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REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU ORTODOXIA - EPISODUL AL III-LEA

Perceperea lui Dumnezeu (2)
Vã urez un An Nou fericit!
La mulþi ani!
S-a nimerit ca prima parte a ace-

stui Episod sã fie publicatã puþin îna-
inte de Crãciun ºi
Anul Nou, iar acum
BURSA sã publice
cealaltã parte, în pri-
ma sa ediþie din anul
2015, astfel cã am
surprins aceastã tre-
cere de ani între urã-

rile de fericire, exprimate în acest ar-
ticol.

Ca sã întregesc simbolul, þin sã
precizez cã, în tradiþie iudee, anul
2015 este “al ºaptelea an”, anul saba-
tic, anul iertãrii (datoriilor), anul eli-
berãrii datornicilor, anul generozitã-
þii, anul Shmitei ca manifestare a le-
gãmântului cu Dumnezeu.

Aceastã parte a doua a Episodului
al III-lea este alcãtuitã oarecum ex-
cesiv din NOTE, ca sã zic aºa, “teh-
nice”, conþinând informaþie ºi expli-
caþii de naturã logicã, metalogicã ºi
de epistemologie, cu care am consi-
derat cã trebuie sã-i echipez pe citi-
torii noºtri (despre care sunt
conºtient cã sunt specializaþi în cu
totul alt domeniu), ca sã pot trece la
Episodul al IV-lea, unde sper sã rea-
lizez conjuncþia dintre credinþã, ra-
þiune, organizare socialã ºi ceea ce,
în opinia mea, este criza de sistem
actualã.

Cred cã, astfel, voi pune în valoare
semnificaþia intenþiei de reunificare
a Bisericilor catolicã ºi ortodoxã, de-
spre care îmi închipui cã ar putea
avea consecinþe practice ample, in-
clusiv în afaceri.

Ca ºi pânã acum, avertizez citito-
rul cã lectura NOTELOR poate fi
dificilã ºi cã nu este obligatorie pen-
tru înþelegerea articolului.

Dar cred cã ar fi pãcat sã nu vã
aruncaþi ochii pe ele, pentru cã, prin-
tre informaþiile comune în domeniu,
mi-am permis observaþii ºi interpre-
tãri proprii, care nu se regãsesc la alþi
autori.

PARALIZIA RAÞIUNII

Sunt de acord cu Rebecca Goldste-
in, care, în “Incompleteness: The
Proof and Paradox of Kurt Gödel”/
2005, îl considerã pe Kurt Gödel
drept “persoana cea mai faimoasã de
care probabil cã n-aþi auzit”.

În opinia mea, creaþia în matema-
ticã, logicã ºi metalogicã a austriacu-
lui Gödel (nãscut la Brno, în 1906, a
murit la Princeton, USA, în 1978),
ne priveºte mai direct, mai personal,
decât “Teoria relativitãþii” lui Albert
Einstein, cu care, de altfel, a fost co-
leg (ca profesor la Universitatea din

Princeton), prieten apropiat, ba chiar
se pare cã au colaborat pe tãrâmul
matematicii, la elaborarea Teoriei
aceluia, deºi logicianul urmãrea pro-
iecte din propriul domeniu.

La vârsta de 25 de ani, Gödel a re-
tezat pretenþiile matematicii (de corp
unitar care s-ar putea dezvolta “ad
infinitum”), construind “teoremele
de incompletitudine” în interiorul
matematicii de tip “Principia Mathe-
matica” (Bertrand Russell ºi Alfred
North Whitehead, despre fundamen-
tele matematicii, trei volume publi-
cate în 1910, 1912 ºi 1913), teoreme
care stabilesc necesitatea incomple-
titudinii de principiu a oricãrui sistem
teoretic deductiv (sistem conþinând
teoria numerelor, dar toate teoriile
contemporane viseazã sã fie mate-
matizabile), ca sã fie asiguratã ne-
contradicþia ºi decidabilitatea (stabi-
lirea valorii de adevãr- adevãrul sau
falsul) propoziþiilor teoriei (vezi ex-
plicaþiile în NOTA 4).

(continuare în pagina 11)

2014: cel mai bun an
din 2005 pânã în
prezent, pentru dolar
l Preþul petrolului s-a înjumãtãþit anul trecut

Moneda americanã, dolarul, a
avut, în 2014, cel mai bun an din 2005
pânã în prezent, pe fondul speculaþii-
lor potrivit cãrora banca centralã a
SUA, Federal Reserve, va majora
dobânzile anul acesta, în condiþiile în
care responsabilii cu politica moneta-
rã din Europa ºi Japonia continuã sã
ia mãsuri de sti-
mulare.

În 2014, do-
larul s-a apreciat faþã de toate valute-
le majore, ca urmare a accelerãrii
creºterii economiei SUA(cel mai ra-
pid ritm din ultimul deceniu). În ace-
laºi timp, euro s-a depreciat pe
fondul aºteptãrilor, tot mai multe,
legatedefaptulcãBancaCentralãEuro-
peanã (BCE) va decide, luna aceasta,
sã cumpere obligaþiuni suverane.

