o problemã. El era deja înlãturat
din palat de niºte banale planuri de
vacanþã. E greu sã te rãfuieºti cu ci-
neva care nu e acolo…

Televiziunile au avut parte de suspansul
dorit ºi au relatat de la faþa locului toatã
noaptea. Mai puþin România TV, care
a relatat de la faþa altui loc, apelând la
Corina Drãgotescu, aflatã în SUA, sã
intervinã telefonic în România.

Între timp, a intervenit telefonic ºi
Preºedintele Erdogan, la CNN, în
America.

CNN a transmis în toatã lumea,

însã în Turcia emisia sa a fost blocatã
de puciºti.

La ora 00.29 CNN a declarat cã
Erdogan este în siguranþã.

La 00.31, un update Euronews
spunea cã oamenii au ieºit în stradã
unde au format cozi la bancomate.
Poporul nu ºtia de la CNN cã
Preºedintele e în siguranþã. Dar pre-
simþea cã banii lui nu sunt.

La 00.35, Televiziunea Turcã de
Stat, ocupatã de rebeli, a difuzat un
comunicat care asigura populaþia cã
Turcia va fi guvernatã în mod
democratic. Asta trebuie cã i-a speriat
foarte tare pe turci, oamenii se tem în
general de necunoscut.

La 00.45 s-a tãiat accesul la Face-
Book. Asta i-a speriat ºi mai tare pe
turci.

Consiliul Pãcii în Þarã a afirmat,
la 00.52, cã a preluat controlul de-
plin. Auzind aceasta, oamenii au
ieºit în stradã. Doar nu puteau permi-

te pãcii sã câºtige fãrã luptã!
Un pic mai târziu, imediat dupã ce

ºi-a manifestat încrederea în stabilita-
teasituaþiei salepolitice,Erdoganace-
rut azil politic în Germania. Germania
a refuzat. Are ºi aºa prea mulþi turci.

Încã un pic mai târziu, Iranul a
închis graniþa cu Turcia. Doar n-o sã
laºi posibilitatea de invazie unor in-
divizi care taie CNN-ul ºi
FaceBook-ul…

Pe la 1 ºi jumãtate, rãzboi în toatã
regula în Ankara. S-a tras din elicop-
tere asupra sediului Serviciului Na-
þional de Informaþii.

La Istanbul, susþinãtorii lui Erdo-
gan s-au strâns în Piaþa Taksim. Poli-
þia s-a declarat de partea lor.

ArmataºiPoliþiaau început sã sebatã
serios. Un fel de Steaua-Dinamo…

MIHAI ANTONESCU
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Riscul de a fi
în viaþã

V
iaþa fãrã riscuri nu exis-
tã! Miracolul ei constã,
între altele, în faptul cã,
în ciuda ºanselor atît de

proaste pe care le
are, înfloreºte ºi
se dezvoltã peste
tot în jurul nostru.
Aceasta este pers-
pectiva din care
suntem învãþaþi sã
o vedem ºi sã o
trãim, în mod
obiºnuit. La
urma, urmei, cît
de riscant poate fi sã te afli la Nisa,
joi, 14 iulie 2016, chiar de Ziua Na-

þionalã a Franþei, sã ieºi pe falezã se-
ara tîrziu, sã urmãreºti focurile de ar-
tificii ºi, pe urmã, sã te întorci acasa?
Douã sute de oameni, din care aproa-
pe jumãtate au sfîrºit striviþi sub roþi-
le unui camion de 19 tone, au primit
un rãspuns incomprehensibil: riscul
de a fi în viaþã, chiar ºi într-una dintre
cele mai banale ipostaze sociale, po-
ate fi mortal!!

Camionul nu se afla acolo, însã,
din întîmplare. Nu din întîmplare a
început sã ruleze cu aproape
90Km/orã, nu din întîmplare a dat
peste oamenii aflaþi în cale ºi nu
întîmplarea este cea care l-a oprit, în
cele din urmã, din cursa ucigaºã.

Camionul acela nu avea o voinþã a
lui ºi nici nu a fost pus în miºcare de
o forþã probabilist-ucigaºã care face
parte inerent din Univers, ci de
voinþa de a distruge, de a ucide, a
unui alt om. Ce fel de lume este ace-
ea? Ce are ea profund ºi grav stricat
în structura ei, astfel încît viaþa unor
oameni, zeci, sute, mii, poate chiar
milioane, sã îºi facã un þel inelucta-
bil din a distruge vieþile altor oame-
ni, zeci, sute, mii, sute de mii, de ce
nu, sute de milioane? Pînã de
curînd, societatea post-modernã nu
a fost obligatã sã rãspundã acestei
întrebãri.

(continuare în pagina 2)

Eurostat confirmã:
Inflaþia din zona
euro a revenit în
teritoriu pozitiv

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a revenit în teritoriu pozitiv în
iunie, conform Oficiului European
de Statisticã (Eurostat), care a con-
firmat, vineri, estimarea sa preli-
minarã publicatã la finele lunii tre-
cute.

Creºterea preþurilor de consum
din regiune a fost de 0,1% în iunie, în
ritm anual, dupã ce, în mai, s-a situat
la -0,1%, iar în aprilie la -0,2%.
Avansul a venit dupã patru luni con-
secutive de scãdere sau stagnare.

Faþã de luna mai, creºterea preþu-
rilor de consum din zona euro a fost,
în iunie, de 0,2%.

Cele mai importante majorãri de
preþuri au fost înregistrate, luna
trecutã, în sectorul serviciilor
(+1,1%), dupã un avans de 1% în
mai. Preþurile alimentelor, alcoolu-
lui ºi þigãrilor au urcat cu 0,9%,
ritm similar cu nivelul din mai. În
schimb, preþurile energiei au scã-
zut cu 6,4%, comparativ cu un de-
clin de 8,1% în mai.

La începutul lunii iunie, Banca
Centralã Europeanã (BCE) ºi-a cres-
cut uºor estimarea privind rata infla-
þiei în zona euro, în 2016. Conform
noii prognoze, uniunea monetarã va
avea o inflaþie de 0,2% în acest an,
faþã de 0,1%, cât estima anterior.

V.R.

CORNEL
CODIÞÃ

Vineri, plaja de lângã faimoasa Promenade des Anglais, scena atacului terorist de joi noaptea, era goalã

Citiþi mai multe detalii în pagina 3

Istanbul, 15 iulie – Un grup de puciºti, în timpul tentativei
de preluare a puterii, în Turcia.


