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într-o lume tulbure

Paula COTARCEA

Atât dezastrele naturale (inundaþiile, secetele, cutremurele,
uraganele ºi foametea), cât  ºi cele provocate de om (rãzboaiele,
conflictele politico-militare sau crizele refugiaþilor) au afectat
dintotdeauna comunitãþile ºi naþiunile din întreaga lume, iar
specialiºtii sugereazã cã tendinþa va continua - având în vedere
ultimele evenimente (pandemia COVID-19, inundaþiile din
India din 2019-2020, cutremurul din Haiti din 2021 etc.).
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Transportul reprezintã unul dintre elementele
cheie ce contribuie la bunãstarea ºi dezvoltarea
unei societãþi. O lume în care mãrfurile nu
circulã este o lume sortitã eºecului întrucât
numai prin liber schimb ºi întrajutorare se poate
obþine prosperitate pretutindeni.
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 "Promisiunea întreþine echilibrul perfect
între fiinþã ºi neant."     Gabriel Liiceanu
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Premiul Nobel în economie 2022

 Ben Bernanke, Douglas
Diamond ºi Philip Dybvig

- despre bãnci, crize, reglementare  ºi
vulnerabilitatea la zvonuri -
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Lucian BELAŞCU
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 Între 2000 şi 2020, dezastrele din
întreaga lume (exceptând pandemia
Covid-19) au ucis peste 1,2 milioane
de oameni. Prognozele estimează
că în următorii 50 de ani, dezastrele
naturale şi provocate de om vor
creşte de cinci ori ca număr şi
gravitate.

Pentru a înţelege importanţa
dezvoltării logisticii umanitare în
contextul unei lumi încercate de
dezastre de toate tipurile, este
necesară analizarea principalilor
termeni implicaţi: catastrofă, mana-
gementul operaţiunilor umanitare şi
logistică umanitară. Astfel, conform
DEX, prin catastrofă se înţelege "un
eveniment tragic de mari proporţii,
cu urmări dezastruoase; dezastru,
nenorocire, calamitate; tragedie".
Mergând mai departe, potrivit
terminologiei  adoptate de  OCHA/
ONU în 1992, termenul de catastrofă
se referă la un eveniment brusc care
perturbă activităţile de la nivelul unei
comunităţi sau societăţi şi care
provoacă pierderi umane, materiale,
economice sau de mediu care
depăşesc capacitatea de recuperare
a comunităţii sau societăţii afectate
folosind doar resursele proprii.Cel
mai des întâlnit criteriu folosit pentru
clasificarea catastrofelor are în
vedere cauza acestora. Astfel,
catastrofele se împart în catastrofe
naturale sau antropice (cele deter-
minate de acţiunea umană). De
asemenea, catastrofele pot fi lente
sau rapide în funcţie de modul lor de
manifestare. În lucrarea privind
Terminologia aferentă mana-
gementului dezastrelor, OCHA/ONU
defineşte pe scurt tipurile de
catastrofe precum şi principalele
caracteristici ale acestora. Dintre
acestea, amintim: cutremurele,
alunecările de teren, inundaţiile,
seceta, epidemiile, accidentele
chimice şi industriale etc.

În ultimii ani, cercetarea şi practica
în domeniul logisticii s-au concentrat
pe aplicarea acesteia într-un context
de afaceri. Cu toate acestea, o zonă
de aplicare diferită a logisticii este în
contextul ajutorului umanitar care s-
a dezvoltat ca urmare a creşterii
dezastrelor naturale şi provocate de
om din ultimii ani. Unul din momen-
tele cheie în dezvoltarea logisticii
umanitare o reprezintă dezastrul din
Oceanul Indian din 2004. În acest
an, cutremurul, urmat de tsunami-ul
din Asia de Sud au provocat apro-
ximativ 230.000 de vieţi şi au omorât
peste 1,7 milioane de oameni.
Peste 40 de ţări şi 700 de organizaţii
neguvernamentale au oferit asisten-
ţă umanitară. Răspunsul din sectorul
privat a fost fără precedent: de
exemplu, companiile americane au
mobilizat singure peste 565 milioane
dolari (numerar şi în natură), iar rolul
companiilor de logistică a fost, de
asemenea, crucial în furnizarea de
transport şi logistică gratuită sau
subvenţionată. Lumea a donat peste
13 miliarde de dolari şi iniţiind cel
mai mare efort de ajutor din istorie.
Ca urmare a tsunami-ului din
Oceanul Indian din 2004, logistica
umanitară a atras atenţia atât a
cercetătorilor, cât şi a practicienilor.
De fapt, acest dezastru a demonstrat
că eficacitatea ajutorului în caz de
calamităţi depinde de viteza şi
eficienţa logistică, crescând astfel
conştientizarea rolului crucial al
logisticii în operaţiunile de ajutor
umanitar.

În 2006, Thomas şi Mizushima au
definit logistica umanitară ca fiind
procesul de planificare, implemen-
tare şi control al fluxului şi depozitării
eficiente, rentabile a mărfurilor şi
materialelor, precum şi a informa-
ţiilor aferente, de la punctul de origine
până la punctul de consum în scopul
atenuării suferinţei persoanelor
vulnerabile. Astfel, pe scurt, logistica
umanitară reprezintă totalitatea

proceselor şi sistemelor implicate în
mobilizarea oamenilor, resurselor,
abilităţilor şi cunoştinţelor pentru a
ajuta persoanele vulnerabile
afectate de diferite catastrofe. Într-o
comunitate afectată de un dezastru,
din punct de vedere logistic, este
extrem de important să se asigure o
livrare eficientă, astfel încât mărfurile
şi oamenii cheie să ajungă la vic-
time. Din punct de vedere al mana-
gementului lanţului de aprovi-
zionare, optimizarea performanţei
logistice necesită ca toate relaţiile
dintre actorii implicaţi să fie ges-
tionate printr-o abordare integrată
pentru a coordona mai optim şi
eficient performanţa inter-organi-
zaţională, a elimina redundanţa şi a
maximiza eficienţa de-a lungul
întregului lanţ de aprovizionare de
urgenţă. Astfel, deşi logistica se
concentrează în mare parte pe
transportul unui bun dintr-un punct
de origine la destinaţie, mana-
gementul lanţului de aprovizionare
se concentrează în principal pe
relaţiile dintre actorii care fac posibilă
o astfel de mişcare. Logistica şi
managementul lanţului de aprovi-
zionare sunt ambele cruciale într-o
catastrofă.

Literatura de specialitate defineşte
noţiunea de managementul dezas-
trelor "disaster management" ca fiind
factorul cheie care conduce la
succesul eforturilor de ajutorare şi
care se compune dintr-o serie de
etape: atenuarea vulnerabilităţilor;
pregătirea acţiunilor; răspunsul
efectiv la catastrofă; reconstrucţia
post-dezastru. Faza de atenuare se
referă la legi şi mecanisme care
reduc vulnerabilitatea socială.
Această etapă cade, în principal, în
sarcina a guvernelor şi nu implică
participarea directă a logisticienilor.
Faza de pregătire se referă la diferite
operaţiuni care au loc înaintea unui
dezastru. Această fază încorporează
strategiile puse în aplicare care
permit implementarea unui răspuns
operaţional de succes. Această fază
este crucială deoarece este cea în
care se dezvoltă reţeaua fizică de
distribuţie, sistemele de tehnologie
a informaţiei şi comunicaţiilor şi
bazele colaborării. Scopul acestei
etape este de a evita cele mai grave
consecinţe posibile ale unui
dezastru. Această fază încorporează,
de asemenea, eforturile care se
depun între aceste catastrofe în
vederea învăţării din experienţele
trecute pentru a face faţă noilor
provocări.

Faza de răspuns se referă la dife-
ritele operaţiuni care sunt implemen-
tate instantaneu după producerea
unui dezastru. Această fază are
următoarele două obiective princi-
pale consecutive: (1) primul obiectiv
este de a răspunde imediat prin
activarea unor reţele temporare prin
intermediul primei subfaze; (2) al
doilea obiectiv este refacerea în cel
mai scurt timp posibil a serviciilor de
bază şi livrarea bunurilor către un
număr cât mai mare de beneficiari
prin intermediul celei de a doua
subfaze. În această etapă, coordo-
narea şi colaborarea între toţi actorii
implicaţi în situaţia de urgenţă
umanitară merită o atenţie deose-
bită. Conexiunile cu donatorii,
furnizori, ONG-uri şi alţi parteneri sunt
realizate în prima subfază, dar nu
sunt activate până când nu are loc
evenimentul catastrofal. Apoi, toţi
actorii implicaţi operează cât mai
repede posibil: la început, viteza - cu
orice preţ - este esenţială, în contextul
în care primele 72 de ore sunt cru-
ciale. Faza de reconstrucţie se referă
la diferite operaţiuni în urma unui
dezastru, având ca scop abordarea
problemei dintr-o perspectivă pe
termen lung. Efectele unui dezastru
se pot resimţi pentru o perioadă
lungă de timp şi au consecinţe grave
asupra populaţiei afectate. În plus,
dezastrele pot avea şi efecte pe
termen lung asupra manage-
mentului companiilor. De exemplu,

imediat după o catastrofă, com-
paniile de transport pot fi nevoite să
treacă de la un transport rutier la unul
feroviar în cazul în care infrastructura
a fost afectată ca urmare a catas-
trofei. Managementul operaţiunilor
umanitare implică actori foarte
diferiţi, care pot avea un grad ridicat
de eterogenitate în ceea ce priveşte
cultura, scopurile, interesele, manda-
tele, capacitatea şi expertiza logistică.
Actorii cheie pot fi clasificaţi după cum
urmează: guverne, armata, donatori,
organizaţii non-guvernamentale
(ONG-uri) şi companii din sectorul
privat, printre care furnizorii de servicii
logistice care au un rol crucial în
logistica umanitară.

Guvernele gazdă, guvernele ţărilor
vecine şi guvernele altor ţări din
cadrul comunităţii internaţionale -
sunt iniţiatorii fluxului de logistică
umanitară după un dezastru,
deoarece au puterea de a autoriza
operaţiuni şi de a mobiliza resurse.
De fapt, fără autorizaţia guvernului
gazdă, niciun alt jucător - cu excepţia
agenţiilor naţionale de ajutor şi a
armatei - nu poate opera în teatrul
de dezastre. Autorizarea guvernului
gazdă este fundamentală pentru
implicarea altor ţări (vecini sau nu).
Implicarea altor ţări este o chestiune
delicată, deoarece poate fi facilitată
sau blocată ca o consecinţă a
calităţii relaţiei dintre guvernul gazdă
şi comunitatea internaţională (în
multe cazuri ţările gazdă nu se
bucură de relaţii bune cu vecinii lor).
Un alt rol important în procesul de
ajutor poate fi jucat de acordurile
internaţionale la care guvernul gazdă
subscrie cu alte ţări (de exemplu,
Uniunea Europeană, Acordul de
Liber Schimb din America de Nord,
etc.). Mai mult, guvernele gazdă au
responsabilitatea de a pune în

aplicare protocoale şi de a lua mă-
suri pentru a reduce probabilitatea
dezastrelor (atenuarea acestora).

În multe ocazii, armata a fost un
actor foarte important, deoarece
soldaţii sunt chemaţi să ofere asis-
tenţă primară (de exemplu, insta-
larea spitalelor şi a taberelor,
telecomunicaţii şi repararea rutelor)
datorită capacităţilor lor ridicate de
planificare şi logistică. Donatorii
asigură cea mai mare parte a
finanţării pentru activităţile majore de
ajutorare. În general, donaţiile
constau în acordarea de mijloace
financiare (donaţii în numerar) pentru
a sprijini operaţiunile umanitare sau
furnizarea de bunuri şi/sau servicii în
mod gratuit (donaţii în natură) în
timpul efectuării operaţiunilor
logistice. Întrucât fiecare jucător în
cadrul propriului său rol specific
poate oferi donaţii în natură, în
modelul de relaţie umanitară ter-
menul "donator" se referă la cei care
oferă exclusiv mijloace financiare
pentru finanţarea operaţiunilor de
ajutor. Astfel, pe lângă finanţarea
specifică ţării oferite de guverne în
ultimii ani, fundaţiile, donatorii
individuali şi companiile au devenit
surse importante de fonduri. ONG-
urile includ câţiva actori disparaţi, de
la jucători influenţi şi internaţionali,
precum CARE (organizaţie umani-
tară lider care luptă împotriva sărăciei
globale) sau UNICEF, până la mici
şi micro-organizaţii care se dezvoltă
în cadrul comunităţilor locale, dar
sunt capabile să opereze şi la nivel
internaţional. Unii dintre aceşti
jucători sunt temporari, fiind creaţi
doar pentru a aborda o anumită criză.
Prezenţa companiilor din sectorul
privat (societăţi de logistică şi alte
companii) este în creştere în acţiu-

nile umanitare. În logistica
umanitară, companiile pot juca unul
sau mai multe dintre următoarele
roluri:donatori; colectori; furnizori.

