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DELICATESE SOCIOLOGICE

6% în direcþia bunã
S

ociologii noºtri au
aºteptat cu sufletul
la gurã, dar nu re-
zultatele alegerilor

europarlamentare, aºa cum
ne-am fi aºteptat, ci
exit-poll-ul minune al “Cen-
trului de Studii ºi Cercetãri
Infopolitic” (CSCI), anunþat cu surle
ºi fanfare de România TV, drept
“singurul exit-poll din România”,

deºi institutul nu apare între
cele acreditate la Biroul Elec-
toral Central, astfel cã, dacã
nu a fost acreditat, atunci nu a
avut dreptul sã-ºi plaseze pre-
zumtivii observatori în zona
de protecþie cu raza de 500 de
metri, din jurul secþiilor de vo-

tare ºi deci nu a avut cum sã prezinte
un exit-poll riguros sociologic.

Toate institutele de sondare au

oferit cifre greºite, dincolo de marja
de eroare admisibilã de 3%, despre
rezultatele obþinute de PSD ºi aliaþii
sãi, la europarlamentarele de dumi-
nicã, dar institutul CSCI, folosit de
postul de televiziune România TV,
este campionul acestor exagerãri.

Între 43%, cât a dat CSCI pentru
PSD ºi 37,4%, cât a anunþat BEC,
este o diferenþã mai mare decât 3%.

Se apropie de dublu.

Vã rog sã nu vã explicaþi minunea
acestui exit-poll prin absenþa opera-
torilor care sã culeagã datele: pentru
cã, de pe site-ul internet al CSCI,
aflãm cã datele sociologice îi sunt
culese de institutul “Operations Re-
search”.

Iar “Operations Research” a fost
acreditat de BEC.

Deci, nu aºa.
Adevãrata minune constã în dife-

renþele vizibile dintre datele furniza-
te de “Operations Research” ºi
“Centrul de Studii ºi Cercetãri Info-
politic” (vezi tabelul), cei din urmã
aducându-ºi contribuþia creatoare,
prin rotunjirea, în sus ºi în jos, a ci-
frelor primite de la primii.

Celedouãserii decifrenu ilustreazã
votul la europarlamentare, dar ele
sunt grãitoare pentru intenþiile de
manipulare ale lanþurilor de cetãþeni
care pornesc de la patronii institute-
lor de sondare, trec prin patronii tele-
viziunilor ºi ajung, prin stãpânii lor
politici, la cei care sunt adevãraþii
beneficiari ai marjelor de eroare so-
ciologicã.

Se spune cã “Operations Research”
ar fi moºtenitorul indirect al CCSB,
deþinut de Dan Voiculescu, patronul
fiicelor sale care sunt patroanele postu-
rilor de televiziune Antena, fondatorul
Partidului Conservator, aflat în alianþa
de la guvernare cu PSD, un fost secu-
rist ieºit din “sistem”, în mare pericol
sã fie bãgat la zdup pentru malversa-
þiuni economice.
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Rezultatul alegerilor
europarlamentare, considerat
“seism politic” de presa strãinã
l Angela Merkel: “Ascensiunea partidelor de
extremã dreapta în UE - remarcabilã ºi regretabilã”
l Premierul belgian a demisionat l PPE a
pierdut 60 de locuri în Parlamentul European

Rezultatele obþinute de parti-
dele naþionaliste euroscep-
tice în alegerile europarla-

mentare încheiate duminicã seara
reprezintã, conform presei interna-
þionale, un “seism” sau un “ºoc po-
litic”, în special dupã
victoria Frontului Na-
þional, care a devenit
“primul partid al Franþei”.

Conform rezultatelor prelimina-
re, partidele de extremã dreapta ºi
anti-UE au obþinut câºtiguri impor-
tante la alegerile pentru Parlamen-
tul European (PE), mai ales în Fran-
þa, Marea Britanie, Grecia ºi Dane-
marca.

