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Mitomania îl pierde
pe Dan Voiculescu

Clic!, deschid Antena 3, pe ecran,
scrie, cu roºu, “POST
CONFISCAT”.

Cad pe gânduri.
“Cum se poate?!”

Dacã postul este confiscat, atunci
nu poate sã afiºeze “POST
CONFISCAT”.

Numai dacã nu este confiscat,
atunci postul poate sã afiºeze “POST
CONFISCAT”.

Televiziunea este un noninteractiv
videogame, singure-
le douã reacþii per-
mise sunt sã schimbi
postul, ori sã închizi
televizorul.

Degetul înþepe-
neºte pe telecoman-
dã, când apare fru-
moasa metisã Laura

Nureldin: “Antena 3 este cel mai
credibil post de televiziune”.

Telecomanda îmi picã din mânã.
Sã declari cã este cel mai credibil

post, când tocmai afiºeazã falsul cã
ar fi fost confiscat!

Laura Anca Mariam Nureldin, o
ieºeancã de 35 de ani, este absolven-
tã a facultãþii de psihologie Hype-
rion.

Am auzit cã, acum, la psihologie,
a fost eliminat studiul logicii.

Am examinat ce materii progra-
meazã Hyperion pentru facultatea de
psihologie ºi, într-adevãr, nu am gã-
sit logica printre ele.

Pãcat!

În primul stagiu de pregãtire logi-
cã, te izbeºti de cele douã definiþii,
formulate de Aristotel, pentru pro-
poziþiile adevãrate:

1. Propoziþiile adevãrate sunt ace-
lea care unesc ceea ce în realitate stã
împreunã ºi care despart ceea ce în
realitate stã separat (Fizica);

2. Propoziþiile adevãrate sunt ace-
lea care afirmã cã este ceea ce este ºi

cã nu este ceea ce nu este (Metafi-
zica).

Nu e cine ºtie ce.
Sunt definiþii de bun simþ.
Dar, dacã nu le ai clar formulate,

atunci cum poþi absolvi facultatea de
psihologie?

La psihologie, ai de studiat, de pil-
dã, “mitomania”, definitã drept “ten-
dinþa structuralã de a denatura ade-

vãrul”, în cele patru manifestãri ale
sale:

1. Malignã. Legatã de un com-
plex de inferioritate, pe care trebuie
sã-l compenseze;

2. Vanitoasã. Mitomanul încear-
cã sã se punã în valoare, fãrã sã aibã
vreo limitã;

3. Rãtãcitoare. Mitomanul minte
continuu, ca sã fugã de realitatea
înconjurãtoare;

4. Perversã. Scopul minciunilor
este înºelãciunea (mitomanul este un
escroc).

Cum poþi recunoaºte “denaturarea
adevãrului”, dacã nu ºtii ce este
“adevãrul”?!

Dar, poate cã programa ºcolarã nu
este integral vinovatã de falsul fra-
pant al inscripþiei “POST
CONFISCAT” afiºate de Antena 3,
în timp ce postul se aflã în plinã emi-
siune. Pentru cã mitomania nu survi-
ne din ignoranþã, ci are o componen-
tã accentuatã de imoralitate.

În plus, frumoasa Laura Nureldin
nu a afirmat cã Antena 3 difuzeazã
“adevãrul”, ci cã ar fi fiind “cel mai
credibil post de televiziune”, iar între
ceea ce este credibil ºi ceea ce este
adevãrat sunt unele diferenþe - credi-
bilul este verosimilul, ceea ce crezi,
nu ceea ce este corespunzãtor realitã-
þii.

Mã simt mai uºurat, pot continua
sã o privesc pe Nureldin cu simpatie.

(continuare în pagina 3)

Banca Franþei:
Economia þãrii va
creºte cu 0,2% în T3

Economia Franþei este aºteptatã sã
înregistreze un avans de 0,2% în tri-
mestrul al treilea din anul curent
(T3), confrom previziunilor lansate
vineri de banca centralã de la Paris.
Prognoza este similarã celei care pri-
veºte trimestrul încheiat în iunie.
Datele oficiale referitoare la evoluþia
PIB-ului Franþei în trimestrul al doi-
lea vor fi publicate la data de 14 au-
gust.

Guvernul de la Paris anticipeazã o
expansiune economicã de 1% pentru
2014, însã piaþa aºteaptã ca previziu-
nea sã fie redusã la nivelul celei lan-
sate de Fondul Monetar Internaþio-
nal ºi Agenþia de Statisticã de la Pa-
ris: +0,7%.

Deficitul comercial
al Marii Britanii, în
creºtere neaºteptatã

Deficitul comercial al Marii Brita-
nii (doar pe segmentul bunurilor) a
crescut în mod neaºteptat în luna iu-
nie, în condiþiile în care exporturile
þãrii s-au redus.