În calitate de donator, o companie
poate sprijini logistica umanitară
oferind contribuţii financiare (în nu-
merar) pentru finanţarea operaţiu-
nilor de ajutor. În calitate de colector,
o companie poate aduna mijloace
financiare de la clienţii săi, angajaţii
săi şi furnizorii săi pentru a finanţa
operaţiunile de ajutor. În calitate de
furnizor, o companie îşi poate oferi
bunurile şi serviciile în mod gratuit
(donaţie în natură) sau ca urmare a
unei acţiuni de vânzare. În cadrul
acţiunilor umanitare, atunci când o
companie joacă exclusiv rolul de
donator şi/sau de colector, atunci se
consideră că aparţine categoriei
donatorilor. Companiile sunt capa-
bile să ofere suport tehnologic şi
personal şi manageri de logistică.
De asemenea, oferă servicii spe-
cifice care ar putea să nu mai fie
disponibile pe teren imediat după ce
a avut loc un dezastru, cum ar fi
furnizarea de energie electrică, soluţii
de inginerie, suport bancar şi servicii
poştale. Iniţial, companiile partici-
pante la eforturile umanitare au
observat că se produc pierderi enor-
me atunci când dezastrele întrerup
fluxul afacerii lor. În acest context, se
poate observa o tendinţa din partea
companiilor în sensul investiţiilor în
restabilirea continuităţii activităţii lor.
Furnizorii de servicii de logistică
contribuie la fiecare etapă a unei
operaţiuni de ajutorare în caz de
dezastre prin capacităţile de logistică
şi management al lanţului de aprovi-
zionare. Furnizorii internaţionali de
servicii logistice de top, cum ar fi DHL,
FedEx, Maersk, TNT şi UPS, şi-au
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sporit importanţa în ceea ce priveşte
resursele, activele şi cunoştinţele
împărtăşite cu partenerii lor
umanitari. Datorită capacităţilor lor
de a spori viteza şi eficienţa eforturilor
de ajutorare, companiile de logistică
îşi asumă un rol mai proeminent ca
parteneri ai organizaţiilor umanitare.

Logistica umanitară în raport
cu logistica de afaceri

Principalele diferenţe între
logistica umanitară şi cea de afaceri
sunt cuprinse în tabel.

Concluzionând, principalele
diferenţe dintre cei doi termeni
constau în: imprevizibilitatea cererii,
în termeni de timp, locaţie, tip şi
dimensiune; apariţia bruscă a cererii
în cantităţi mari, dar cu termene
scurte de livrare pentru o mare
varietate de produse; mize mari
asociate cu promptitudinea livrărilor;
lipsa resurselor în ceea ce priveşte
aprovizionarea, oamenii, tehnologia,
capacitatea de transport şi banii.

Provocări ale
logisticii umanitare

Există mai multe motive pentru
care logistica umanitară este de
interes pentru cercetători şi
practicieni. În primul rând, lanţurile
de aprovizionare umanitare sunt
considerate a fi cele mai eficiente şi
agile. Astfel, având în vedere
capacitatea de răspuns la diferitele
tipuri de dezastre, logistica uma-
nitară se adaptează cel mai rapid la
eventuale obstacole.  În al doilea
rând, lanţurile de aprovizionare
umanitare sunt specializate în
gestionarea riscurilor la scară largă,
dar şi lanţurile de aprovizionare care
operează în context de afaceri sunt
din ce în ce mai interesate de
managementul lor, întrucât un
dezastru de oriunde pe glob poate
avea consecinţe grave asupra
desfăşurării activităţilor actorilor
economici. În plus, ajutorul umanitar
are o importanţă economică semni-
ficativă, având în vedere suportul
acordat de autorităţi la care se
adaugă şi donaţiile din mediul privat.
Relevanţa globală a lanţurilor de
aprovizionare umanitară este
evidenţiată de faptul că toate
guvernele sunt implicate în ajutorul
umanitar, fie ca donatori, fie ca
beneficiari, precum şi de numărul de
organizaţii comerciale implicate în
lanţurile de aprovizionare umanitare
ca furnizori de produse şi furnizori
terţi de logistică. De asemenea,
există o multitudine de organizaţii
umanitare care trebuie să-şi coor-
doneze eforturile până la nivel global,
în funcţie de complexitatea şi
magnitudinea evenimentului. Însăşi
caracteristicile logisticii umanitare,
aşa cum au fost descrise anterior,
sunt surse ale provocărilor cu care
se confruntă logisticienii umanitari.
În plus, provocările reale cu care se
confruntă întreaga societate depind
de tipul dezastrului, precum şi de
regiunea în care are loc dezastrul.

Având în vedere cele de mai sus,
logistica umanitară se confruntă cu
următoarele provocări: reţele de
transport limitate, ambiguitatea
condiţiilor, cuantificarea impactului
logisticii umanitare sau obţinerea de
fonduri necesare desfăşurării
acţiunilor umanitare. Limitarea
reţelelor de transport constituie în
cadrul lanţului de aprovizionare
umanitar o  provocare importantă
specifică. Din punct de vedere
logistic, actorii implicaţi se pot con-
frunta cu imposibilitatea accesării
anumitor arii din cauza infrastructurii
distruse (de exemplu, alunecările de
teren pot împiedica ajutoarele să
ajungă la cei în pericol).  Aşa cum a
fost demonstrat anterior, viteza de
răspuns a ajutoarelor poate face
diferenţa între viaţă şi moarte, tocmai
de aceea, ar trebui luate în con-
siderare alternative diverse pentru a
livra mărfuri şi materiale esenţiale
cât mai repede posibil, în limita
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bugetului şi a resurselor disponibile.
Acest lucru poate fi realizat prin
utilizarea diferitelor moduri de
transport (de exemplu, rutier, feroviar,
aerian şi pe apă) sau combinarea
acestora poate creşte considerabil
ratele de succes ale unei astfel de
operaţiuni. Astfel, folosirea unor
moduri alternative de transport în
funcţie de caracteristicile dezastrului
ar putea fi singura opţiune de a
ajunge la persoanele afectate din
cauza amplorii daunelor aduse
infrastructurii de transport.

Ambiguitatea condiţiilor - având în
vedere dinamismul şi unicitatea
evenimentelor, presupune că toţi
participanţii la acţiunile umanitare
trebuie să dea dovadă de flexibilitate
în diferitele etape pentru a se adapta
la priorităţi ce se pot schimba cu o
rapiditate de nedescris. Impactul
logisticii umanitare - în ceea ce
priveşte cuantificarea ajutorului oferit
în urma unei catastrofe există lungi
dezbateri despre ce indicatori sunt
reprezentativi pentru "protecţia
civililor" sau "reducerea riscului", sau
la ce nivel ar trebui măsuraţi şi pentru
cine este relevantă şi utilă măsu-
rarea. Pentru activităţile pe teren şi
orientate spre proces, cum ar fi
logistica, indicatorii de eficienţă şi
eficacitate pot fi de exemplu cost,
timp de livrare, calitate. Aceşti indi-
catori sunt de ajutor pentru a iden-
tifica măsura în care se impun îmbu-
nătăţiri, precum şi pentru a identifica
domeniile în care colaborarea cu alţi
actori ar putea fi utilă pentru optimi-
zarea resurselor. Cu toate acestea,
aceşti indicatori cuantificabili (viteză
şi cost) nu sunt suficienţi deoarece
nu reuşesc să ofere o imagine
completă a ecosistemului, reducând
astfel intervenţia umanitară la o scară
tehnică. Astfel, provocarea constă în
găsirea unei corelaţii între indicatorii
cuantificabili (adeseori operaţionali)
cu cei calitativi (adeseori socio-
politici), astfel încât acţiunile
umanitare per ansamblu să obţină
cele mai înalte rezultate.

Obţinerea de fonduri - reprezintă,
fără îndoială, cea mai sensibilă
legătură dintre politică şi intervenţia
umanitară şi afectează toate etapele
lanţului de aprovizionare umanitar
(aprovizionare, depozitare, transport
etc). În ceea ce priveşte finanţarea,
Federaţia Internaţională a Crucii
Roşii subliniază într-unul din rapoar-
tele sale anuale că suferinţa umană
din întreaga lume este în mare
măsură ignorată, cu excepţia cazului
în care consideraţiile politice se
suprapun cu cele umanitare. Ca
rezultat al acestui favoritism din
partea donatorilor, fondurile nu sunt
neapărat proporţionale cu nevoile,
iar donarea este, în cea mai mare

parte, realizată în funcţie de agen-
dele politice ale donatorilor. De
asemenea, Crucea Roşie subli-
niază că fondurile tind să fie alocate
pentru probleme vizibile şi de mare
profil, mai degrabă decât în funcţie
de nevoi. Crizele şi urgenţele nu au
loc în mod liniar; multe se întâmplă
simultan şi concurează pentru timp
de antenă şi atenţie. Ca rezultat, nu
numai că nevoile mai urgente sunt
ocolite, ci şi finanţarea pentru
prevenire şi dezvoltare pe termen
lung. Donatorii tind să fie mai
receptivi la nevoile şi urgenţele pe
termen scurt, mai degrabă decât
măsurile preventive şi pe termen
lung care ar minimiza probabilitatea
crizelor sau dependenţei de ajutor
(de exemplu, Afganistan). Chiar şi
atunci când sunt alocate, fondurile
vin cu anumite condiţii. Donatorii pot
aloca donaţii şi pot influenţa modul
în care sunt cheltuiţi. Alocarea
donaţiilor este un instrument pe care
donatorii îl pot folosi pentru a-şi
direcţiona investiţiile în anumite
domenii sau sectoare. Alocarea
obligă agenţiile să cheltuiască în
funcţie de priorităţile donatorilor şi nu
neapărat de nevoile de cel mai înalt
rang în domeniu. De exemplu, un
guvern poate solicita ca bunurile să
fie cumpărate şi/sau transportate din
industriile lor naţionale sau din
investiţiile de peste mări. Ei îşi pot
exprima, de asemenea, dorinţa de
a avea ajutorul doar sub formă de
alimente produse în regiunea lor (în
timp ce nevoia principală poate fi
medicamentele) sau medicamente
produse în laboratoarele lor (care
sunt mai scumpe în comparaţie cu
furnizorii locali).

Spre deosebire de lanţurile co-
merciale de aprovizionare, opera-

ţiunile umanitare nu sunt analizate
în funcţie de viteza de reacţie sau
costurile lor, ci mai degrabă după
impactul lor. Aceasta înseamnă
aderarea la principiile umanitare cu
orice preţ, care uneori se pot dovedi
a fi foarte costisitoare sau contro-
versate. Participanţii la acţiunile
umanitare se confruntă cu provo-
carea de a găsi modalităţi neutre de
a-şi desfăşura activitatea fără a
compromite principiile sau a produce

un impact negativ.
De asemenea, trebuie să

anticipeze şi să minimizeze impactul
manipulării ajutorului şi să evite
conflictele prin dialogul constant cu
diferitele părţi. De exemplu, atunci
când sunt efectuate achiziţii locale
în detrimentul celor din străinătate
sau când este ales un furnizor de
transport sau o rută, alegerea trebuie
făcută pe baza unor obiective neutre
care să nu favorizeze una dintre părţi.
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1. Am fost de 2 ori în Spania, la
Barcelona şi la Madrid, în cadrul a
două evenimente universitare şi
ştiinţifice importante (era prin 1998
- 1999). Printre altele, am rămas
impresionat de frumuseţea ş i
bogăţia celor două mari oraşe.
Edificii somptuoase, acoperişuri
aurite, care sclipesc în soare
("Puerta del Sol" la Madrid), nume
celebre de constructori ("Sagrada
Familia" la Barcelona), o regalitate
meritorie. La Barcelona, eram
decani de la facultăţi importante
din România, schimb idei ş i
experienţe cu omologii spanioli. La
Madrid s-a desfăşurat un mare
Congres Mondial de Economie şi
Istorie Economică sub înaltul
patronaj al Majestăţii Sale Regele
Juan Carlos. Peste 4 ani am fost la
un alt mare Congres de Economie
şi Istorie Economică la Buenos
Aires, în Argentina, tot ţară vorbi-
toare de limbă spaniolă, şi ea cu
un trecut tumultos. Am văzut multe
lucruri şi am reflectat la multe
altele. Mi-am cumpărat - cum am
putut - şi câteva cărţi de istorie (mai
ales istorie economică) a Spaniei,
pe care le-am parcurs cu atenţie.