Cotidianul german Frankfurter
Allgemeine Zeitung scrie cã rezul-

tatul alegerilor, care este “un seism
politic”, va avea consecinþe impor-
tante. Tot în Germania, cotidianul
Bild noteazã cã în Franþa s-a produs
“un ºoc electoral”, iar Die Welt,
care face, de asemenea, referire la

“un seism politic”, aratã
cã rezultatul alegerilor
este, pentru preºedinte-

le þãrii - Francois Hollande - “un de-
zastru”.

La rândul sãu, cotidianul italian
Repubblica face referire la “un cu-
tremur de pãmânt în Franþa”, iar
Corriere della Sera considerã cã si-
tuaþia din Franþa este una “ºoc”.

V. RIBANA

(continuare în pagina 2)

UN BARON, DAR NU LOCAL

“Europa are nevoie de mai multã solidaritate”
(Interviu cu baronul Bernard Snoy)

Reporter: Cum apreciaþi stadiul
actual al procesului de integrare eu-
ropeanã, în contextul crizei datorii-
lor suverane?

Bernard Snoy: Angajamentul
nostru faþã de integrarea europeanã
nu înseamnã cã nu suntem critici

faþã de modul în care toate instituþii-
le europene au rãspuns recentei cri-
ze economice ºi financiare sau la
criza datoriilor din zona euro. Chiar
dacã aceastã crizã a fãcut posibile
importante îmbunãtãþiri ale instru-
mentelor de politicã economicã ºi a

deschis calea spre o uniune bancarã,
avem încã nevoie de mult mai multã
solidaritate, iar bugetul UE este
încã insuficient în ceea ce priveºte
raportul mãrime-prioritãþi. Un pro-
cent excesiv din criza datoriilor a
fost pus pe umerii contribuabililor,

iar programele impuse asupra þãri-
lor în crizã au pus prea mult accent
pe austeritate, în timp ce reformele
de piaþã ºi îmbunãtãþirile în ceea ce
priveºte funcþionarea aparatului bi-
rocratic nu au fost foarte semnifica-
tive.

Reporter: Cum vede ELEC noua
Politicã Agricolã Comunã? Care
sunt beneficiile, dar ºi posibilele
dezavantaje ale reformei PAC, din
perspectiva unei organizaþii inde-
pendente?

A consemnat
ALEXANDRA OANCÃ

(continuare în pagina 11)
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GIURESCU S-A TREZIT DIN SOMNUL DOGMATIC:

“Lipsa cronicã de lichiditate
a BVB creeazã probleme pentru
fondurile de pensii”
De obicei extrem de reþinut,

Ion Giurescu, vicepreºedin-
tele Autoritãþii de Suprave-

ghere Financiarã pentru sectorul
pensiilor, se trezeºte, din timp în
timp, sã trimitã câte o sãgeatã veni-
noasã cãtre piaþa de capital.

Lipsa cronicã de lichiditate a BVB
creeazã probleme pentru fondurile de
pensii, a spus, ieri, Ion Giurescu, la un
eveniment de specialitate, dupã ce,
toamna trecutã, a decis sã blocheze
fondurile de pensii private sã facã
tranzacþii cu acþiuni, pentru douã
ºedinþe, ca sã verifice siguranþa deþi-
nerilor raportate în portofoliu, în
urma relatãrii, de cãtre ziarul
BURSA, a unui caz de furt de acþiuni.

Deºi lichiditatea BVB este la cote
de avarie de ani de zile, Ion Giurescu
a fost, pânã acum, extremde reþinut în

declaraþii. Probabil, domnia sa a pre-
ferat sã nu iasã în evidenþã, în condi-
þiile în care colegii sãi de la sectorul
pieþei de capital, dar mai ales asigurãri
s-au confruntat cu scandaluri rãsunã-
toare în ultima vreme, iar imaginea
ASF a avut de suferit.

