
 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010 

 
 331

EFECTELE CRIZEI FINANCIARE.  

DE LA NAŢIONALIZAREA 

CÂŞTIGURILOR LA 

INTERNAŢIONALIZAREA 

PIERDERILOR 

 
 
 
 

Prof.univ.dr. Dorel-Dumitru 
CHIRIŢESCU 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu 

 
 

Rezumat 
Nu milităm pentru intervenţia în economie 

a  statului. Considerând că libertatea are şi ea un 
preţ al său. Numai că, iată, Rezoluţia 
Parlamentului European din 25 martie 2010, 
referitoare la efectele crizei financiare şi 
economice mondiale asupra ţărilor în curs de 
dezvoltare arată că paradisurile fiscale oferă 
posibilitatea de a ascunde bani , stimulând 
acţiuni care subminează buna guvernanţă, în 
special în ceea ce priveşte fiscalitatea şi statul 
de drept.                     Fluxurile ilegale de 
capital provenind din ţările în curs de dezvoltare 
sunt estimate la 641-941 miliarde de dolari, ceea 
ce reprezintă aproximativ de zece ori valoarea 
ajutorului pentru dezvoltare mondial. Asta să 
însemne liberalizarea pieţei de capital, a cursului 
de schimb valutar şi a comerţului internaţional?  
Până la urmă statele în curs de dezvoltare se află 
sub o dublă presiune generată de integrarea pe 
pieţe şi de volatilitatea banilor. 

 
Cuvinte cheie: criză financiară, corupţie, 

povara crizei, transferuri de bogăţie, ţări sărace, 
ţări bogate. 

 
 
 

 Sunt sume imense scoase din 
circuitele normale, vizibile ale vieţii 
economice internaţionale. Am putea 
spune că 1000 de miliarde pe an 
mobilizează corupţia de nivel 
guvernamental din lumea în curs de 
dezvoltare. Dacă băncile multinaţionale 
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Abstract: 
We do not support the intervention of the 

state in the economy. Considering that freedom 
has its price. Only that, here it is, the Resolution 
of the European Parliament since March, 25th 
2010, referring to the effects of the world 
financial and economical crisis on the developing 
countries, shows that the fiscal paradises offer the 
possibility to hide money, stimulating actions that 
undermine the good governing, especially 
regarding the taxation and the legal state. The 
illegal capital flows coming from the developing 
countries are estimated at 641-941 billion dollars, 
representing about ten times the value of the 
world help for development. Does this mean the 
liberalization of the capital market, of the 
currency exchange and of the international 
commerce? After all, the developing states are 
under a double pressure generated by the 
integration on the markets and by the money 
volatility. 
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 There are huge amounts taken out 
of the normal, visible circuits of the 
international economical life. We could 
say that 1000 billion per year mobilize the 
governmental corruption in the 
developing world. If the multinational 
banks allow this thing, here it is the 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010 

 
 332

permit acest lucru iată rezultatul! Cum să 
mai discutăm despre stabilitate politică şi 
bună guvernanţă în statele în curs de 
dezvoltare? Aceste sume vin în favoarea 
economiei negre şi alimentează într-un 
fluviu de bani, lovituri de stat, guverne 
marionetă, economia neagră, societăţile 
secrete, ş.a.m.d., generând probleme 
uriaşe în chiar statele dezvoltate. Aici 
statele sunt chemate să intervină şi să 
stopeze asemenea efecte generate de o 
lăcomie fără de sfârşit. 

Acelaşi document al Parlamentului 
European vorbeşte despre faptul că în 
lume corupţia a atins în prezent o cifră de 
50 miliarde de dolari anual, indică 
Raportul Transparency International, 
adică o sumă echivalentă cu aproape 
jumătate din volumul total al asistenţei 
oficiale pentru dezvoltare (AOD) 
arondate la nivel mondial. De asemenea 
această sumă este echivalentă cu 
investiţiile necesare pentru a îndeplini 
obiectivele privind accesul la apă 
potabilă şi de sănătate publică.  