În cele 3 splendide oraşe,
veritabile culmi urbanistice, nu era,
însă, chiar peste tot frumos, "insule"
în centru iar unele margini nesu-
portând vreo comparaţie cu ele-
ganţa, rafinamentul, planturo-
zitatea, splendorile palatelor şi
clădirilor importante din Madrid,
Barcelona şi Buenos Aires. Nu mai
intru în detalii. Au fost şi aici, ca în
multe alte locuri din lume, mărire,
grandoare şi decădere. Cert este
că în secolul XVI, dar şi în decenii
anterioare, Spania, metropolă, a
devenit cea mai puternică naţiune
din Europa - deci, din lume -, dato-
rită, în importantă măsură, bunăs-
tării derivate din colonizarea de
către Coroana spaniolă a multor şi
bogatelor teritorii îndeosebi din
America de Sud, numită şi pe urmă
multă vreme America Spaniolă,
America Latină. Apoi, în condiţiile
unor războaie lungi şi costisitoare,
a unor revolte, a rămânerilor  în
urmă în dezvoltarea economică
care nu ţinea pasul cu anvergura
declarată a statului spaniol - până
în 1512, unificarea Spaniei din
zilele noastre era deja completă,
aceasta după ce, în 1492, marea
regină Isabela I de Castilia i-a dat
lui Columb (Colomb) bani pentru
prima sa călătorie pe Atlantic în
"Lumea Nouă", nutrindu-se apoi,
o perioadă deloc scurtă, forţa,
vigoarea ibericilor - Spania a înce-
put să o ia în jos. Factorul econo-
mic, privilegiat în Anglia, în Franţa,
în stătuleţe germane începuse să-
şi spună cuvântul său hotărâtor.
Târziu, abia prin anii 1960 - 1970,
mai ales pe vremea lui Franco şi
apoi, Spania şi-a construit o econo-
mie industrială  solidă şi modernă.

2. Oricum, însă, mobilitatea şi
inteligenţa ei, ale cuceritorilor
spanioli, conchistadorii (alături de
cei portughezi), energiile ei, o vor
ridica din când în când pe noi şi
însemnate momente de străluciri.
Nu au fost deloc puţine. Unul dintre
acestea, în deceniile dinspre final
ale secolului XVI şi pe urmă în
secolul XVII - atunci când moneda
spaniolă a devenit moneda
puternică a lumii de atunci. cam
ceea ce este dolarul în lumea de
azi... Ne vom referi mai pe larg. De
altfel, în acest sens mi-a atras
atenţia, şi un interesant studiu al
profesorului Jérôme Jambu, de la
Universitatea din Lille, publicat în
"L'Histoire", martie 2015. Cu ceea
ce aveam, cu ceea ce citisem, şi,
iată, şi studiul lui J. Jambu, cu alte
şi alte informaţii am întocmit arti-
colul de faţă. Elemente, procese
semnificative, asemănătoare în nu
puţ ine privinţe cu ceea ce se
petrece în prezent, când cotaţia
dolarului american a depăşit şi
depăşeşte pe cea a euro-ului
european! Fapt cu totul remarcabil,
dar, încă, mai puţin examinat...

...Să ne aducem aminte că, în
1492, spaniolii plecau în căutarea
unui drum spre "mirifica" Indie, prin
vest. Ei sperau să afle aici un
veritabil "El Dorado", o ţară, (exa-
gerând), în care aurul să "crească"
pe câmp ş i prin pomi, oricum
măcar cum povestea deja atunci
celebrul explorator Marco Polo în
volumul său "Cartea minunilor". În
consens cu speranţa bogăţiei auri-
fere, în primul rând, dar şi altele,
pe noile meleaguri se vădea sem-
nificativ şi felul în care spaniolii
numeau ţinuturile pe care le desco-
pereau: "Costa Rica", "Vila Rica",
"Porto Rico" etc. (rica, richesse în
franceză, bogăţie). Cum scrie, însă,
şi Jérôme Jambu, "deziluziile lor
au venit repede". Sigur, aur a fost,
dar nu la nivelul gândurilor,
speranţelor lor fantastice. Rapid
consumate, produsele spolierilor
lor, precum cele ale comorilor
aurifere din Caraibe şi ale incaşilor
nu au fost de fel suficiente pentru a
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le potoli sau măcar altera setea
auriferă. Doar după 50 de ani de la
prima că lătorie a lui Columb,
spaniolii au găsit mult metal
preţios, cum crezuseră iniţial. Dar
nu erau deloc "oraşele de aur", ci
adevăraţi munţi de argint, în fapt
mine foarte bogate în preţiosul
metal alb. Şi pe lângă explorare,
intervenea selectiv factorul
producţie, exploatarea. Pentru
asemenea mine de argint,
exploatările lor ajung la un
randament mai mare decât tot
ceea ce lumea cunoscuse până
atunci. Astfel că, după cum arată
cifrele, de pe la mijlocul secolului
al XVI-lea, Spania putea conta pe
cel puţ in 80% din "bogăţ i i le
metalice ale lumii".

Acest "El Platado" (plata, argint)
era constituit, esenţial, de cei doi
poli minieri, în speţă minele din
Mexic şi cele din Peru, exploatate
tot mai intens de pe la mijlocul
anilor 1540. În Peru, la Potosi, din
Cerro Rico, numit şi "muntele de
argint", lucrurile decurgeau foarte
bine pentru colonizatori. Dar
băştinaşi indieni numeau acest loc
"la Bocca del inferno", gura nu a
paradisului, ci a infernului, argintul
extrăgându-se în condiţii îngro-
zitoare, morbide, criminal sclava-
giste pentru indieni. Complicate şi
de periculozitatea utilizării mer-
curului toxic pentru a amalgama
metalul. Cerro Rico producea doar
el, la finele secolului XVI, circa
jumătate din argintul mondial. Iar
Spania dobândea din ansamblul
minelor sale de argint americane
circa 175 de tone de argint în 1540,
dar circa 1100 tone în anii 1570 şi
circa 2700 tone în anii 1590. Era
vremea boom-ului argintului, care
va continua până prin 1620 (Michel
Morineau). Un flux însă care se va
prăbuşi, de pe la mijlocul secolului
XVII urmând timpul aurului, ade-
văratului El Dorado, aur exploatat
la nivel ridicat, iniţial în Antile şi pe
urmă în cursurile de apă din
America.

3. Sunt două lucruri care se pot
sublinia. Pe de o parte, nu tot
argintul extras în Mexic şi Peru
ajungea în Spania, pe circuit. În
pofida unor măsuri de protejare şi
a progreselor din navigaţie, în
pofida acţ iunilor marelui rege
spaniol Filip al IV-lea (1621-1665),
supranumit şi "cel Mare", "regele
Planetă", contrabanda şi mai ales
corsarii privau aproape jumătate
din veniturile coloniale ale extracţiei
de metal. Iar pe de altă parte, şi
totuşi, studiile foarte serioase
asupra circulaţiei monetare din
vremea respectivă, întreprinse de
profesorul Jérôme Jambu, în ce
privea producţ ia de monedă,
distribuţ ia sa, utilizările sale,

identitatea utilizatorilor etc. (din
surse diverse, bunăoară socotelile,
calculele interne ale atelierelor
monetare, arhivele notarilor, mo-
nedele  şi calculele de tezaur, mai
puţin abordate de istorici. Cercetare
complicată, în premieră, pentru
fapte cu 400-600 ani în urmă,
interpretări dificile, eforturi imense
etc.), i-au permis acestuia să releve
coordonate de bază ale circulaţiei
monetare în epoca modernă. Cir-
culaţie ce ocupa un loc de seamă
în schimburile din Europa şi nu
doar din Europa. Se releva astfel
că moneda spaniolă, susţinută de
argintul sud-american, se afla în
centrul acestei circulaţii. Ceea ce,
prin alte mijloace sau relativ în alte
circumstanţe, face dolarul ameri-
can în prezent. Dar să revin.

Oricum, s-a vădit că în afara unei
părţi destinate utilizării respective
în sistemul colonial al Spaniei ca
atare, majoritatea metalelor ex-
trase din măruntaiele pământului
"cu sudoarea şi sângele amerin-
dienilor", cum îi numea celebrul
Las Casas, ajungeau în Spania, în
metropolă. Metalele erau trans-
portate de 2 flotile bine organizate
- "Flota" şi "Galioanele" - care, prin
contract, trebuiau să fie descărcate
la Sevilla, având forma atât a
pieselor de monedă deja bătute în
atelierele deschise în teritoriile
spaniolo-americane (în Mexic, în
Peru - Potosi) cât şi a lingourilor, în
Peninsula Iberică transformate re-
pede în monezi. Dar, cum spu-
neam, în vremea transportului că-
pitanii şi marinarii spanioli trebuiau
să înfrunte desele furii ale ocea-
nului, soldate deloc arareori cu
naufragii. Şi, în cazuri mai fericite,
cu pierderea unei părţi din încăr-
cătură, dar şi intenţiile piraţilor
îndrăzneţi şi buni navigatori care,
după spargerea cordoanelor de
securitate ce însoţeau uneori con-
voaiele - când acestea se constitu-
iau - şi după lupte atroce, sânge-
roase, luau în stăpânire încărcătura
de argint. O transbordau pe vasele
lor, acesta - argintul - luând astfel o
cu totul altă destinaţie decât cea
stabilită de autorităţile coloniale
spaniole.

4. Or, anunţurile de întoarcere a
galioanelor cu argint sau absenţa
navelor, abandonate sau scufun-
date cine ştie pe unde (şi astăzi se
întreprind vaste explorări ale
fundului Oceanului Atlantic în sco-
pul depistării navelor astfel
scufundate, aducerii lor la suprafaţă
şi însuşirii - legale - a comorilor pe
care acestea le aveau în cale)
aveau mare impact psihologic
asupra afacerilor de pe Vechiul

Continent (vezi şi Alexandre Dumas
"Contele de Monte Cristo", Casa de
navigaţie Morrel, cu, printre altele,
nava "Faraonul"). Creşteau sau
scădeau astfel dobânzile bancare,
se declanşau bancrutele sau
falimentele unor prestigioase
Case de Comerţ, deseori se deter-
minau astfel chiar campanii
militare, mişcările de trupe etc. Era
limpede că ventilaţia metalelor
hispano-americane în Europa
provenea din lichiditatea monetară
în creştere - în fapt, amplificarea
puterii de cumpărare a guvernului
spaniol, care, în schimburi, nu
neapărat de mărfuri, foarte avan-
tajoase pentru el, trimitea fonduri
masive în statele şi provinciile pe
le domina sau cu care era aliat.
Practic, afirmă astfel Jérôme Jam-
bu, "se finanţa de către Spania o
politică imperialistă din ce în ce mai
costisitoare".

Unele detalii. În Spania, intrau
mulţi bani din argintul hispano-
american, dar şi ieşeau mulţi bani
finanţându-se diferite ţinte. Iată,
bunăoară, Revolta îndelungată din
ţările de Jos spaniole (1568-1648),
prin banii consumaţi, a reprezentat
o adevărată prăpastie în care se
scurgea argintul. La fel Războiul
împotriva Provinciilor Unite (1581-
1609), demonstrând că măreţia şi
puterea se obţin, dar mai ales se
păstrează, cu bani mulţi. Pentru
Rege, familia sa, granzii de Spania,
aristocraţie, conducători de oşti nu
se simţea, dar ceilalţi, oamenii
mulţi, poporul sufereau. Iar sara-
banda de acest fel continuă. Alianţa
lui Filip al II-lea cu Ligile Franţei
costa şi ea foarte mult, Spania fiind
principalul susţinător financiar în
războaiele religioase de atunci şi
pe urmă, războaie mai ales între
hughenoţi şi catolici. Se spune -
după J. Jambu - că 600.000 de ecu
erau cheltuiţi anual în oraşele
rebele Amiens, Nantes, Paris,
pentru a finanţa armatele ducilor
de Guises. Şi mai trebuiau între-
ţinute statele italiene ale Impe-
riului, fortificate oraşele de pe
coasta africană - Ceuta, Melilla -
ş.a. Toate aceste imense sume
erau considerate de trezorierii
Spaniei "bani politici". În speţă, bani
cheltuiţi din raţiuni politice. Se vă-
deşte o oarecare asemănare cu
ceea ce se petrece în zilele
noastre? Fără îndoială şi, probabil,
că astfel se vor petrece lucrurile şi
în viitor...

