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Scuze? Pentru ce?

A
ctualul Preºedinte al Mexicu-
lui, Andrés Manuel López
Obrador, este un personaj inte-
resant. În cel mai rãu sens posi-

bil. În parte, pentru cã este ignorat de
cãtre presã, obsedatã de câte un Trump
sau un Orban (al Ungariei). Asta ne
face sã avem o idee foarte distorsiona-
tã despre ce înseamnã, astãzi, populis-
mul agresiv.

López Obrador a preluat funcþia de
Preºedinte în Decembrie 2018.
Din primul moment, a adus haos
în Mexic, o þarã cu peste 125 de
milioane de locuitori care ori-
cum nu era un model de bunã gu-
vernare.

Printre primele mãsuri pe care
le-a luat a fost sã ordone forþelor
de poliþie sã o lase mai moale în
lupta cu cartelurile drogurilor,
care au plonjat Mexicul într-un adevãrat
rãzboi civil, cu zeci de mii de victime ºi
cu atrocitãþi oribile. Dupã aceea a urmat
epidemia de Covid. López Obrador a
fost unul dintre cei mai radicali negaþio-
niºti. A organizat manifestaþii la care,

sfidãtor, s-a pupat cu copii.
Acum a comis-o din nou. Într-un

discurs cu ocazia comemorãrii cuce-
ririi oraºului Mexico de cãtre spanio-
li, în 1521, a cerut scuze “popoarelor
indigene” pentru tratamentul aplicat
de spanioli. Omul este consecvent.
I-a invitat pe Papã ºi pe regele Spa-
niei sã vinã în Mexic ºi sã îºi cearã ºi
ei iertare.

Suntem indignaþi, pe bunã dreptate,
când vreun rãtãcit la minte ne-
agã Holocaustul. Ne îngrijo-
rãm, tot pe bunã dreptate, când
personaje precum Vladimir
Putin falsificã istoria, minima-
lizând crimele stalinismului ºi
cerând refacerea Uniunii So-
vietice. Negaþionismul nu are
ce cãuta în politica civilizatã.

Ce a fãcut López Obrador
este din aceeaºi categorie. “Astãzi ne
amintim de cãderea mãreþului oraº Te-
nochtitlan ºi cerem iertare victimelor ca-
tastrofei cauzate de ocupaþia militarã a
Spaniei în Mezoamerica”.

(continuare în pagina 3)

Moþiune cu ameninþãri,
negocieri ºi alianþe
”contra naturii”
l Cîþu îi ameninþã pe parlamentarii PNL cu exclucerea
lMoºteanu (USR) afirmã cã premierul va fi demis
l Ciolacu aºteaptã ca USR sã se þinã de cuvântl PSD
va vota la vedere

G
uvernul Cîþu afla, astãzi, dacã îºi
continuã activitatea sau va pica
alãturi de primele frunze ale to-
amnei. Moþiunea de cenzurã de-

pusã de PSD va fi supusã astãzi la vot,
iar AUR ºi USR au anunþat cã o vor
vota. Conform unor calcule simple, dacã
toate cele trei partide îºi vor aduce parla-
mentarii la vot, atunci Guvernul va cã-
dea. Conducerea Partidului Naþional Li-
beral a decis, ieri, cã toþi parlamentarii
formaþiunii vor sta în bãnci, la moþiunea
de cenzurã ºi nu îºi vor exprima votul, în
caz contrar urmând sã fie excluºi. PNL

merge în continuare cu varianta Florin
Cîþu premier, însã va aºtepta sã vadã cu
ce propuneri vor merge partidele din
Opoziþie la Palatul Cotroceni. Liberalii
au discutat în ºedinþa Biroului Politic de-
spre strategia din ziua moþiunii de cen-
zurã ºi au stabilit cã ºedinþa plenului co-
mun va fi condusã de preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Ludovic Orban, care
a anunþat sãptãmâna trecutã cã ºi-a de-
pus demisia din aceastã funcþie.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 3)

SENTIX:

Revigorarea aºteptatã
a zonei euro încã
nu s-a materializat

I
ndicele aºteptãrilor privind activita-
tea economicã din zona euro a înre-
gistrat a cincea scãdere consecutivã
în octombrie 2021, pânã la

cel mai redus nivel din luna mai
2020, conform celui mai recent
raport de la Sentix GmbH.

Declinul de un punct faþã de
luna precedentã, pânã la 8 pun-
cte, a contribuit la scãderea peste
aºteptãri a indicelui agregat al si-
tuaþiei economice, pânã la 16,9
puncte, cel mai redus nivel din
aprilie 2021, de la 19,6 puncte în luna
precedentã (vezi graficul).