“A fost un an bun pentru dolar”,
afirmã, conform Bloomberg, Eric Vi-

loria, strateg la “Wells Fargo & Co.”
din New York, adãugând: “Moneda
americanã a înregistrat câºtiguri im-
portante. Fed a încheiat programul de
relaxare cantitativã (n.r. – achiziþii de
active) ºi a semnalat cã vor veni ma-
jorãrile de dobândã. Toate acestea,
alãturi de perspectivele fundamentale

pozitive ºi de
datele economi-
ce solide, sunt

stimulente pentru dolar”.
Indicele Bloomberg Dollar Spot,

care mãsoarã dinamica dolarului faþã
de zece valute majore, a urcat cu
11% anul trecut, pe piaþa din New
York, la 1.131,06 puncte, avansul
fiind cel mai important din 2005
pânã acum.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

IONEL NIÞU: “PUNCT ªI DE LA CAPÃT.
CU CE AR TREBUI ÎNCEPUT”

Pentru înfiinþarea
unui Institut de
Studii Strategice
l “Þara noastrã stã bine la capitolul securitate,
însã mai are multe de fãcut ca sã asigure
prosperitatea cetãþenilor sãi”

Este deja un truism cã þara no-
astrã are nevoie de strategii
care sã fie dincolo de politi-

cã, dincolo de oameni care deþin,
temporar, diverse
funcþii, este de pã-
rere analistul Io-
nel Niþu.

Domnia sa
susþine cã avem
nevoie de planifi-
care ºi analizã stra-
tegicã, iar înfiinþa-
rea unui Institut de
Studii Strategice
(ISS) ar putea fi o
soluþie.

Crearea unui
astfel de institut
trebuie sã vizeze,
conform lui Ionel
Niþu, cele trei lu-
cruri elementare la
care se reduce ne-
voia oricãrui stat ºi cetãþean într-o
societate democraticã: libertatea, se-
curitatea ºi prosperitatea.

În opinia analistului, evoluþiile din
ultimii 25 de ani - care ne-au demon-
strat necesitatea explorãrii viitorului
ºi proiectãrii paºilor necesari atinge-

rii viitorului dezirabil – reclamã pre-
zenþa în peisajul autohton a unui
astfel de centru.

Ionel Niþu susþine: “Desigur,
mulþi vor spune:
«încã o institu-
þie»? Da, însã una
f u n d a m e n t a l
nouã, care sã ne
asigure cã ºtim
încotro ne îndrep-
tãm. La ora actua-
lã, fie nu avem
st ra teg i i , f i e ,
când le avem, nu
sunt puse în prac-
t i cã , devenind
simple documen-
te de sertar.

Þara noastrã nu
duce lipsã neapã-
rat de strategii, cât
de voinþa de a le
aplica ºi, adesea,

suferã la capitolul integrare ºi
abordare multidisciplinarã a diver-
selor domenii vizate de acele stra-
tegii.

A.S.

(continuare în pagina 3)

ÎN 2014

Statul ºi Fondul Proprietatea,
din nou, sprijinul BVB
Bursa de la Bucureºti a înche-

iat 2014 în urcare cu 9,07%,
indicele BET ajungând la

7083 puncte, pe fondul unei medii
zilnice a tranzacþiilor de 11,7 mi-
lioane de euro, mai mare cu 15,4%
faþã de 2013.

Avansul nu este unul spectaculos,
în condiþiile în care, anul trecut, rula-
jul a fost impulsionat de oferta Elec-
trica (444 milioane euro), dar ºi de

rãscumpãrãrile derulate, în special
de Fondul Proprietatea, dar ºi de alte
companii.

Dincolo de cifre, brokerii vãd
evoluþia pieþei noastre de capital în
anul trecut drept o consolidare a ten-
dinþei de maturizare ºi un punct de
pornire pe calea dezvoltãrii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

BARRYEICHENGREEN,
ECONOMIST:
Ieºirea Greciei din
zona euro ar avea
consecinþe mai grave
decât falimentul
“Lehman Brothers”

O eventualã ieºire a Greciei din
zona euro ar putea avea consecinþe
devastatoare, mai grave chiar decât
cele cauzate de colapsul bãncii ame-
ricane “Lehman Brothers”, în 2008,
avertizeazã economistul american
Barry Eichengreen, referindu-se la
turbulenþele care s-ar produce pe
pieþele financiare.

În opinia sa, o eventualã decizie a
Greciei de ieºire din zona euro va
duce, probabil, la retragerea banilor
din bãncile elene ºi la prãbuºirea
bursei, iar în final autoritãþile ar
urma sã introducã controale severe
ale capitalurilor. De asemenea, spu-
ne Barry Eichengreen, efectele s-ar
extinde asupra altor þãri, întrucât in-
vestitorii vor specula cu privire la ur-
mãtorul stat care ar putea pãrãsi zona
euro.

Dar, Eichengreen este de pãrere cã
politicienii europeni vor reuºi sã
ajungã la un compromis, astfel încât
Grecia sã rãmânã în zona euro.