5. Şi totuşi comerţul era, în acel
timp, principalul "canal de ven-
tilaţie" al metalului spaniol în Eu-
ropa. Negustorii spanioli, îmbo-
găţiţi, creşteau cererile, cumpă-

Mină de
argint

Potosi, Peru
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rările lor de la vecini, bunuri vândute
unei părţi din populaţie ce avea
resurse, fără să fie vorba de un
comerţ cu produse de lux. Franţa
se vădea primul furnizor astfel:
grâu, pânzeturi, postavuri, produse
executate manual, în schimbul
argintului, dar şi aurului, miro-
deniilor etc. Normandia şi Bretania
erau însemnate beneficiare...
Spania se vădea, pe această cale
atât mina cât şi atelierul monetar
al Franţei, ţară care, de-altfel,
interzisese orice export de metal
preţios.  Cum menţionam, istoricii
mai arată că un alt mijloc pentru a
capta metalul preţios spaniol îl
constituia atacurile asupra curselor
transatlantice, în fapt acte de
piraterie preţuite şi însuşite, vali-
date de autorităţile regale engleze,
de exemplu, dar uneori şi franceze
etc. Flota ducelui de Alva va fi
capturată în 1568, cu comoara ei
de 3,2 milioane de reali. Iar Francis
Drake, faimosul corsar al reginei
engleze Elisabeta I-a, îi va aduce
acesteia numai dintr-o expediţie
piraterească, dar oficial engleză, o
pradă de 600 milioane. F. Drake a
devenit Sir. Olandezii vor face la fel,
de exemplu celebrul prădător Piet
Heyn, devenit şi el spaima convoa-
ielor cu argint şi alte mărfuri spa-
niole. Şi dacă ne gândim că "real"-
ul era moneda de argint spaniolă
de 17,8 gr. cu titlul de 91,5%, iar
"escudo" era moneda de aur
spaniolă de 3,5 gr. cu titlul de 22 k,
avem cât de cât o imagine a marilor
pierderi cantitative şi calitative
suferite de Spania pe această cale.
Desigur, convoaiele erau, repetăm,
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deseori securizate prin nave de
însoţire, dar aceasta costa mult şi
nu avea mereu succes.

Pe urmă, contrabanda între colo-
nii americani - mulţi dintre ei de
origine spaniolă - şi negustorii spa-
nioli, priva şi ea, oficial, statul regal
spaniol de venituri considerabile.
Deseori, argintul, monezile nu erau
declarate, în beneficiul, fireşte, al
contrabandiştilor. Oricum, în pofida
unor asemenea lovituri, fraude,
capturi, importul de argint în Spania
nu a slăbit deloc, regăsindu-se
rapid în circulaţia monetară euro-
peană şi universală. Sunt momen-
tele în care moneda spaniolă, prin
anvergura şi funcţiunile ei, devine
dolarul de astăzi al lumii. Nume-
rarul din statele europene era
calculat de bancheri prin escudo-
ul de aur şi real-ul de argint. Aşa că
atunci când Franţa a creat, în 1577,
celebra ei piesă "de argint", franc-
ul, a urmărit să dispună de o
monedă care să facă concurenţă
monedei iberice mai ales din zona
Ţărilor de Jos. Pe urmă, Provinciile
Unite s-au angajat în lupta lor de
independenţă, şi au făcut acelaşi
lucru. Tot profesorul Jérôme Jambu
ne spune că regele francez Ludovic
al XIII-lea va crea şi el, în 1640-
1641, ludovici de aur şi ecus de
argint, monede pe care le aliniază
la titlurile şi greutatea "pistoles"-ilor
(piese de 2 escudos), şi a reali-ilor,
în scopul declarat de a "franciza"
cantităţile de monedă ale regatului
său, în măsură covârşitoare, până
atunci, reieşite din resursele his-
pano-americane. Aşadar, nu doar
muschetari, dueluri, episoade
amoroase cu doamne şi domni-
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şoare, ducese, prinţese, contese,
dantele, pălării imense etc., cum
înclinăm să credem, din romanele
marelui Alexandre Dumas, acele
vremuri, lucrări atât de răspândite
şi cunoscute (bunăoară, "Cei trei
muschetari", "După douăzeci de
ani", "Doamna de Monsoreau" ş.a.)
ci şi timpuri în care, în cabinete -
mai puţin somptuoase şi aproape
deloc galante, bancheri şi negus-
tori, deseori mai urâţi, dar mult mai
pricepuţi, făceau calcule reci chiar
sub egida Coroanelor regale,
calcule menite să-i ducă, în
măsura realizării lor, la stăpânirea
economică a unei bune părţi din
Europa şi din lume.

6. Totuşi, banii spanioli, au fost o
bună perioadă, unicul filon.
Celebra "Royal Mint of London",
însărcinată cu baterea monedei
britanice, potrivit unor socoteli
producea, în 1562, o pondere de
75% din banii săi de argint ca
urmare a melanjului metalic obţi-
nut din monedele spaniole. Tot
profesorul Lambu, dar şi M. Mori-
neau sau E. Le Roy Ladurie în
valoroasa sa lucrare "Sur les traces
de l'argent de Potosi"  apărută în
1990, Annales ESC, arată că
atelierele monetare de pe partea
Atlanticului, de la Pirinei la Marea
Nordului, de la Bayonne la Amster-
dam, funcţionau în prima jumătate
a secolului XVII, graţie, de ase-
menea, metalelor spaniole aduse
din Mexic sau Peru. La Rouen, de
exemplu, într-o singură locaţie de
bătut monedă, au fost obţinute doar
în 2 ani, 1 milion ecus, respectiv în
greutate de 27,5 tone de argint. De
altfel, în întregul regat al Franţei,
argintul din Peru era prezent în
ansamblul numerarului de metal
alb produs după 1570.

7. O muncă imensă pentru a fi
obţinute şi comentate asemenea
date. Dincolo de studiile sale,
Jérôme Jambu, în 2013, a publicat
astfel volumul "Tant d'or que d'argent.

Palacio Real, Madrid, sec. XVII

La monnaie en Base Normandie a
l'époque moderne. XVI-XVII siecle",
Rennes, PUR. Nu este, deci, deloc
întâmplător, că, în 1679, interzicând
circulaţia monedelor străine în
Regatul Francez, regele Ludovic al
XIV-lea şi "financiarul" său, J.B.
Colbert, au tolerat doar pistolii,
proveniţi din metal spaniol. Fapt
incontestabil, însă, metalele, mai
ales argintul, dar şi aurul, obţinute
de către Spania din exploatările sale
din America de Sud, pe lângă
bogăţia Spaniei, îmbogăţeau,
deopotrivă, inamicii ibericilor şi îi
înarmau împotriva ei. Nu mai era
vorba, în principiu, de "bani politici",
Spania exportând de 2 ori mai puţin
decât importa, având astfel o balanţă
comercială sensibil deficitară. Ne
gândim, ca atare, la mult mai mult.
Este sigur că Anglia şi Provinciile
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Jerome Jambu

Palacio Real, Madrid, în zilele noastre

Unite s-au putut opune Imperiului
Spaniol tocmai mulţumită argintului,
banilor ei intraţi pe circuit european
şi îndreptaţi spre britanici şi viitorii
olandezi. Chiar dacă Spania,
această minunată ţară, cu oameni
minunaţi, curajoşi, îndrăzneţi,
formidabili navigatori şi luptători, şi-
a dorit ţări ale aurului şi argintului pe
care să le exploateze în scopul de a-
şi consolida şi întări propriul  imperiu,
a devenit, nu după mult timp, ea
însăşi un "El Dorado" al lumii, cum
scrie Jambu, suportând singură
toate dificultăţile exploatărilor şi
exploataţilor, toate dificultăţile
transportului din Noua Lume spre
cea clasică, opunându-se apetitului
vecinilor săi, fragilizându-se, practic,
pe ea însăşi. Este oare soarta marilor
puteri mai ales în perioada lor de
declin? Posibil. De reflectat...

P.S. Nu cu mult timp în urmă, Rusia, Federaţia
Rusă, în urma unor refendum-uri realizate deseori
sub ameninţarea puştilor lor, de asemenea împo-
triva oricăror reglementări internaţionale, ale drep-
tului internaţional, cât de laxe, şi-au "alipit", de la
sine putere, zone ocupate (unele parţial), din
Ucraina, însumând circa 100 mii kmp - suprafaţă
aproximativ egală fie cu cea a Portugaliei, fie cu cea
a Ungariei. Atacând verbal, violent, Occidentul pe
probleme care au mai puţină relevanţă astfel.
Conducătorii ruşii speră, dar speranţele lor sunt, se
afirmă, lipsite de conţinut. Utilizează tehnologii
războinice din alte secole în plin secol XXI. N-au
cum să câştige, oricum, finalmente. Totodată,
uitând ei, deopotrivă, că ţarul Petru cel Mare,
încercând să-i civilizeze şi să-i facă să progreseze
real, a apelat tocmai la modelul occidental. Şi pe
urmă alţii, cam la fel. Sigur, sunt o putere, au filozofii
asupra vieţii şi morţii de un fel nu doar relativ diferit
comparativ cu Vestul. Dar, totuşi, nu ei, ci ceilalţi
au mai multă forţă şi în gândire şi în acţiune.
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Comunicatul de presă al Royal
Swedish Academy of Science referitor
la The Sverige Prize in Economic
Sciences in Memory of Alfred Nobel
2022, cunoscut ca Nobelul în
economie, a sunat astfel: "Academia
Regală de ştiinţe a Suediei a decis
să acorde The Sverige Prize in
Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel 2022 lui: Ben S.
Bernanke, The Brookings Institution,
Washington DC, USA; Douglas W.
Diamond, University of Chicago, IL.,
USA; Philip H. Dybvig, Washington
University in St. Luis, MO, USA pentru
cercetările lor în domeniul băncilor şi
al crizelor financiare".

În opinia juriului, laureaţii de anul
acesta au îmbunătăţit semnificativ
modul în care înţelegem rolul
băncilor în economie, în principal în
timpul crizelor financiare. Una dintre
contribuţiile lor semnificative este
justificarea necesităţii de a evita
colapsul băncilor.

Cercetările moderne în domeniul
bancar arată de ce avem nevoie de
bănci, cum le putem face mai puţin
vulnerabile la crize şi cum colapsul
băncilor accentuează crizele finan-
ciare. Fundamentele acestor
cercetări au fost puse de către Ben
Bernake, Douglas Diamond şi Philip
Dybvig la începutul anilor 1980.
Analizele lor au avut o importanţă
practică semnificativă în reglemen-
tarea pieţelor financiare şi în
gestionarea crizelor financiare.

Ben S. Bernake s-a născut în
Augusta, Georgia, SUA în 1953. A
obţinut diploma de licenţă la Harvard
University şi ulterior, în 1979 titlul de
doctor la Massachusets Institute of
Technology. În prezent este cercetă-
tor emerit în ştiinţe economice la The
Brookings Institution în Washington.
Din februarie 2006 până în ianuarie
2014 a fost preşedintele FED, fiind
numit în poziţia respectivă de doi
preşedinţi - Bush şi Obama. Înainte
de asta el a fost profesor, cu o carieră
academică la Princeton şi Standford.

Douglas W. Diamond s-a născut în
1953. El a absolvit studiile de licenţă
la Brown University în 1975, urmate
de master şi doctorat în 1980 la Yale
University. În prezent Diamond este
profesor de finanţe la University of
Chicago (din 1979). Diamond este
cercetător asociat la NBER (National
Bureau of Economic Research) şi
membru al Academiei Naţionale de
Ştiinţe.

Phil H. Dybvig s-a născut în 1955.
A absolvit University of Indiana în
1976, cu o dublă diplomă în mate-
matică şi fizică. Masterul şi doctoratul
le-a absolvit la Yale (1979). În pre-
zent, Dybvig este profesor de finanţe
la Washington University în St. Louis.

Pentru ca economia să funcţio-
neze, economiile trebuie transfor-
mate în investiţii. Cu toate acestea,
există un conflict între interesele celor
care economisesc, care doresc să
aibă acces instantaneu la banii lor
în cazul unor evenimente neaştep-
tate şi cei care iau bani cu împrumut,
care doresc să aibă garanţii că nu
vor trebui să restituie banii înainte de
termen. Prin contribuţiile lor teoretice,
Diamond şi Dybvig au explicat modul
în care băncile oferă o soluţie optimă
la această problemă. Acţionând ca
intermediari, întrucât băncile primesc
depozite de la numeroşi deponenţi,
le pot asigura celor care au nevoie
accesul la bani oricând au nevoie,
oferind în acelaşi timp împrumuturi
pe termen lung celor care le solicită.