Biroul Naþional de Statisticã de la
Londra a anunþat, vineri, cã deficitul
comerþului cu bunuri din Marea Bri-
tanie a ajuns la 9,4 miliarde lire ster-
line în iunie, de la 9,2 miliarde lire în
mai. Economiºtii estimau un deficit
de 8,8 miliarde lire.

Pe relaþia cu þãrile non-UE, defici-
tul comercial al þãrii a scãzut la 3,8
miliarde lire, de la 4,1 miliarde lire în
mai, în timp ce aºteptãrile arãtau mai
puþin: 3,6 miliarde lire. (V.R.)

200 DE DOLARI/BARIL?

Preþul petrolului s-ar putea dubla din cauza
conflictelor

Preþul futures al petrolului brut
american (West Texas Inter-
mediate – WTI) a scãzut sub

100 de dolari barilul sãptãmâna tre-
cutã, însã unii analiºti considerã cã
acesta nu va rãmâne la nivelul actual
multã vreme.

Kent Moors, strateg pe energie

globalã în cadrul Money Morning,
anticipeazã cã preþul petrolului ar
putea ajunge chiar la 200 de dolari
barilul, pe fondul tensiunilor dintre
Rusia ºi Ucraina, respectiv al con-
flictelor din Orientul Mijlociu. “Ori
de câte ori apare un conflict într-o
þarã producãtoare de petrol, preþul

petrolului creºte”, spune Kent Mo-
ors, adãugând: “Este unul dintre
modelele cele mai previzibile din
pieþe”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

BRUNO RIBO, ARCELORMITTAL GALAÞI:

“2014 a fost ºi continuã sã fie
un an crucial pentru noi”

l Bruno Ribo: “Obligaþiile post-privatizare au fost îndeplinite ºi mult depãºite”

Reporter: ArcelorMittal ar inten-
þiona sã achiziþioneze o oþelãrie în
Italia, potrivit unor articole de presã.
Cum va fi afectatã activitatea combi-

natului din România de aceastã posi-
bilã achiziþie?

Bruno Ribo: ArcelorMittal nu a
anunþat cã va cumpãra o oþelãrie în Ita-

lia.Grupulnostruaconfirmat faptul cã
analizeazã întreaga situaþie, ceea ce
înseamnã cã achiziþia va fi realizatã
numai dacã va aduce valoare adãuga-
tã.

Este prea devreme pentru a putea
rãspunde acestei întrebãri, dar nu mã
aºtept sã existe un impact major, în
condiþiile în care suprapunerea activi-
tãþii este limitatã, deoarece, în prezent,
combinatul din Galaþi nu vinde în Ita-
lia.

Reporter: Cum apreciaþi activita-

tea ArcelorMittal Galaþi în acest an,
comparativ cu anul trecut?

Bruno Ribo: 2014 a fost ºi con-
tinuã sã fie un an crucial pentru noi.
Sperãm sã fie ultimul an în care
vom raporta pierderi ºi - totodatã -
cel care va marca revenirea compa-
niei pe profit, în linie cu perfor-
manþele ArcelorMittal Europe.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)
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Ultimii cinci ani în care ArcelorMittal Galaþi a înregistrat pierderi au scos la ivealã

nu doar un mediu economic auster sau impactul major al costurilor cu energia, ci ºi

sprijinul puternic acordat de Grup, ne-a declarat într-un interviu domnul Bruno

Ribo, CEO combinatului din Galaþi.

Domnia sa susþine cã ArcelorMittal vrea sã-ºi continue operaþiunile în þara noa-

strã ºi, în acest sens, spune cã trebuie sã fie atins ºi menþinut, în anii viitori, un

nivel accesibil al preþurilor electricitãþii ºi gazului, ceea ce reprezintã un factor

cheie pentru supravieþuirea industriei siderurgice, dar ºi a celorlalte industrii din

România.

LUMEA ÎN ALERTÃ

Primul posibil caz de Ebola din þara noastrã
lUn bãrbat de 51 de ani din Ploieºti, suspect de Ebola, transportat la Matei Balº

Un bãrbat de 51 de ani,
suspectat cã este infectat cu
virusul Ebola, urma sã fie

transferat, ieri, de la Spitalul Jude-
þean din Ploieºti la Institutul Naþio-
nal “Matei Balº” din Bucureºti, au
declarat surse medicale, citate de
Mediafax. Rezultatul analizelor pri-

vind posibila infectare cu virusul
Ebola a bãrbatului va fi cunoscut zi-
lele urmãtoare.

Potrivit surselor citate, bãrbatul a
venit din Nigeria la 25 iulie ºi a fost
internat la Ploieºti cu diaree ºi scau-
ne hemoragice. “Nu are febrã. I se
vor face investigaþii complete la

«Matei Balº» ”, au mai spus sursele
citate.

Medicii iau în calcul ºi ca bãrbatul
sã fie suspect de malarie, în condiþii-
le în care, pânã în prezent, nu a fãcut
febrã. (V.P.)