Ieri, însã, Ion Giurescu s-a trezit
din amorþealã: “Una dintre proble-
mele sistemului de pensii private o
constituie lipsa cronicã de lichiditate
a Bursei de Valori Bucureºti, care, în
viitor, ar putea crea probleme admi-
nistratorilor fondurilor de pensii pri-
vate în privinþa respectãrii politicii
de plasamente”.

Domnia sa a adãugat: “Dacã nu se
va dezvolta piaþa de capital, banii din
pensii se vor duce în strãinãtate.
Sistemul de pensii a funcþionat fãrã
sincope pânã în prezent”.

Reprezentanþii BVB nu au tran-
smis, pânã la închiderea ediþiei, un
punct de vedere referitor la afirmaþii-
le vicepreºedintelui ASF.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 15)

Scandal pe marginea
garanþiilor EximBank pentru
exporturile cãtre Ucraina
lMihai Ionescu, ANEIR: “EximBank a anunþat
cã nu mai garanteazã exporturile cãtre Ucraina”
l EximBank: “Banca pune la dispoziþia
clienþilor sãi orice tip de asigurare solicitatã”
l Ionescu: “Exportatorii au renunþat la
evenimentele de promovare din Ucraina”

Exporturile noastre cãtre Ucraina
se fac acum fãrã garanþia statu-
lui, dupã cum ne-a spus Mihai

Ionescu, secretarul general al Asocia-
þiei Naþionale a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România (ANEIR).

Domnia sa ne-a precizat cã, în
urma tensiunilor din Ucraina, expor-
tatorii români au anulat participa-
rea la târgurile de promovare orga-
nizate în aceastã þarã.

Mihai Ionescu ne-a precizat:
“Exportatorii vor putea livra în
Ucraina fie cu plata înainte, fie
pe riscul lor, întrucât EximBank
nu mai garanteazã aceste livrãri.
Reprezentantul bãncii a comuni-
cat oficial, în plenul Consiliului
de Export din 19 mai, cã Exim-
Bank nu mai acordã garanþii
pentru Ucraina. Noi am avertizat
firmele care au relaþii comerciale cu
Ucraina sã nu se impacienteze, dar nu
le putem condamna cã nu vor sã riºte,
cã le este teamã sã nu piardã bani. În
ceea ce priveºte exporturile cãtre Ru-
sia, acestea încã sunt garantate, dar nu
se ºtie pentru cât timp. Ar fi pãcat sã
pierdem relaþia cu Rusia, þarã cãtre
care avem exporturi însemnate. Sunt
sume importante în joc, pe care le
vom pierde în condiþiile actuale”.

Contactaþi de Ziarul BURSA, re-
prezentaþii EximBank ne-au decla-
rat: “EximBank pune la dispoziþia
clienþilor sãi orice tip de asigurare
solicitatã ºi nu s-a aflat în postura de
a refuza acordarea unei astfel de fa-
cilitãþi pentru contracte comerciale
încheiate de companiile româneºti
cu societãþi din Ucraina sau Rusia.
Banca este constant preocupatã de

susþinerea firmelor româneºti în de-
mersul lor de internaþionalizare ºi de
aceea monitorizeazã cu atenþie -
având ca partener Ministerul Afaceri-
lor Externe - evoluþiile economice ºi
politice din zonele menþionate pentru
a putea oferi clienþilor sãi cele mai
bune instrumente pentru protecþia
afacerilor”. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 15)

Tabel comparativ între rezultatele provizorii BEC (26.05, ora 11) ºi
exit-poll-urile institutelor de sondare comunicate de televiziuni la ora 21, în data de 25.05