Cu toate acestea, analizele lor au
arătat că din combinarea celor două
activităţi rezultă o vulnerabilitate a
băncilor la zvonuri legate de  un
posibil colaps. Dacă un număr mare
de deponenţi merg la bancă si-

Silvia MĂRGINEAN
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multan şi solicită restituirea depo-
zitelor, zvonul devine o profeţie care
devine realitate întrucât banca nu are
disponibilităţi suficiente pe termen
scurt şi intră în colaps. Această dina-
mică periculoasă pentru bănci poa-
te fi prevenită prin politici guver-
namentale care presupun asigura-
rea depozitelor şi acţionează ca
creditor de ultimă instanţă pentru
bănci.

În aceeaşi perioadă, Diamond a
demonstrat că băncile îndeplinesc
o altă funcţie importantă pentru
societate. Ca intermediari între
numeroşi creditori şi debitori
(deponenţi şi cei care iau bani cu
împrumut), băncile sunt mai potrivite
să evalueze bonitatea financiară a
celor care iau bani cu împrumut şi
să se asigure că împrumuturile sunt
utilizate pentru investiţii de încredere.

Ben Bernake a analizat Marea
Recesiune din anii 1930, cea mai
gravă criză economică din istoria
modernă. Printre altele, el a arătat
cum falimentele bancare au fost un
factor decisiv pentru durata şi
profunzimea crizei. Când băncile au
dat faliment, informaţii valoroase
despre clienţii lor au fost pierdute şi
nu au putut fi recuperate în timp scurt.
Abilitatea societăţii de a direcţiona
economiile către investiţii productive
a fost sever diminuată.

Contribuţiile laureaţilor de anul
acesta au îmbunătăţit capacitatea
noastră de a evita deopotrivă crize
serioase şi falimente costisitoare, a
afirmat Tore Ellingsen, Preşedintele
Comitetului pentru Premiul Nobel în
Economie.

Bloomerg, în articolul dedicat
câştigătorilor de anul acesta,
consideră că decernarea premiului
Nobel celor trei economişti ar trebui
să fie considerată un avertisment
către cei care sunt în prezent la
cârma sistemelor bancare, care ar
trebui să fie mai buni în aplicarea în
practică a contribuţiilor celor trei.

În prezent, modelele dominante
utilizate în elaborarea politicilor
economice şi în aplicarea acestora,
presupun că sectorul financiar joacă
un rol redus în stimularea economiei,
asigurând doar un background
pentru procesul de transformare al
economiilor în investiţii. Dar Dia-
mond şi Dybvig au arătat că
împrumutând pe termen scurt pentru
a face investiţii pe termen lung (adică
politica de leverage combinată cu
transformarea maturităţii) fac ca
băncile să fie cele mai sensibile la
panică. Bernake a arătat cum
această dinamică a jucat un rol
central în transformarea Marii
Recesiuni din anii 1930 într-un
fenomen de o amploare fără egal.

Aceste cercetări s-au dovedit dintr-
o dată extrem de relevante în 2008,
când bula creditelor ipotecare a
generat o panică ce a afectat atât
băncile tradiţionale cât şi creditorii
din aşa-numitul sector bancar alter-
nativ, ducând la falimentul câtorva
instituţii financiare importante,
inclusiv Lehman Brothers. Criza
creditelor care a urmat a generat
milioane de şomeri şi o pierdere
estimată de 1.4 trilioane de dolari
doar la nivelul Statelor Unite.

Conform celor de la Bloomberg,
în ciuda pregătirii sale academice,
Bernake - care a fost preşedintele
Federal Reserve din 2006 în 2014 -
a fost lent în răspunsul său la criză.
Abia la sfârşitul anului 2008, banca
centrală a considerat că cele mai
mari instituţii financiare din SUA sunt
suficient de solide pentru a continua
să facă plăţi către acţionari, ceea ce
le-a redus capitalul propriu şi a
crescut efectul de levier. Rezervele
lor de capital s-au dovedit curând
extrem de limitate, ceea ce a impus
FED-ului şi altor autorităţi să
investească trilioane de dolari din

banii contribuabililor pentru a scoate
sistemul financiar din colaps.

De atunci, autorităţile de regle-
mentare au răspuns cu cerinţe mai
stricte de capital şi lichiditate, menite
să limiteze efectul de levier şi să
asigure băncilor suficient numerar
pentru a face faţă unei crize de
încredere. Cu toate acestea, există
opinii cum că inclusiv  în rândul băn-
cilor tradiţionale, nivelurile de capital
ar trebui să fie mult mai ridicate
pentru a asigura rezistenţa într-o
criză gravă. Şi, aşa cum o ilustrează
incidente recente precum proble-
mele fondurilor de pensii din Regatul
Unit al Marii Britanii, autorităţile de
reglementare trebuie să facă mai
mult pentru a limita efectul de levier
în rândul instituţiilor financiare ne-
bancare - de exemplu, prin stabilirea
cerinţelor minime de garanţie pe
pieţele de creditare şi derivate.

Principala contribuţie a lui Dia-
mond şi Dybvig, un articol publicat în
1983 în care este elaborat modelul
Diamond - Dybvig, se referă la
fenomenul numit bank run.   Aceasta
este o situaţie în care, de obicei din
cauza unui zvon care determină un
număr mare de deponenţi să îşi
retragă simultan banii, băncile ajung
în imposibilitatea de a restitui tuturor
sumele. Modelul descrie modul în
care băncile susţin economia prin
crearea de lichiditate şi cum această
creare de lichiditate este cea care
poate pune băncile în dificultate dacă
nu există un sistem de asigurare a
depozitelor sau un alt tip de protecţie.

Laureaţii de anul acesta au
explicat rolul central al băncilor în
crizele financiare.  Bernake a adus
contribuţii esenţiale în principal prin
cercetările sale referitoare la Marea
recesiune din anii 1930 care a
paralizat economia mondială pentru
mulţi ani şi a avut consecinţe sociale
vaste. Cu toate acestea, crizele
financiare care au urmat au fost
gestionate mai bine, inclusiv datorită
cercetărilor în domeniu ale lau-
reaţilor de anul acesta care au
demonstrat importanţa prevenirii
colapsului bancar generalizat.

Băncile monitorizează
debitorii. ... dar cine
monitorizează băncile?

Într-un articol din 1984, Diamond
analizează condiţiile necesare pentru
ca băncile să-şi asume o alta sarcină
importantă, şi anume monitorizarea
debitorilor pentru a se asigura că îşi
onorează angajamentele. În reali-
tate, majoritatea investiţiilor sunt
riscante. Randamentele depind de
factori precum incertitudinea gene-
rală şi cât de bine şi-a făcut împru-
mutatul treaba. Un debitor  ar putea
încerca să evite să-şi plătească
datoriile susţinând că o investiţie a
eşuat din cauza ghinionului. Pentru
a preveni acest lucru, falimentul
trebuie să fie costisitor pentru
debitori. Cu toate acestea, chiar şi
debitorii care şi-au făcut treaba bine
şi nu au irosit bani uneori dau fali-
ment, ceea ce creează costuri inutile
pentru societate. În articolul său,
Diamond presupune că banca poate
monitoriza debitorii cu un anumit
cost. Banca face o evaluare iniţială a
creditului şi apoi urmăreşte evoluţia
investiţiei. Mulţumită acestui fapt,
multe falimente pot fi evitate şi
costurile societale sunt reduse. Fără
bancă în calitate de intermediar,
acest tip de monitorizare ar fi prea
dificil sau excesiv de costisitor. Toţi
indivizii care au investit direct sau
indirect într-un proiect nu pot să
monitorizeze că banii lor au fost bine
gestionaţi. În schimb, această
monitorizare este delegată băncii,
ceea ce aduce un plus nivelului
general de eficienţă.

Cu toate acestea, rămâne o
întrebare. Dacă banca monitorizează
debitorii - cine monitorizează băn-
cile? În practică, nu ne putem baza
pe fiecare deponent ca să ştie dacă
banca îşi face treaba în mod cores-
punzător. Una dintre concluziile din
articolul lui Diamond este că modul
în care sunt organizate băncile
înseamnă că nu trebuie să fie moni-
torizate de către deponenţi. Dacă
banca nu asigură monitorizarea
debitorilor, riscă pierderi mari din

împrumuturile sale. Banca ar fi astfel
să nu poată rambursa ceea ce le-a
promis deponenţilor săi şi să se
prăbuşească. Prin urmare, este
propriul interes al băncii să îşi moni-
torizeze debitorii fără ca deponenţii
să fie nevoiţi să monitorizeze banca.
Chiar dacă banca îşi îndeplineşte
bine sarcinile sale de monitorizare,
va suferi pierderi pe unele dintre
împrumuturile sale. Cu toate
acestea, riscul ca o instituţ ie
bancară de mari dimensiuni să se
prăbuşească astfel este mic, atâta
timp cât banca îşi gestionează
împrumuturile într-o manieră res-
ponsabilă. Asta pentru că o bancă
acordă împrumuturi unui număr
mare de debitori. Chiar dacă câţiva
debitori nu îşi rambursează îm-
prumuturile, pierderile totale din
împrumuturi vor fi mici şi previzibile.

În concuzie, datorită rolului de
intermediar pe care şi-l asumă
băncile, riscul de faliment şi costurile
cu monitorizarea debitorilor sunt
reduse. Acest lucru aduce beneficii
societăţii în ansamblu.

În acelaşi timp, modelul lui
Diamond explică modul în care
existenţa băncilor duce la o reducere
a costului de transfer economii la
investiţiile productive, cunoscut sub
numele de cost al intermedierii cre-
ditelor. Această reducere a costurilor
permite finanţarea unui număr mai
mare de proiecte de investiţii valo-
roase pentru societate. Dacă multe
bănci eşuează în acelaşi timp, cum
ar fi în timpul crizei anilor 1930, costul
intermedierii creditelor creşte atât de
dramatic încât o mare parte a
economiei încetează să funcţioneze.
Monitorizarea necesită cunoştinţe, iar
acestea se disipează atunci când o
bancă eşuează, iar recrearea lor
necesită timp, ceea ce face ca
consecinţele a falimentelor bancare
să fie evidente nu doar pe termen
scurt ci şi pe termen lung.

Fundamentul
reglementărilor moderne
în domeniul bancar

Munca pentru care Bernanke,
Dybvig şi Diamond sunt acum recu-

continuare în pag. 9
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Din punct de vedere logistic,
obiectivul primordial al transportului
este asigurarea circulaţiei mărfurilor,
în condiţii de siguranţă, într-un
interval de timp util, la locul şi în
cantităţile solicitate de beneficiari,
având în vedere obţinerea unei
eficienţe economice ridicate şi
conformitate cu legislaţia în vigoare
şi termenii stabiliţi prin contract. Ca
urmare a nevoilor în schimbare ale
societăţii de la începutul secolului al
XX-lea, abordările de planificare a
transportului s-au dezvoltat de la un
transport unimodal ce folosea un
singur mod de transport la unul
multimodal ce îmbină avantajele
mai multor moduri de transport. În
lipsa unei infrastructuri moderne şi
a unei reţele de transport interco-
nectată, comerţul mondial care asi-
gură satisfacerea nevoilor şi
dorinţelor consumatorilor ar fi
imposibil. Începând cu anii 1950,
transportatorii au început să
folosească containerele datorită
avantajelor operaţionale şi econo-
mice pe care acestea le aduceau.
Utilizarea containerelor a permis
standardizarea proceselor şi a
permis depăşirea anumitor obsta-
cole tehnice cauzate de transbor-
darea mărfurilor. În acelaşi timp,
folosirea containerelor a contribuit la
micşorarea ratei tâlhăriilor în timpul
transferului mărfurilor, la reducerea
timpilor de încărcare şi descărcare
a mărfii. Containerul a reprezentat
mijlocul prin care marfa putea fi
transportată prin intermediul tuturor
mijloacelor de transport fără a
necesita adaptări importante ale
mărfurilor sau ale transportului în
sine. Astfel, dezvoltarea containerelor
a facilitat creşterea numărului
operatorilor care oferă livrarea "door-
to-door".

Consideraţii generale

În vederea înţelegerii importanţei
transportului multimodal în contextul
logisticii umanitare este importantă
delimitarea termenilor şi a concep-
telor ce fac referire la transportul
combinat. O primă definiţie este
oferită de trei instituţii interguverna-
mentale (Organizaţia Naţiunilor
Unite, Comisia Europeană şi Con-
ferinţa Europeană a Miniştrilor de
Transport)  prin intermediul unui
glosar publicat în 2001 la Geneva şi
New York - "Terminology on com-
bined transport". Potrivit acestuia,
transportul multimodal se referă la
transportul mărfurilor prin două sau
mai multe moduri de transport. Pe
de altă parte, transportul intermodal
este definit ca fiind transportul
mărfurilor într-o singură unitate de
încărcătură sau autovehicul, care
foloseşte succesiv două sau mai
multe moduri de transport fără a
aduce modificări asupra mărfurilor
în procesul de transbordare. Astfel,
diferenţa între transportul multi-
modal şi cel intermodal se referă la
faptul că transportul intermodal
foloseşte aceeaşi unitate de încăr-
cătură pe tot parcursul transportului,
indiferent de mijlocul utilizat, în timp
ce în cadrul transportului multimodal
poate exista modificări/schimbări ale
unităţii de încărcătură.