(continuare în pagina 2)
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De ce merge Vestul
pe calea greºitã
împotriva Rusiei?
Când scriu aceste rânduri,

ecourile din presa interna-
þionalã nu s-au materializat.

Dacã în urmãtoarele zile tãcerea va
deveni asurzitoare, atunci vom ºti cã
“Vestul este pe calea greºitã”.

Acesta este titlul unui editorial din
Handelsblatt, cel mai important coti-
dian economic german, al cã-
rui autor este Gabor Steingart,
editorul ºef al publicaþiei. Dar
ce l-a determinat pe Steingart
sã se implice, mai ales cã arti-
colul apare pe site-ul cotidia-
nului în germanã, englezã ºi
rusã?

Sã fie sentimentul unui marº ine-
xorabil cãtre o confruntare militarã
pe care nimeni nu ºi-o permite, mai
ales cei care înghit pe ne-
rãsuflate propaganda
politicienilor ºi a slugi-
lor lor din presã?

“Fiecare rãzboi este
însoþit de o mobilizare
mentalã: febra rãzboiu-
lui”, scrie Gabor Stein-
gart în introducere. Apoi
aminteºte cã “nici oame-
nii deºtepþi nu sunt imu-
ni în faþa acestei febre”,
oferind exemplul lui Max Weber, re-
numitul sociolog, filosof ºi econo-
mist german de la începutul secolu-
lui trecut. Dupã declanºarea Primu-
lui Rãzboi Mondial, Weber a decla-
rat cã “acest rãzboi, cu toate atrocitã-
þile lui, este un lucru minunat, este o
experienþã care meritã trãitã”.

Dupã ce a evocat ºi îndemnurile la
luptã ale altor intelectuali germani,

printre care s-au regãsit Max Planck
sau Wilhelm Röntgen, Steingart între-
rupe brusc firul naraþiunii, pentru a de-
clara cã “istoria nu trebuie sã se repe-
te”. Din pãcate, afirmaþia sa nu pare
sã-l convingã nici mãcar pe el însuºi.

De ce? Deoarece “Congresul
american dezbate deschis înarmarea

Ucrainei”, iar fostul consilier
prezidenþial Zbigniew Brze-
zinski recomandã înarmarea
cetãþenilor pentru a face faþã
luptelor de stradã. Din fericire,
recomandarea lui Brzezinski
nu are ºanse mari de punere în
practicã, în condiþiile în care

autoritãþile de la Kiev nu ºtiu exact
împotriva cui vor fi folosite acele
arme.

“Ziare despre care credeam cã
sunt interesate mai mult de idei ºi
raþionamente, mãrºãluiesc acum alã-
turi de politicieni prin apelurile de
impunere a sacþiunilor împotriva
preºedintelui rus Vladimir Putin”,
scrie Steingart, iar “titlurile dezvãlu-
ie o tensiune agresivã caracteristicã
huliganilor care îºi susþin echipele”.

(continuare în pagina 6)

CÃLIN
RECHEA

“Rusia nu a fost niciodatã mai
unitã în jurul preºedintelui, iar
aceasta aproape te face sã crezi cã
agitatorii din Vest sunt plãtiþi de
serviciile secrete ruseºti”.

GABOR STEINGART,
EDITOR ªEF HANDELSBLATT

CONTRAR TRIUMFALISMULUI

Dupã listarea ”Electrica”,
valoarea tranzacþiilor
BVB s-a subþiat
l “Activitatea Bursei în promovarea IPO-ului EL a
fost aproape inexistentã” l Voci: “Cheltuielile de
marketing ar trebui îndreptate spre companiile mici,
nu pentru deplasãrile lui Ludwik Sobolewski”

Satisfacþia pe care Bursa de
Valori Bucureºti ar vrea sã
ne-o transmitã odatã cu re-

zultatele financiare pe primul se-
mestru al acestui an, anunþate joi,
a re t emeiur i foa r t e
ºubrede (valoarea me-
die zilnicã a tranzacþii-
lor de acþiuni, unitãþi de fond, obli-
gaþiuni ºi titluri de stat s-a ridicat,
în primele ºase luni ale anului, po-
trivit Raportului, la 65,3 milioane
lei).

Cãci suma celor patru instru-
mente financiare, calculatã pe baza

datelor la zi (care includ ºi luna
iulie), publicate pe site-ul BVB,
secþiunea ”Tranzacþionare ºi Statistici”,
este de doar 60,96 milioane lei, de
unde rezultã cã, dupã ce vãpaia

aprinsã înaintea listãrii
”Electrica” (simbol EL)
s-a stins, valoarea medie

zilnicã tranzacþionatã pe bursã a
scãzut cu 4,34 milioane lei, o dimi-
nuare semnificativã pentru dimen-
siunile pieþei noastre de capital.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 6)

BURSA

Frumoasa Laura Nureldin este absolventã de psihologie.