PSD +
UNPR+ PC

PNL PDL Mircea
Diaconu

UDMR PMP PPDD Forþa Civicã

Rezultate provizorii BEC 37,40% 14,86% 12,23% 6,92% 6,47% 6,21% 3,63% 2,62%

Exit-poll TVR/CURS 41,01% 14,92% 11,82% 5,91% 7,10% 6,70% 3,43% 2,11%

Exit-poll Digi 24 / IRES: 41,00% 14,00% 10,00% 5,00% 7,00% 6,00% 4,00% 3,00%

Exit-poll România TV / CSCI 43,00% 14,00% 12,00% 4,00% 6,00% 7,00% 4,00% 3,00%

Exit-poll Antena 3 / Operations Research 41,40% 13,40% 11,70% 4,70% 6,40% 6,30% 4,20% 3,30%

Exit-poll Realitatea TV / GeoPol 41,50% 16,00% 13,00% 4,30% 6,20% 8,00% 4,80% 3,00%

BCE ar putea acþiona
pentru restabilirea
creditãrii cãtre
întreprinderile mici

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar putea lua mãsuri specifice pentru
restabilirea fluxurilor de creditare cã-
tre întreprinderile mici cu probleme
financiare, ca o modalitate de stimu-
lare a redresãrii economice, conform
afirmaþiilor fãcute ieri de preºedintele
instituþiei, Mario Draghi.

Oficialul BCE a afirmat ieri, la o
conferinþã din Portugalia, cã inca-
pacitatea de a obþine credite a afec-
tat companii viabile în þãri precum

Spania ºi Portu-
gal ia , f rânând
creºterea econo-
micã a statelor
respective.

Mario Draghi a
menþionat cã BCE
ar putea facilita
accesul bãncilor
comerciale la cre-
ditele sale, astfel
încât aceste insti-
tuþii sã împrumute

mai departe societãþile.
Pe de altã parte, Draghi a declarat

cã BCE este vigilentã în privinþa riscu-
rilor generate de inflaþia scãzutã ºi
trebuie sã fie pregãtitã sã adopte mã-
suri dacã apar dificultãþi în zona euro,
din cauza creºterii slabe a preþurilor.

“În prezent, estimãrile noastre
aratã cã inflaþia scãzutã se va menþi-
ne o perioadã îndelungatã, dar va
reveni gradual aproape de 2%.
Totuºi, responsabilitatea noastrã
este sã fim în alertã faþã de riscurile
acestui scenariu ºi sã fim pregãtiþi
sã adoptãm mãsuri”, a precizat Ma-
rio Draghi. (V.R.)

MAKE

Europa are nevoie de mult mai multã solidaritate, iar bugetul

Uniunii Europene (UE) este, încã, insuficient, comparativ cu

prioritãþile setate, chiar ºi în condiþiile în care criza economi-

cã a fãcut posibile importante îmbunãtãþiri ale instrumente-

lor de politicã economicã ºi a deschis calea spre o uniune

bancarã, ne-a declarat Baronul Bernard Snoy, preºedintele

internaþional al Ligii Europeane pentru Cooperare Economi-

cã (ELEC), într-un interviu în exclusivitate.

Potrivit domniei sale, un procent “excesiv” din costul crizei

datoriilor a fost pus pe umerii contribuabililor, iar programele

impuse þãrilor au pus prea mult accent pe austeritate, în

timp ce reformele de piaþã ºi îmbunãtãþirile în ceea ce pri-

veºte funcþionarea apartului birocratic nu au fost semnifica-

tive.

Baronul Bernard Snoy a sosit la Bucureºti cu ocazia confe-

rinþei “Agriculturã ºi Protecþia Mediului în Europa Centralã ºi

de Est: Contribuþia acestora la creºterea economicã ºi ocu-

parea forþei de muncã”, organizatã astãzi de ELEC ºi având

susþinerea Bãncii Naþionale a României.

Domnia sa ne-a explicat punctul de vedere al organizaþiei pe

care o reprezintã faþã de noua Politicã Agricolã Comunã (PAC),

precum ºi cu privire la sectorul agricol din þara noastrã.

Draghi a
declarat cã
BCE este
vigilentã în
privinþa
riscurilor
generate
de inflaþia
scãzutã.
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