Potrivit autorului Carlos F. de
Castro, transportul unimodal repre-
zintă transportul de marfă naţional
sau internaţional, efectuat de unul
sau mai mulţi transportatori şi care
se realizează cu un singur mod de
transport. În cazul unui singur trans-
portator, acesta va emite propriul
document de transport (de exemplu:
scrisoarea de trăsură tip CRM/CIM/
scrisoarea de trăsură aeriană etc.).
Dacă sunt implicaţi mai mulţi
transportatori, unul dintre aceştia pot
emite un singur document de
transport care să acopere întreg
transportul. Prin transport intermodal

se înţelege transportul de marfă care
se realizează similar cu ajutorul a mai
multe moduri de transport iar pentru
fiecare verigă a transportului, se
întocmesc documente de transport
diferite de către fiecare operator de
transport. Potrivit definiţiilor aprobate
în cadrul Grupului de Lucru privind
Statistica Transporturilor al Comisiei
Europene din cadrul ONU, transpor-
tul intermodal reprezintă o particu-
laritate a transportului multimodal,
marfa fiind păstrată în aceeaşi
unitate de încărcătură, fără divizarea
acesteia la schimbarea a două sau
mai multe moduri de transport.
Transportul multimodal presupune
transportul mărfurilor prin interme-
diul a cel puţin două modalităţi de
transport diferite, având la bază un
singur document de transport. În
cadrul transportului multimodal, este
practicată transbordarea unităţilor de
manipulare, formate din unitatea de
încărcătură (loading unit) şi
mijloacele de grupaj (aşa cum sunt
containerele).

Având în vedere multitudinea
definiţiilor prezentate mai sus, se
poate concluziona că transportul
multimodal presupune transpor-
tarea mărfurilor prin două sau mai
multe moduri de transport, utilizând
diferite unităţi de încărcătură pentru
care se încheie un document unic
de transport. Clasificarea transpor-
turilor multimodale are în vedere
două criterii: numărul mijloacelor de
transport şi gradul de specializare a
mijloacelor de transport. Astfel, în
funcţie de numărul mijloacelor de
transport implicate, transporturile
multimodale se clasifică în: (1)
Transporturi combinate care folo-
sesc două mijloace de transport:
auto-feroviar, feroviar-auto, naval-
auto, auto-aerian; (2) Transporturi
combinate care folosesc trei mij-
loace de transport: auto-feroviar-
naval, feroviar-auto-naval, feroviar-
naval-aerian. Al doilea criteriu folosit
în vederea clasificării transportului
multimodal are în vedere gradul de
specializare a mijloacelor de
transport utilizate. Potrivit acestui
criteriu, transporturile multimodale
se clasifică în: (1) Transporturi com-
binate nespecializate: vagoanele de
mărfuri, autocamioane cu transbor-
dare normală şi mecanizată; (2)
Transporturi combinate simplu
specializate: vagoane de mărfuri
obişnuite-autovehicule de marfă
specializate (nave specializate-
autovehicule sau vagoane obiş-
nuite); (3)Transporturi combinate
dublu specializate: vagoane de
marfă specializate-autovehicule de
marfă specializate (semiremorci pe
vagon, semiremorci sau vagoane pe
navă RO-RO-roll on, roll off-feriboat);
(4) Transporturi combinate triplu
specializate: nave specializate-
vagoane specializate-vehicule
rutiere specializate, transcontainere).

Utilizarea transportului multimodal
prezintă o serie de avantaje ce îşi au
originea în modurile de transport
care îl compun: (a) Eficientizarea
operaţiilor în punctele de transbor-
dare. Întrucât transportul multimodal
este planificat şi coordonat ca o
singură operaţiune, reduce timpii
morţi precum şi riscul de pierdere,
furt şi deteriorare a mărfurilor la
punctele de transbordare. Opera-
torul de transport multimodal faci-
litează comunicarea prin propriile
canale şi coordonează transferul
mărfurilor şi transportul continuu,
evitând problemele la punctele de
transbordare; (b) Îmbunătăţirea
comunicării între părţile implicate şi
a controlului transportului în fiecare
verigă. Acest lucru este posibil
datorită faptului că răspunderea cade
în sarcina unei singure verigi -
operatorul de transport multimodal.
Acesta este singurul care coor-
donează întreg transportul şi are în
acest fel controlul absolut asupra
operaţiunilor; (c) Reducerea biro-

craţiei. Timpul, dar şi costurile afe-
rente emiterii documentelor de
transport diferite se reduc consi-
derabil prin faptul că în cadrul trans-
portului multimodal se emite un
singur document de transport; (d)
Permite livrarea door-to-door. Acest
avantaj este unul dintre cele mai
importante întrucât consumatorii cer
ca bunurile cumpărate să fie aduse
cât mai aproape de aceştia. Fără un
transport bine pus la punct, livrarea
door-to-door este aproape imposi-
bilă, transportul multimodal dezvol-
tându-se şi ca urmare a acestei nevoi
din partea clienţilor; (e) Accesibilitate
ridicată. Transportul multimodal
permite ca mărfurile să ajungă şi în
cele mai greu accesibile locuri prin
utilizarea acelor moduri şi mijloace
de transport care se pliază cel mai
bine configuraţiilor destinaţiilor; (f)
Implementarea sistemului "Just in
time". Transportul multimodal per-
mite facilitarea implementării sis-
temului just-in-time astfel încât măr-
furile ajung atunci când companiile
au nevoie de acestea, nu mai
devreme sau mai târziu; (g) Practică
a lanţului green&lean. Transportul
multimodal reprezintă un instrument
extrem de eficient pentru reducerea
amprentei de carbon. Prin utilizarea
unui mixt de moduri şi mijloace de
transport, companiile obţin costuri
mai scăzute cu transportul şi
reducerea emisiilor de carbon.

Funcţiile ce definesc lanţul trans-
portului multimodal sunt: colectarea
mărfurilor, stabilirea conexiunilor,
transbordarea şi nu în ultimul rând
dispersia mărfurilor. Colectarea
mărfurilor întruneşte într-un terminal
multimodal totalitatea activităţilor de
primire, asamblare şi consolidare a
mărfurilor. Marfa poate proveni fie de
la diverşi expeditori, fie de la centrele
logistice care au centralizat loturile
de marfă, fiind apoi deplasate în
diverse mijloace de transport de
mare capacitate. Colectarea mărfu-
rilor include de asemenea şi proce-
sele de ambalare şi depozitare.
Funcţia de conexiune implică conso-
lidarea fluxurilor modale prin care o
garnitură de tren sau o navă port-
container se deplasează în cadrul
unui sistem de transport intern sau
internaţional. Eficienţa acestei funcţii
este dată de economiile obţinute în
urma containerizării loturilor de
marfă. A treia funcţie şi cea mai
importantă este reprezentată de
transbordarea mărfurilor. În cadrul
acestei funcţii, eficienţa este dată de
capabilităţile de acces şi trans-
bordare ale terminalului multimodal.
Ultima funcţie a transportului
multimodal este dispersia mărfurilor
către destinatarii finali. Din momentul
în care mărfurile au ajuns în
terminalul final, loturile de marfă sunt
împărţite în categorii în vederea
transportării acestora prin reţeaua
locală sau internaţională către clienţii
finali. Dispersia mărfurilor este în
strânsă legătură cu funcţia de

consum, întrucât presupune activităţi
şi procese logistice complexe cu
precădere în cadrul marilor oraşe.

Contractul de
transport multimodal

Dezvoltarea de noi tehnici de
transport, cum ar fi containerizarea
şi alte mijloace de consolidare a
mărfurilor în anii 1960, a introdus,
de asemenea, o nevoie semni-
ficativă de modificare şi actualizare
a reglementărilor legale comerciale
tradiţionale ale transportului.
Mărfurile într-un container puteau fi
transportate prin diferite mijloace de
transport, cum ar fi nave, vagoane
de cale ferată, vehicule rutiere sau
aeronave, de la punctul de origine
până la locul final de destinaţie, fără
a fi despachetate pentru sortare sau
verificare atunci când sunt transferate
de la un mod de transport către altul.
Treptat, tot mai mulţi operatori şi-au
asumat responsabilitatea pentru
întreg lanţul de transport în cadrul
unui singur contract de transport.
Expeditorii/destinatarii trebuiau să
tragă la răspundere un singur
operator, în caz de pierdere sau
deteriorare a mărfurilor implicate în
transportul multimodal, care ar fi
responsabil pentru întregul transport,
mai degrabă decât mai mulţi
transportatori unimodali implicaţi.
Era nevoie de un cadru juridic
internaţional pentru transportul
multimodal de mărfuri.

În ciuda diferitelor încercări de a
stabili un cadru juridic uniform care
să reglementeze transportul multi-
modal, nu există un astfel de regim
internaţional în vigoare. Convenţia
de la Geneva nu a reuşit să obţină
suficiente ratificări pentru a intra în
vigoare. Regulile UNCTAD/ICC
pentru documentele de transport
multimodal, care au intrat în vigoare
în ianuarie 1992, nu au putere de
lege. Sunt termeni contractuali stan-
dard pentru a fi încorporaţi în docu-
mentele de transport multimodal.
Lipsa unui cadru juridic internaţional
larg acceptabil pe această temă a
determinat ca guvernele individuale
şi organismele interguvernamentale
regionale să ia iniţiativa de a adopta
propria legislaţie pentru a evita
incertitudinile şi problemele care
există în prezent. Au fost exprimate
îngrijorări cu privire la proliferarea
abordărilor juridice individuale şi, pe
alocuri, divergente, care ar adăuga
confuzie şi incertitudini deja existente
în ceea ce priveşte regimul juridic al
transportului multimodal. Cele mai
importante reglementări regionale
adoptate cu privire la transportul
multimodal sunt: (a) Transportul
Multimodal Internaţional - adoptat la
4 Martie 1993 şi modificat la 9 Iulie
1996 reprezintă instrumentul de
reglementare al transportului
multimodal pentru grupul Andean
(Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru şi

Venezuela); (b) Acordul parţial pentru
facilitarea transportului multimodal
de mărfuri - adoptat la 27 aprilie 1995
este instrumentul de reglementare
al transportului multimodal pentru
ţările MERCOSUR (Argentina,
Brazilia, Paraguay şi Uruguay); (c)
Acord-cadru privind transportul
multimodal - semnat la 29 Noiem-
brie 2004 reprezintă instrumentul de
reglementare al transportului
multimodal pentru ţările membre
ASEAN (Asociaţia naţiunilor din sud-
estul Asiei: Indonezia, Malaysia,
Filipine, Singapore şi Thailanda).

În cadrul articolului am considerat
prevederile Convenţia Naţiunilor
Unite cu privire la transportul inter-
naţional de mărfuri (în continuare
denumită Convenţia de la Geneva)
ca fiind relevante în vederea
identificării principalelor trăsături ce
definesc acest tip de transport
întrucât aceasta a reprezentat baza
a numeroase reglementări. Con-
venţia a fost adoptată la Geneva, la
24 mai 1980. Aşa cum am menţionat
anterios, Convenţia de la Geneva nu
a intrat în vigoare, întrucât de-a lungul
timpului nu a întrunit numărul
necesar prevăzut în acest sens de
articolul 36. La data acestei lucrări,
13 state au semnat sau ratificat
Convenţia. Convenţia de la Geneva
defineşte transportul multimodal,
documentele ce însoţesc mărfurile
în cadrul acestui tip de transport, dar
şi responsabilităţile părţilor implicate.
Contractul de transport multimodal
se încheie între organizatorul de
transport multimodal şi expeditorul
sau destinatarul mărfurilor trans-
portate astfel. Organizatorul de
transport multimodal reprezintă
persoana care a încheiat, în nume
propriu sau prin intermediul unui terţ,
un contract de transport multimodal.
Organizatorul de transport multi-
modal îşi asumă responsabilitatea
pentru executarea contractului aşa
cum acesta a fost convenit de părţi.
Expeditorul este orice persoană de
către care sau în numele căreia a
fost încheiat un contract de transport
multimodal şi poate reprezenta
persoana care predă efectiv
mărfurile în vedea transportului
multimodal al acestora.

