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Rusiei

În plin proces de polarizare ºi radicalizare a societãþii noastre, insensibilã ºi neutrã la ideea celebrãrii centenarului unirii tuturor cetãþenilor
sãi, se întâmplã cã citesc ceva despre
ºtiinþele cognitive. Sunt câteva învãþãminte pe care le-am putut extrage.
Existã o micã probabilitate sã fie interesaþi de aceste concluzii ºi unii
dintre cititorii ziarului Bursa.
Fie cã vrem sau nu, fie cã suntem
conºtienþi sau nu, facem parte dintr-o
comunitate cognitivã în interiorul
c ã r e i a î m p ã rtãºim cu ceilalþi
cunoºtinþe, informaþii, valori,
tradiþii ºi emoþii.
În estimarea propriilor noastre
cunoºtinþe ºi
întelegeri, încorGHEORGHE
porãm (in)voPIPEREA
luntar cunoºtinþele altor oameni. O foarte puþinã
proporþie din ceea ce ºtim se aflã în
noi. Cea mai mare parte se aflã în comunitatea cognitivã cãreia îi aparþinem, în capetele celorlalþi1.
Faptul cã existã cunoºtinþe accesibile în comunitatea cognitivã ne face
sã ne supra-evaluãm cunoºtinþele individuale. De vreme ce, într-o comunitate cognitivã, împãrtãºim cunoºtinþe ºi informaþii, nu mai percepem distincþia dintre ceea ce “ºtim”
noi ºi ceea ce ºtie sau înþelege comunitatea. Aceasta este iluzia profunzimii explicative2.
Aºa cum stocãm cunoºtinþe în alþi
nenumãraþi oameni cu care împãrtãºim ceea ce este sedimentat în cadrul comunitãþii cognitive, depozitãm inteligenþa ºi pe internet. Obiceiul de a cãuta orice pe internet a crescut stima de sine cognitivã. Oamenii
care au gãsit informaþii pe internet au
avut convingerea cã le cunoºteau dinainte ei înºiºi, cã le ºtiuserã tot timpul3.
Platon, în Apologia lui Socrate,
reproduce concepþia lui Socrate care
era convins cã este mai înþelept cel ce
ºtie cã nu ºtie, decât cel care crede cã
ºtie ceva important, dar este dominat
de iluzie. La fel ca mulþi dintre noi,
individul criticat de Socrate nu ºtia
cã nu ºtia. Avea iluzia profunzimii
explicative. ªtia mai puþin decât socotea cã ºtie.
Iluzia înþelegerii este cu atât mai
pregnantã cu cât comunitatea cognitivã este mai exclusivistã ºi, în pasul
doi, mai dominatoare.
Irving Janis ilustra, prin anii ‘80 ai
sec. XX, aºa-numita mentalitate de
turmã (gândire în grup, groupthink)
care ne face ca, odatã ce aderãm la un
grup ºi la valorile ºi certitudinile acestuia, sã ne comportãm ca ºi când am
lãsa comunitatea sã gândeascã ºi sã
simtã în locul nostru, într-o comodã
stare de (parþialã) dez-individualizare ºi de diluare a responsabilitãþii în
“favoarea” mulþimii, care va consuma toatã energia necesarã pentru ca
noi sã lîncezim.
O comunitate cognitivã are toate
avantajele din lume, dar poate deveni extrem de periculoasã tocmai din
cauza iluziei înþelegerii. Oamenii
cu care dialogãm (real sau virtual)
sunt influenþaþi de noi ºi noi suntem
influenþaþi de ei. Membrii grupului
îºi pot întãri unii altora senzaþia de
înþelegere. Fiecare membru al grupului vede cã toþi ceilalþi îi susþin viziunea sau pãrerea, ceea ce îi face pe
toþi sã aibã convingerea cã punctul
lor de vedere este justificat ºi cã misiunea lor este clarã, chiar dacã nu
existã nicio motivaþie realã care sã
susþinã aceastã convingere, ci doar
un miraj. Membrii grupului îºi oferã
unii altora sprijin emoþional, dar nimic raþional nu susþine grupul ca
atare.

Ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor a
lansat un set de acuzaþii foarte grave
îndreptate spre Rusia. Acesta a declarat într-un interviu pentru The
Associated Press cã
þara noastrã se confruntã zilnic cu
agresiuni din partea
Rusiei ºi este nevoitã sã se apere de un
val de atacuri cibernetice.
“Nu cred cã trece
o zi fãrã o provocare
din partea Rusiei în spaþiul aerian sau
în apele teritoriale ale României”, a
declarat Fifor, adãugând cã guvernul
lucreazã “pentru a descuraja astfel de
acþiuni pe cât posibil ºi cât de eficient
poate”. Potrivit news.ro, interviul a
fost preluat ºi de The New York
Times. Ministrul mai susþine cã þara
noastrã doreºte sã fie principalul
stâlp de securitate al NATO în sudestul Europei: “Rusia îºi creºte capacitãþile militare în peninsula Crimeea
practic în fiecare zi; este vorba de noi
capacitãþi navale, noi fregate, noi
submarine”. Fifor a precizat ºi cã þara
noastrã plãnuieºte sã îºi creascã bugetul alocat securitãþii pânã la 2% din
Produsul Intern Brut ºi sã demonstreze cã este „un bastion al stabilitãþii ºi
securitãþii”, astfel, am putea trimite
mai mult de 700 de soldaþi, câþi trimitem în prezent, pentru misiunea
NATO din Afganistan, existând discuþii sã se creascã numãrul pânã la 900.
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ROBERT SHILLER,
LAUREAT AL
PREMIULUI NOBEL
PENTRU ECONOMIE:

“Politica de
taxare
vamalã a lui
Trump
nu este
sustenabilã”
Graficã de Oana Bãdicã

VOT PENTRU O VARÃ DE NEUITAT

Moþiune fãrã
speranþã

n ºedinþa de plen comunã a
Camerei Deputaþilor ºi Senatului, care va avea loc azi
începând cu ora 14:00, va fi dezbãtutã ºi supusã votului moþiunea de cenzurã împotriva guvernului depusã de 152 de parlamentari ai
opoziþiei.
Documentul prin care sunt incriminate nerealizãrile guvernului
Dãncilã a fost citit în Parlament luni,
25 iunie.
Intitulatã „Demiterea Guvernului
Dragnea-Dãncilã, o urgenþã naþionalã!”, moþiunea cuprinde referiri la
creºterea inflaþiei, la creºterea
ROBOR, la mãsurile aberante luate
de executiv cu privire la modificarea
permanentã a legislaþiei fiscale, la
lipsa investiþiilor în infrastructurã, la

Î

atacul asupra justiþiei, la asaltul dat
asupra Pilonului II de pensii ºi la falsa politicã de majorare a salariilor.
Pentru a trece moþiunea ºi pentru a
da astfel jos executivul, opoziþia are
nevoie de 233 de voturi. Calculele de
pânã acum, aratã cã îi lipsesc peste
60 de voturi.
În ultimile zile, reprezentanþii PNL
ºi USR au purtat intense negocieri cu
liderii UDMR ºi Pro România.
Dacã ºefii UDMR se lasã greu
convinºi, opoziþia a primit semnale
pozitive din partea formaþiunii politice condusã de Victor Ponta ºi Daniel Constantin. Bineînþeles, dupã ce
liberalii au dat asigurãri cã, în cazul
adoptãrii moþiunii de cenzurã, Ludovic Orban nu va impune nominalizarea sa în funcþia de prim-ministru.

Cu toate acestea, dacã opoziþia nu
va primi sprijin masiv din partea
UDMR ºi din partea minoritãþilor
naþionale reprezentate în Parlament,
precum ºi din partea unor aleºi din
arcul guvernamental care sunt
nemulþumiþi de sensul în care se îndreaptã România, moþiunea de cenzurã are slabe ºanse sã fie adoptatã.
Minoritãþile ºi UDMR, dacã ar vota
in corpore pro-moþiune, ar aduce
doar 47 de voturi în plus opoziþiei,
numãr insuficient pentru cãderea
guvernului.
Preºedintele UDMR, Kelemen
Hunor, a declarat cã abia astãzi, dupã
ºedinþa comunã a grupurilor reunite,
parlamentarii Uniunii vor lua o decizie în privinþa unei eventuale susþineri privind moþiunea de cenzurã de-

pusã de PNL, USR ºi PMP.
Preºedintele UDMR a declarat:
“Miercuri dimineaþã, la ora 9:00,
vom avea ºedinþa comunã a grupurilor reunite. Acolo, vom lua o decizie
formalã legatã de moþiunea de cenzurã, dar pânã atunci vom discuta cu
colegii noºtri. Vom vedea ce se va
întâmpla, dar decizia o vom lua miercuri”.
Liderul UDMR s-a referit ºi la modul în care guvernul poate fi înlocuit,
adãugând: “Dacã existã o majoritate
pentru o anumitã direcþie, noi o vom
respecta. Nicio moþiune care a trecut
nu a adus ceva mai rãu.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 14)

Reducerea impozitelor pentru sectorul corporativ din SUA este o mãsurã ce va fi pãstratã în timp, însã nu
acelaºi lucru se poate spune despre
tarifele vamale impuse anul acesta de
administraþia americanã, potrivit economistului Robert
Shiller, laureat al
premiului Nobel.
Acesta a declarat,
citat de CNBC:
“Noile taxe sunt
«nebuneºti» ºi genereazã extrem de
multã furie în întreaga lume, iar în
cele din urmã vor afecta încrederea
aliaþilor SUA. Taxele nu pot fi o politicã sustenabilã”.
Tensiunile comerciale dintre SUA
ºi restul lumii sunt tot mai mari. Duminicã, Wall Street Journal a informat
cã Trump intenþioneazã sã împiedice
mai multe companii chinezeºti sã facã
investiþii în tehnologia americanã.
Asta dupã ce, anterior, Trump
anunþase cã va taxa cu 10% importuri
din China în valoare de 200 de miliarde de dolari, dupã tarifele de 25%
aplicate þãrii asiatice mai la începutul
lunii, unor produse chinezeºti în valoare de 50 de miliarde de dolari.
ALINA VASIESCU
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