Indicele situaþiei curente a înregistrat
cea mai mare scãdere din ultimele 17
luni, de 4,5 puncte, ºi a ajuns la 26,3
puncte, cel mai redus nivel din ultimele

cinci luni.
“Revigorarea economicã a zonei euro

aºteptatã în aceastã toamnã nu s-a mate-
rializat deocamdatã”, se aratã în
raportul Sentix, unde se mai su-
bliniazã cã “datele privind infla-
þia pun presiune tot mai mare
asupra gardienilor monetari
pentru a lãsa mãsurile de sprijin
sã expire sau sã le elimine com-
plet”.

Analiºtii de la Sentix susþin
în continuare cã încã nu se poate

stabili dacã asistãm doar la o încetinire a
creºterii sau ne aflãm la începutul unui
nou ciclu de scãdere economicã ºi averti-
zeazã cã “este crucialã prevenirea cãderii
indicelui aºteptãrilor sub zero”.

(continuare în pagina 9)
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Britanicii experimenteazã
ceea ce au trãit românii

în "epoca de aur"

CORESPONDENÞÃ
DIN UK

Criza de
combustibil
din Marea
Britanie

S
-a scris foarte mult
despre aºa-zisa crizã
din Marea Britanie de
la miile de staþii de
alimentare din toatã
þara. Majoritatea pre-
sei a reacþionat isteric
ºi politizat. Problema

a apãrut în timpul sezonului de
conferinþe ale partidelor politice.

S-au produs cozi de pânã la
ºapte ore la pompele de combusti-
bil ºi au izbucnit încãierãri între
clienþii frustraþi de aºteptarea lungã.

Sã ignorãm toate emoþiile în
jurul subiectului ºi sã privim fap-
tele.

1. Nu existã niciun deficit de
combustibil. Facilitãþile de depozi-
tare sunt pline de produse din ben-
zinã ºi Diesel.

2. Existã o penurie masivã de
ºoferi calificaþi pentru a muta com-
bustibilul de la facilitãþile de depo-
zitare la staþiile de benzinã astfel
încât ºoferii sã aibã acces la combu-
stibil.

3. Principala cauzã este cumpã-
rarea panicatã de combustibil de
cãtre ºoferi. Sã privim niºte cifre în
clipa de faþã:

În Marea Britanie existã 39.000
ºoferi cu o capacitate medie de 60
de litri în rezervorul lor.

Aceasta înseamnã cã dacã îºi
umplu rezervoarele la un anumit
moment datoritã panicii, Marea
Britanie are nevoie de douã miliar-
de de litri. Staþiile de benzinã din
Marea Britanie stocheazã cam 400
de milioane de litri.

IAN DEACON

(continuare în pagina 12)

Nesfârºite cozi
la benzinãriile
din Anglia

C
ozi de sute de maºini ºer-
puiesc în jurul benzinã-
riilor, certuri din dispe-
rare între ºoferii nervoºi
izbucnesc ºi se transfor-
mã uneori în bãtãi, maga-
zinele nu mai au pe raftu-
ri ºi pe stoc alimente de

bazã, iar dublarea facturilor cu ener-
gia ºi încãlzirea locuinþei riscã sã lase
la iarnã pânã la un milion de oameni
în frig.

Nu, nu este vorba despre România,
deºi ar putea fi. Vorbim despre Marea
Britanie, unde armata a “descins” în
benzinãrii cu propriile autocisterne
pentru a ajuta cu livrãrile de carburanþi.
Nu discutãm despre o întrebuinþare
nouã ºi nobilã pentru soldaþii armatei
britanice, ci de o încercare a guvernului
conservator de a compensa lipsa acutã
de ºoferi de transport. Multe benzinãrii
sunt încã închise chiar în capitala brita-
nicã, iar estimarea este cã 22% din ben-
zinãriile din Londra ºi din sud-estul
Angliei nu au fost aprovizionate cu
combustibili.

Miniºtrii guvernului Johnson au re-
spins în mai multe rânduri ideea cã actua-
la crizã a combustibilor are legãturã cu
Brexit-ul ºi au susþinut cã problema ºofe-

rilor de transport este una globalã, chiar
dacã alte þãri europene nu au întâmpinat
probleme similare în privinþa aprovizio-
nãrii benzinãriilor. Realitatea este cã sunt
ºi alte industrii din Marea Britanie care
se confruntã cu o lipsã de muncitori, un
exemplu important fiind industria
alimentarã.