Caracteristicile juridice ce definesc
contractul de transport multimodal
internaţional sunt următoarele: (a)
Este un contract internaţional -
transportul multimodal internaţional
se diferenţiază în primul rând prin
elementul de internaţionalitate.
Mărfurile sunt transportate prin
intermediul a mai multor mijloace
de transport ce aparţin unor moduri
diferite de transport, trecând frontiera
a cel puţin unei ţări. De asemenea,
este posibil, dar nu şi necesar, ca
părţile implicate în contractul
internaţional multimodal să aparţină
unor culturi sau naţionalităţi diferite.
Având în vedere aceste aspecte,
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contractul multimodal este redactat
într-o limbă de circulaţie interna-
ţională; (b) Este un contract
sinalagmatic - odată ce contractul de
transport multimodal este încheiat,
acesta produce efecte pentru
ambele părţi semnatare sub forma
drepturilor şi obligaţiilor reciproce şi
interdependente. Astfel, părţile
contractante se obligă să îşi înde-
plinească angajamentele conform
celor stabilite prin contract; (c) Este
un contract comutativ - prin natura
contractului, atât drepturile, cât şi
obligaţiile generate de contractul de
transport multimodal sunt cunoscute
de la începutul contractului. Prin
semnarea contractului, părţile se
obligă una faţă de cealaltă că au luat
la cunoştinţă de întinderea şi
executarea responsabilităţilor; (d)
Este un contract cu titlu oneros -
similar celorlalte contracte comer-
ciale, contractul de transport multi-
modal internaţional are ca finalitate
obţinerea de către ambele părţi a
unui interes sau a unui echivalent
patrimonial; (e) Contractul are un
caracter real - conform Convenţiei
de la Geneva, principala condiţie
pentru naşterea, determinarea şi
definitivarea obligaţiilor o reprezintă
preluarea mărfurilor de către orga-
nizatorul de transport multimodal.
Menţiunile obligatorii cuprinse în
contractul de transport multimodal
fac referire la următoarele aspecte:
(a) Marfa transportată. În această
secţiune se vor include detalii cu
privire la natura mărfurilor, starea
aparentă a acestora, numărul de
bucăţi sau de colete, greutatea brută
sau cantitatea brută şi alte informaţii
specifice mărfurilor periculoase
(acolo unde este cazul); (b) Orga-
nizatorul de transport multimodal. În
această secţiune se vor menţiona
detalii cu privire la identitatea orga-
nizatorului de transport multimodal:
nume şi sediu; (c) Expeditorul şi/sau
destinatarul. În această secţiune vor
fi incluse datele expeditorului şi ale
destinatarului final daca acesta a fost
nominalizat; (d) Locul şi data
preluării mărfii; (e) Locul şi data livrării
mărfii; (f) Alte informaţii cu privire la
transportul mărfurilor. În această
secţiune se vor completa date cu
privire la itinerariul ales, modurile de
transport utilizate, precum şi punctele
de transbordare; (g) Preţul
contractului. În cadrul acestei clauze
se va menţiona dacă preţul a fost
plătit de către destinatar, dacă există
sume de rambursat la predarea
mărfii şi dacă au existat cheltuieli
asumate de către organizatorul de
transport; (h) Clauze generale. În
această secţiune se va nota dacă
contractul este supus negocierii, sau
dacă acesta respectă prevederile
Convenţiei de la Geneva; (i) Alte
menţiuni, instrucţiuni sau clauze
convenite de părţi; (j) Locul şi data
emiterii contractului de transport; (k)
Semnătura organizatorului de
transport.

O componentă extrem de impor-
tantă a oricărui contract o reprezintă
obligaţiile părţilor semnatare. În baza
contractului de transport multimodal
internaţional de mărfuri, expeditorul
are următoarele obligaţii: (1)
Obligaţia de plată a preţului aferent
transportului. Această obligaţie
revine de regulă expeditorului ca
urmare a contractului de transport
internaţional multimodal. Cu toate
acestea, plata transportului poate
cădea şi în sarcina destinatarului, caz
în care contractul va include o
menţiune specială în acest sens. (2)
Obligaţia de comunica caracterul
periculos al mărfurilor şi de a descrie
precauţiile pe ce reies. Această
obligaţie este menţionată în cadrul
articolului 23 al Convenţiei de la
Geneva care stabileşte obligaţia
fermă a expeditorilor de a marca

corespunzător mărfurile periculoase
ce fac obiectul transportului; (3)
Obligaţia de a garanta organi-
zatorului de transport multimodal
corectitudinea completării contrac-
tului de transport multimodal.
Această obligaţie este prevăzută în
cadrul articolul 12 al Convenţiei de
la Geneva şi are în vedere infor-
maţiile referitoare la natura mărfu-
rilor, marcajele, etichetarea, dar şi
aspecte cantitative (greutatea şi
cantitatea transportată).

De cealaltă parte, organizatorul de
transport multimodal are urmă-
toarele obligaţii: (1) Obligaţia de a
transporta marfa. Aceasta reprezintă
principala obligaţie a organizatorului
de transport şi presupune livrarea
mărfii către destinatar, în cele mai
bune condiţii, respectând termenul
de livrare stabilit. În cazul în care un
termen nu a fost stabilit, obligaţia de
a transporta trebuie realizată într-o
perioadă de timp rezonabilă, care
ţine cont de factorii externi; (2)
Obligaţia de a conserva marfa pe
parcursul transportului. Aceasta
presupune ca organizatorul de
transport să păstreze marfa în
aceleaşi condiţii pe parcursul
perioadei cuprinse între preluarea
mărfii de la expeditor până la
predarea efectivă către destinatarul
final; (3) Obligaţia de a preda marfa
la destinaţie. Aceasta reprezintă
finalitatea contractului de transport
multimodal şi reprezintă momentul
transferul răspunderii de la orga-
nizatorul de transport multimodal la
destinatar. Executarea acestei
obligaţii diferă în funcţie de forma în
care contractul de transport
multimodal a fost eliberat. În cazul în
care documentele sunt negociabile,
organizatorul va fi obligat să livreze
bunurile proprietarului de drept. În
cazul unui document de transport
multimodal nenegociabil, organi-
zatorul este obligat să livreze bu-
nurile destinatarului sau altei per-
soane menţionate pe documentul
de transport, în conformitate cu
prevederile şi instrucţiunile primite.

Convenţia de la Geneva,

 expeditorul, ca parte a contractului
de transport multimodal răspunde
în următoarele situaţii: (a) Neîn-
deplinirea obligaţiei de marcare
corespunzătoare a mărfii pericu-
loase. În cazul în care sunt produse
pagube şi daune asupra mediului
înconjurător, oamenilor sau asupra
mărfii transportate ca urmare a
neîndeplinirii obligaţiei de marcare
a mărfurilor periculoase şi neinfor-
mării operatorului de transport
multimodal, expeditorul este
răspunzător. În această situaţie,
organizatorul de transport poate
decide descărcarea sau distrugerea
mărfurilor pentru a le face inofensive
fără a despăgubi expeditorul; (b)
Neîndeplinirea obligaţiei de
garantare a operatorului de transport
cu privire la corectitudinea comple-
tării contractului de transport multi-
modal atrage după sine răspun-
derea expeditorului dacă se produc
pagube asupra mărfii sau asupra

organizatorului de transport.

Conform Convenţiei,

operatorul de transport multi-
modal răspunde astfel: (a) Pierderea
şi deteriorarea mărfii. Operatorul de
transport multimodal răspunde în
cazul în care marfa care i-a fost
încredinţată suferă pierderi sau
deteriorări, precum şi de situaţia în
care marfa se livrează cu întârziere,
cu excepţia cazului în care dovedeşte
că nu este vina sa. De asemenea,
operatorul de transport multimodal
este răspunzător şi pentru greşelile
prepuşilor sau mandatarilor săi.
Limitarea răspunderii se face în
raport cu modul de transport. Astfel,
dacă transportul multimodal cu-
prinde un traseu fluvial sau maritim,
limita este fixată la 666,675 DST/
colet sau 2 DST/kg. În sens contrar,
limita este stabilită la 8,33 DST/colet;
(b) Întârzierea în predare. Răspun-
derea operatorului de transport
multimodal este declanşată în acest
caz dacă marfa nu a fost predată la
termenul stabilit de părţile contrac-
tante sau într-un termen rezonabil.
Potrivit articolului 16, răspunderea în
această situaţie este stabilită la de
două ori şi jumătate din preţul
transportului.

Transportul multimodal
în Uniunea Europeană

La nivelul Uniunii Europene,
transportul multimodal reprezintă un
subiect asupra cărora organizaţiile
interguvernamentale de la Bruxelles
revin periodic. În ceea ce priveşte
politica comunitară în domeniul
transporturilor şi infrastructurii,
Uniunea Europeană, prin organis-
mele sale, vizează o formă de
mobilitate sustenabilă, eficientă din
punct de vedere energetic şi prie-
tenoasă cu mediul. Aceste obiective
pot fi atinse prin utilizarea trans-
portului multimodal care îmbină în
mod optim diferitele moduri de
transport, maximizând punctele forte
ale fiecăruia şi minimizând punctele
slabe. Transportul de mărfuri
continuă să crească, iar în ceea ce
priveşte transportul rutier de mărfuri,
acesta va cunoaşte o creştere cu
aproximativ 40% până în 2030 şi
peste 80% până în 2050. Prin
urmare, politica UE în domeniul
transporturilor urmăreşte reducerea
transportului rutier către moduri de
transport mai puţin poluante şi mai
eficiente din punct de vedere
energetic.

Cele mai importante iniţiative la
nivelul UE în privinţa adoptării la
scară largă a transportului multi-
modal sunt următoarele: (a) Strate-
gia de mobilitate durabilă şi inte-
ligentă (COM(2020)789) prin care
sunt stabilite obiectivele ambiţioase
pentru obţinerea mobilităţii durabile,
inteligente şi reziliente. Tot în cadrul
acestei strategii au fost identificate
principalele probleme care stau în
calea proliferării acestui tip de
transport: lipsa infrastructurii multi-
modale, reglementare neuniformă
şi neclară în domeniu, dar şi
utilizarea scăzută a transportului

feroviar; (b) Directiva privind trans-
portul combinat (92/106/EEC)
reprezintă unul dintre primele instru-
mente ce au reglementat transportul
combinat. În faţa noilor realităţi
economico-sociale, se impune
actualizarea şi revizuirea cadrului de
reglementare propus de această
directivă; (c) Politica reţelelor
transeuropene de transport (TEN-T)
reprezintă un alt cadru juridic al UE
care favorizează extinderea unei
reţele integrate europene de căi
ferate, autostrăzi şi drumuri expres,
căi navigabile interioare, rute
maritime, porturi aeriene şi maritime
aeroporturi, terminale feroviare şi
noduri rutiere. Obiectivul acestei
politici este de a sprijini o coeziune
socială, economică şi teritorială mai
puternică în UE prin eliminarea
decalajelor, înlăturând obstacolele şi
barierele tehnice de pe rutele de
transport transeuropene. Acesta îşi
propune să facă transportul euro-
pean mai ecologic, interoperabil şi
mai favorabil incluziunii, îndeplinind
obiectivele Pactului ecologic al UE.
Regulamentul TEN-T a fost o lege
importantă a UE pentru îmbună-
tăţirea accesibilităţii infrastructurii de
transport pentru persoanele cu
dizabilităţi, persoanele cu mobilitate
redusă şi persoanele în vârstă. Deşi
a fost dificil să se evalueze eficienţa
cerinţelor de accesibilitate în practică,
legea iniţială a recunoscut acce-
sibilitatea reţelei transeuropene de
transport pentru toţi utilizatorii,
inclusiv pentru persoanele cu
dizabilităţi.

La sfârşitul anului 2021, Comisia
Europeană a publicat o propunere
de revizuire a orientărilor Uniunii
pentru dezvoltarea reţelei transeu-
ropene de transport. Prin varianta
actualizată a politicii TEN-T, Comisia
Europeană îşi propune atingerea
următoarelor obiective: (a) Ecologi-
zarea transporturilor. Acest obiectiv
vizează reducerea emisiilor de gaze,
a poluării şi atenuarea congestionării
traficului prin utilizarea transportului
feroviar în detrimentul celui rutier şi

sursa nashtech
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1&format=PDF

https:/ / t ransport.ec.europa.eu/
t ranspor t - themes/ log is t ics-and-
multimodal-transport_en

Comisia Europeană, Strategia de
mobilitate durabilă şi inteligentă
(COM(2020)789), 2020, (online),
Disponibil la https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-14012-
2020-INIT/ro/pdf

transportul fluvial în locul celui mari-
tim; (b) Promovarea transportului
multimodal pentru facilitarea
transportului astfel încât acesta să
devină fluid şi rapid; (c) Sporirea
rezilienţei reţelei TEN-T la dezastre
şi catastrofe; (d) Îmbunătăţirea
instrumentelor de monitorizare,
raportare şi revizuire a instrumentelor
de eficienţă TEN-T. Ca parte a reţelei
TEN-T, cele zece coridoare pan-
europene au rolul de a contribui la
consolidarea transportului multi-
modal european. Reţeaua de
transport paneuropeană a fost
dezvoltată în timpul a trei conferinţe
de-a lungul a şase ani, începând cu
1991 la Praga. De-a lungul celor trei
conferinţe au fost identificate pe rând
coridoarele şi le-au considerat  drept
priorităţi pentru dezvoltarea infra-
structurii europene.
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Conform dexonline, o promi-
siune reprezintă un angajament
prin care cineva se obligă să facă
ceva, o făgăduială. Ce presupune
o făgăduială? În vremurile pe care
le trăim se pare că am uitat sau nu
mai are nicio importanţă dacă
respectăm un angajament, o asi-
gurare, un cuvânt dat, un legământ
făcut.