“Chiar dacã pãstrarea zonei euro
va fi costisitoare ºi dificilã pentru
politicieni, destrãmarea ei ar fi ºi mai
costisitoare, ºi mai dificilã”, a spus
Eichengreen.

La rândul sãu, Kenneth Rogoff,
fost economist al Fondului Interna-
þional Monetar (FMI), a declarat cã
zona euro este “un dezastru econo-
mic, dar asta nu înseamnã cã va fi
uºor de destrãmat”. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Pânã când mai poate fi reglementatã speranþa
înainte sã disparã?
Noul an a început, ca ºi

ultimii 25 trecuþi de
la cãderea comuni-

smului, tot cu speranþa unei
vieþi mai bune. Autoritãþile,
atât cele de la noi, cât ºi cele
europene, încearcã, din pãca-
te doar la nivel declarativ, sã
sprijine aceastã încredere. Nimic
deosebit pânã aici, doar este vorba
de pregãtirea terenului pentru marile
bãtãlii electorale din 2015 la nivelul
unor membri importanþi ai Uniunii
Europene.

Într-un articol recent din Financial
Times, Tony Barber scrie cã “Renzi

este ultima speranþã a elitei din
Italia”, pe fondul “marºului
populismului de pe continent”.
Dar de ce s-a ajuns în aceastã
situaþie, în care autoritãþile de
la Bruxelles folosesc tonuri tot
mai ameninþãtoare faþã de þãri-
le unde tendinþele electorale

“nu merg în direcþia care trebuie”?
Oare nu tocmai din cauza pierderii
speranþei?

ªi care vor mai fi promisiunile
electorale, în condiþiile în care James
Rickards, autorul cãrþilor “Rãzboa-
iele valutare” ºi “Moartea banilor”, a
scris recent, pe contul sãu de Twitter,

cã “lumea s-a angajat pe o tendinþã
deflaþionistã din cauza datoriilor,
factorilor demografici ºi a progresu-
lui tehnologic, în timp ce bãncile
centrale doresc inflaþie pentru a nu
scãpa de sub control datoria publi-
cã”?

Într-adevãr, nu doar Europa, ci
întreaga lume industrializatã suferã
acum de pe urma poverii datoriilor
care nu mai pot fi plãtite. Dar nu
rãmâne, oare, mãcar speranþa pro-
gresului tehnologic pentru gãsirea
unor noi cãi de creºtere?

(continuare în pagina 13)

MACROECONOMIE

2015, anul iertãrii.

MAKE

NOTA 4
Gödel a a arãtat cã propoziþia care

exprimã “Paradoxul mincinosului”
este construibilã cu mijloacele sisteme-
lor de tipul “Principia Mathematica”.

Primasateoremãdeincompletitudine:
“În orice axiomatizare consistentã

[n.n. - necontradictorie] a teoriei nu-
merelor, existã propoziþii adevãrate,
dar nedemonstrabile formal”.

A doua sa teoremã de incompleti-
tudine:

“Consistenþa unei teorii a nume-
relor nu poate fi demonstratã în
însãºi acea teorie”.

Cele douã “teoreme de incomple-
titudine” demonstrate formal de Gö-
del pot fi exprimate mai “popular”
într-o singurã frazã: “Orice sistem
teoretic deductiv, suficient de bogat
sã conþinã teoria numerelor, cade, în
mod fatal, în propoziþii indecidabile”
(adicã, ajunge la propoziþii/teoreme
asupra cãrora nu poate decide, în
mod formal, dacã sunt adevãrate sau
false, ruinând, astfel, scopul teoriei).

Teoriile deductive sunt structurate
în sisteme axiomatice, construite pe un
set de axiome, la care aplicã un set de
reguli de derivare/combinare, ca sã re-
zulte propoziþii noi - teoremele -, al cã-
ror adevãr este garantat de respectarea
criteriilor de consistenþã (necontradic-
þie) ºi completitudine ale sistemului.

Schema formalã generalã a unei teo-
rii deductive:

I. Partea axiomaticã:
1. Termeni nedefiniþi;
2. Propoziþii primitive (axiome);
3. Reguli de derivare:

a) pentru termeni (definiþii);
b) pentru propoziþii (reguli de

deducþie).
II. Partea derivatã:

4. Termenii definiþi;
5. Propoziþiile demonstrate (teo-

reme).
(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

PÂNÃ LA LISTARE,

Dumitraºcu: „Complexul Oltenia trebuie sã îºi
externalizeze activele excedentare”

Producãtorul de energie pe bazã
de lignit Complexul Energetic Olte-
nia (CEO) pare departe de procesul
listãrii, care fusese anunþat, iniþial,
pentru anul 2013 ºi amânat, anul tre-

cut, pentru finalul acestui an, dupã
cum a relatat recent ziarul BURSA.

Autoritãþile se feresc deocamdatã
sã avanseze o datã fermã, întrucât so-
cietatea trece printr-un proces de efi-

cientizare ºi restructurare ce trebuie
continuat în forþã ºi în 2015. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 4, articolul „Cifra de afaceri
a Complexului Oltenia, în stagnare”.