Situaþia a ajuns aºa pentru cã munci-
torii ºi ºoferii români ºi de alte naþiona-
litãþi au fost obligaþi sã plece din Marea
Britanie în þãrile UE, dupã Brexit. În
prezent, se apreciazã cã nevoia de ºofe-
ri din Marea Britanie ar fi de circa
10.000.

Penuria de combustibili ºi produse
alimentare a reînviat amintirile genera-
þiei mai în vârstã, care a trecut prin
aºa-numita “Winter of Discontent” (Iar-
na Nemulþumirii) de acum mai bine de
40 de ani, respectiv iarna 1978-1979.
Tulburãrile sociale de atunci, exacerbate
de o iarnã extrem de complicatã, au fost
provocate de încercãrile guvernului la-
burist de atunci de a combate inflaþia prin
plafonarea salariilor ºi au dus la prã-
buºirea Partidului Laburist,care a revenit
la guvernare abia peste 15 ani.

M.G.

(continuare în pagina 12)

S-A DESCHIS CUTIA PANDOREI

35 de lideri de state
ºi-au ascuns averile
în paradisuri fiscale
lDoi politicieni români, menþionaþi în cea mai mare scurgere de date despre
cum îºi ascund averile bogaþii planetei l Printre persoanele menþionate în
ancheta Pandora Papers se aflã cântãreaþa columbianã Shakira, manechinul
german Claudia Schiffer ºi legenda indianã a cricketului Sachin Tendulkar

Î
n jur de 32 de trilioane de dolari
ºi bunuri precum opere de artã,
bijuterii ºi proprietãþi au fost gã-
site nedeclarate ºi ascunse în pa-
radisuri fiscale ca Elveþia, Emi-
ratele Arabe Unite, Panama ºi al-
tele, în cadrul unei anchete jurna-
listice de amploare publicate de

Consorþiul Internaþional al Jurnaliºtilor
de Investigaþie (ICIJ).

În total, 35 de lideri de state, în exer-
ciþiu sau retraºi, alãturi de alþi 400 de
oficiali din aproape 100 de þãri, sunt
menþionaþi în documentele Pandora
Papers. Printre aceste nume se numãrã
fostul prim-ministru britanic Tony Bla-
ir, preºedintele chilian Sebastián PiZe-
ra, preºedintele kenyan Uhuru Kenyat-
ta, preºedintele muntenegrean Milo
Ðukanoviæ, preºedintele ucrainean Vo-
lodymyr Zelensky, emirul qeic Sheikh
Tamim, preºedintele gabonez Ali Bon-
go Ondimba, preºedintele ecuadorian
Guillermo Lasso, precum ºi regele Ior-
daniei, Abdullah al II-lea. De aseme-
nea, peste 100 de miliardari, 29.000 de
conturi offshore, 30 de actuali ºi foºti
lideri de companii ºi 300 de oficiali pu-
blici au fost numiþi printre cei care
ºi-au ascuns averile, în cadrul primelor
dezvãluiri ale anchetei Pandora Papers.
Investigaþia, realzatã de circa 600 de
jurnaliºti, se bazeazã pe aproximativ
11,9 milioane de documente ce provin
de la 14 societãþi de servicii financiare
ºi a scos la ivealã peste 29.000 de socie-
tãþi offshore.

Potrivit acestor documente, regele
Abdullah al II-lea al Iordaniei a înfiinþat
cel puþin 30 de societãþi offshore în þãri
sau teritorii cu fiscalitate avantajoasã.
Prin intermediul acestor entitãþi, el a
cumpãrat în secret 14 proprietãþi de lux
în SUAºi Regatul Unit, în valoare de pe-
ste 106 milioane de dolari. Printre pro-
prietãþile de lux se numãrã vile în
Malibu, Londra ºi Ascot.

În ceea ce-l priveºte pe premierul ceh
Andrej Babis, el a plasat 22 de milioane
de dolari în societãþi paravan ce au servit
la finanþarea achiziþionãrii castelului Bi-
gaud, o mare proprietate situatã la Mou-
gins, în sudul Franþei. Babis urmeazã sã
participe la noi alegeri la sfârºitul acestei
sãptãmâni.

Pandora Papers aratã cum preºedinte-
le ecuadorian Guillermo Lasso a depus

fonduri în douã trusturi al cãror sediu se
aflã în SUA, în Dakota de Sud, sau cum
fostul premier britanic Tony Blair ºi soþia
acestuia au economisit 312.000 de lire
sterline în taxe de timbru atunci când au
achiziþionat o clãdire de birouri la Lon-

dra. Documentele aratã, de asemenea, le-
gãturi ale preºedintelui rus, Vladimir
Putin, cu proprietãþi secrete în Monaco.

M.G.
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