Ne deranjează să fim înconjuraţi
de persoane care promit şi uită să
respecte o promisiune. Lumea
acestora este o lume egoistă,
falsitatea lor este dusă la extrem în
scopuri meschine, oamenii aceştia
sunt lipsiţi de respect şi de mora-
litate. La un moment dat, ei ajung
să fie îndepărtaţi din cercurile
sociale datorită faptului că
apropiaţii nu pot avea încredere în
ei, promisiunile acestora fiind
deşarte.

Uneori, promisiunile sunt fon-
date pe baze nerealiste ceea ce
face greu respectarea lor. În mediul
politic, de exemplu, promisiunile
ne garantează un viitor mai bun,
salarii şi pensii decente, învăţământ
de calitate, însă, ducerea la înde-
plinire a acestora lasă de dorit. De
ce? Pentru că ele au fost făcute fără
fundamente realiste şi pentru a
atrage electoratul, cu alte cuvinte...
interese, scopuri personale.

Ne putem închipui cum ar arăta

o lume în care nu ar fi respectate
tratatele internaţionale semnate de
nişte oameni care au făcut pro-
misiuni extrem de importante pen-
tru supravieţuirea omenirii. Dacă
parcurgem istoria, miliarde de vieţi
s-au pierdut în urma războaielor
care au fost şi sunt mai grave decât
epidemiile şi catastrofele naturale.
Au luat naştere în urma frustrărilor,
din dorinţa de supravieţuire, de
putere, de exterminare şi au adus
moarte şi durere. Cel de-al Doilea
Război Mondial a durat aproximativ
6 ani, a fost cel mai sângeros din
istorie şi a dus la pierderea a
aproximativ 70 de milioane de vieţi
omeneşti. Un alt război sângeros
a fost şi cel purtat de mongoli, timp
de două secole, într-un proces de
expansiune teritorială. Cruzimea
atacurilor mongole a rămas scrisă
în istorie, cucerirea fiecărui teritoriu
făcându-se cu violenţă, masacre şi
jafuri.Nu putem trece cu vederea
nici alte războaie care au marcat
omenirea: Războiul de 100 de ani,
Războiul de 30 de ani, Războiul de
7 ani, Războaiele napoleoniene
sau Războaiele Civile din Rusia şi
China.

Într-adevăr, fiecare dintre noi şi-
ar dori să facă ce vrea, să fie liber,
să nu existe reguli, însă, nu suntem
la fel. Unii pot interpreta greşit
această libertate ş i, unde am
ajunge? Într-un haos total. Istoria
ne-o confirmă. Tocmai pentru a
împiedica asta sunt necesare

reguli, angajamente, convenţii,
tratate. Şi, de aceea, respectarea
lor este de o importanţă majoră.
De aceste promisiuni depind vieţi
omeneşti.

Cultura, capacitatea noastră de
a raţiona şi valorile morale care ne
individualizează în raport cu cele-
lalte specii, acest conglomerat
constituie un factor primordial la
îndeplinirea promisiunilor, după
ani şi ani de istorie, de evoluţie a
speciei umane.

Nerespectând o promisiune,
concret, minţim. Scopul este de a
controla gânduri, sentimente, com-
portamente ale altor persoane
pentru a domina sau îndepărta ceea
ce incomodează. Psihologii susţin
că, în absenţa stimei de sine şi a

propriei valori, individul apelează la
minciună în speranţa că poate
ascunde acest lucru şi astfel îşi do-
reşte admiraţia, aprobarea şi valida-
rea celor din jurul său. Unii specialişti
afirmă şi că există o plăcere a
dominării şi a manipulării la cel care
minte, iar atunci când observă că
interlocutorii săi ajung să-l creadă,
el devine dependent de minciună.

În ce scop minţim, încălcăm pro-
misiuni, denaturăm adevărul?
O imagine pozitivă (falsă, bineîn-
ţeles), avantaje necuvenite atât în
mediul familial cât şi în societate.
Minciuni din comoditate, din laşitate,
la alţii din obişnuinţă, toate spuse
pentru a părea altfel de persoane
decât ceea ce suntem în realitate.

Încrederea se pierde extrem de
uşor (e suficientă o singură min-
ciună) dar devine, uneori, foarte
greu de recâştigat.

Poate nu întotdeauna o pro-
misiune este foarte importantă sau
cu o mare însemnătate pentru noi
însă, pentru celălalt poate fi ceva
deosebit, poate reprezenta ceva mai
mult şi atunci, cel mai onest ar fi să
încercăm să o respectăm. Lucrurile
mărunte pentru unii pot avea valoare
incomensurabilă pentru alţii.
Onorând cuvântul dat nu facem
altceva decât să ne câştigăm
respectul celorlalţi dar şi respectul
pentru noi înşine.

Greu de digerat este faptul că în
lumea modernă, cu o istorie încăr-
cată de războaie din care ar fi trebuit
să învăţăm ceva, mai există la putere
indivizi plini de frustrări, care se cred
altcineva decât ceea ce sunt şi
pentru care părerea personală este
cea mai importantă, nelăsând loc
altor interpretări. Pentru aceştia pro-
misiunea nu mai este promisiune,

cuvântul nu mai este cuvânt, iar prin
intermediul puterii pe care o deţin
pornesc războaie cu pierderi de vieţi
omeneşti (Războiul din Ucraina).
Şi la un nivel mai jos, şi tot prin

intermediul puterii pe care o deţin
(mă refer aici strict la puterea finan-
ciară) nu contenesc să facă promi-
siuni pe care sub nicio formă nu le
onorează. Astfel că, cei ce au de
suferit sunt oamenii de rând. Ei
trebuie să-şi susţină familiile, să le
ofere cele necesare traiului zilnic dar
şi un acoperiş deasupra capului.
Mulţi aleg drumul străinătăţii iar
consecinţele le ştim cu toţii (familii
destrămate, copii crescuţi de bunici,
lipsa afectivităţii părinteşti, traume,
etc.). Patronatele se plâng că nu au
oameni să lucreze, însă, ce le oferă
acestea? Promisiuni. Şi la acest
stadiu rămân, de promisiuni. Statul
român oferă protecţie cetăţenilor sau
aşa ar trebui. Nu cred că este necesar
să mai ceară populaţiei să facă
economie la energie sau la apă. O
fac singuri, ceea ce le oferă statul nu
este suficient pentru o viaţă decentă.
Cresc preţurile într-un ritm alarmant,
salariile stagnează, nu ajung să aco-
pere cheltuielile necesare traiului
zilnic. Politicienii, reprezentanţii aleşi
ai poporului, îşi dispută lupta pentru
putere şi interese personale, nu par
preocupaţi de situaţia din ţară.
Promisiunile continuă să curgă şi
cam atât. Unde se va ajunge în
contextul actualei situaţii? Rămâne
de văzut. Până atunci să nu ne
pierdem încrederea în noi înşine şi
să încercăm să ne onorăm promi-
siunile.

"Nu sunt supărat pentru că
m-ai minţit. Sunt supărat pentru
că de acum nu te mai pot crede".

Friedrich Nietzsche

noscuţi a fost crucială, cercetările lor
au îmbunătăţit cunoştinţele generale
despre bănci, reglementările
bancare, crizele bancare şi cum ar
trebui gestionate crizele financiare.
Perspectivele teoretice ale lui Dia-
mond şi Dybvig despre importanţa
băncilor şi vulnerabilitatea lor
inerentă oferă fundaţia pentru o
reglementare modernă a băncilor.
O bancă va suporta întotdeauna
pierderi pentru câteva dintre
împrumuturile sale. Dar atâta timp
cât banca împrumută în mod res-
ponsabil, pierderile din toate
împrumuturile vor fi mici şi previzibile.

Prin analizele lui Bernanke asupra
crizelor financiare, înţelegem de
asemenea mai bine de ce regle-
mentarea eşuează uneori, amploa-
rea enormă a consecinţelor unui
colaps bancar şi ce pot face ţările
pentru a preveni o criză bancară
iminentă.

În ultimii ani au apărut noi inter-
mediari financiari care, la fel ca
băncile, au câştigat bani la transfor-
marea disponibilităţilor pe termen
scurt în investiţii pe termen lung.
Acestea au funcţionat în afara

Silvia MĂRGINEAN
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sectorului bancar reglementat pe la
începutul anilor 2000. Rolul acestor
instituţii financiare s-a dovedit
esenţial în criza financiară din 2008-
2009. Teoriile lui Diamond şi Dybvig
funcţionează la fel de bine pentru
acest tip de instituţii,  permiţând
analiza unor astfel de evenimente
deşi, în practică, reglementarea nu
poate ţine întotdeauna pasul cu
rapiditatea şi natura schimbătoare
a sistemului financiar.

Cercetarea nu poate oferi
răspunsuri finale cu privire la modul
în care ar trebui reglementat sistemul
financiar. Asigurarea depozitelor nu
funcţionează întotdeauna conform
intenţiei; aceasta poate de exemplu
încuraja băncile să se angajeze în
speculaţii riscante, caz în care
contribuabilii vor plăti factura atunci
când totul merge prost. Necesitatea
de a salva sistemul bancar în timpul
crizelor poate duce, de asemenea,
la profituri inacceptabile pentru
proprietarii şi angajaţii băncilor. Alte
tipuri de reguli privind capitalul
bancar şi a celor care limitează
volumul împrumuturilor în economie
pot astfel fi necesare în viitor.
Avantajele şi dezavantajele unor
astfel de reguli trebuie analizate, fiind
conştienţi de faptul că succesul lor şi
cât de bine funcţionează se poate

schimba în timp.
Cum ar trebui reglementate

pieţele financiare pentru a-şi
îndeplini funcţia - canalizarea
economiilor către investiţii productive
fără a provoca crize recurente - este
o întrebare cu care cercetătorii şi
politicienii continuă să se lupte.
Cercetările care au fost premiate
anul acesta au făcut ca societatea
să fie mult mai bine pregătită pentru
a face faţă acestei provocări. Acest
lucru reduce riscul crizelor financiare
fără a-l elimina, ceea ce reprezintă
un beneficiu pentru societate.

Dincolo de contribuţiile incontes-
tabile, câteva aspecte ar trebui men-
ţionate. Nobelul pentru economie
recompensează, de obicei, cerce-
tările care au fost deja acceptate pe
scară largă şi care şi-au demonstrat
eficienţa. De data aceasta lucrurile
sunt mai nuanţate. Lumea se află
din nou într-o recesiune economică
cu o încredere limitată în sectorul
financiar ca sursă de stabilitate,
considerându-l din nou mai degrabă
ca o sursă de contagiune. Probabil
acest premiu ar trebui să servească
drept memento: sarcina de a aborda
vulnerabilităţile descrise de Bernan-
ke, Diamond şi Dybvig - şi pe care
criza financiară din 2008 le-a scos la
iveală - este departe de a fi încheiată.

Bernanke, Ben S., 1981, Bankruptcy, liquidity, and recession, American Economic
Review Papers & Proceedings 71(2), 155-159.

Bernanke, Ben S., 1983, Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation
of the Great Depression, American Economic Review 73, 257-276.

Bernanke, Ben S., 1995, The macroeconomics of the Great Depression: A
comparative approach, Journal of Money, Credit and Banking 27(1), 1-28.

Diamond, D.W. and Dybvig, P.H. (1983) Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity.
Journal of Political Economy, 91, 401-419.

https://doi.org/10.1086/261155
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/press-release/
https://www.forbes.com/sites/michaeltnietzel/2022/10/12/nobel-prize-in-economics-

goes-to-americans-ben-bernanke-douglas-diamond-and-philip-dybvig/
?sh=50b7e05c487f

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-10/the-2022-economics-
nobel-should-come-with-a-warning