Prea mulţi bani se dau ca mită în 
lume, mai mult decât exportă România 
într-un an. Ce se cumpără cu aceşti bani? 
Funcţionarii de stat sunt cei care se află, 
în centrul acestor sume. Se vinde şi se 
cumpără influenţă, putere, informaţie, 
ştiinţă şi reprezentare politică, decizie 
administrativă. Nu ar trebui să ne mai 
mirăm că unele state care au pornit de 
curând pe calea democraţiei politice 
aceasta este asemănată cu sărăcia, 
decadenţa, corupţia şi nivelul de trai 
prăbuşit. Acesta este un experiment care 
poate fi depăşit de istorie.  

Dacă ar fi ca destinul să ni-l 
făurească cei mulţi aşa cum spun 
principiile de bază ale democraţiei 
politice, atunci ¾ din aceste ţări nu ar 
mai fi democratice. Dacă mai există 
oameni care în atare condiţii mai suferă 
de foame atunci lumea în care trăim nu 
este o lume corectă. Vor exista voci care 
vor spune că trebuie să mai rezolve şi 
generaţiile viitoare o bună parte din 

result! How could we discuss about the 
political stability and the good 
governance in the developing countries? 
These amounts help the black economy 
and aliment in a money flow, state 
strokes, puppet governments, the black 
economy, the secret societies, etc., by 
generating huge problems even in the 
developed states. Here, the states are 
called to interfere and to stop such effects 
generated by an endless greed. 

The same document of the 
European Parliament talks about the fact 
that, around the world, the corruption has 
reached nowadays the number of 50 
billion dollars per year, indicates the 
Transparency International Report, 
namely an amount equivalent to almost 
half of the total volume of the official 
assistance for development (OAD) 
assigned at the world level. Also, this 
amount is equivalent to the investments 
needed in order to accomplish the 
objectives regarding the access to potable 
water and public health.  

Too much money is given as bribe 
around the world, more than Romania 
exports per year. What do they buy with 
this money? The state workers are the 
ones placed in the centre of these 
amounts. They sell and buy influence, 
power, information, science and political 
representation, administrative decision. 
We should not wonder that certain states 
that have recently started to use the 
political democracy, this is similar to 
poverty decadence, corruption and the 
collapsed living standards. This is an 
experiment that can be crossed by the 
history.  

If the destiny was created for us by 
the many, as it is said by the basic 
principles of the political democracy, then 
¾ of these countries would not be 
democratic. If there are people who in 
such conditions still suffer from hunger, 
then the world where we live is not a 
correct world. There will be voices saying 
that the future generations also have to 
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aceste probleme. Putem începe azi 
condamnând în termeni legali mai duri 
mita, corupţia şi transferurile de sume 
uriaşe în centrele off-shore. 

Statele şi băncile sunt chemate să 
elaboreze norme de înregistrare bancară, 
eliminând corupţia care tinde să devină 
un fenomen global. 

Efectele crizei sunt resimţite mai 
ales în ţările nou şi în curs de dezvoltare. 
Sursa amintită vorbeşte de o rată de 
creştere a economiilor emergente în 2009 
de doar 2,1% în vreme ce în 2008 aceasta 
a fost de 6,1%. De asemenea se 
estimează că în 2009, comerţul mondial 
cu bunuri a scăzut cu 17% iar investiţiile 
în comerţ şi infrastructură s-a diminuat 
ca urmare a crizei creditelor, ţările cel 
mai puţin dezvoltate fiind afectate cel 
mai intens de această criză. 

Dacă ieşirea din criză presupune 
ca statele dezvoltate să tipărească pur şi 
simplu bani, iar statele sărace să piardă 
resurse, inteligenţe şi potenţial de 
dezvoltare atunci este rău. Fără a aluneca 
pe panta teoriei conspiraţiei trebuie să 
spunem că aici toate statele lumii trebuie 
să intervină. Un climat internaţional de 
recunoaştere reciprocă a unor principii de 
egalitate în faţa unor norme de drept 
trebuie să existe. 

„Dincolo de criza în sine trebuie 
să spunem că lumea mai are multe de 
făcut pentru a preîntâmpina şi a absorbi 
în costuri reduse efectele sale. Lacunele 
în ceea ce priveşte reglementarea şi 
controlul sectorului financiar s-au văzut 
cu această ocazie. Dispozitivele de alertă 
şi supraveghere au numeroase deficienţe 
astfel că politicile generate de bănci 
multinaţionalele financiare au provocat şi 
au accelerat o criză sistemică mondială 
care impune refacerea paradigme lor 
existente pentru a include comparaţii 
internaţionale şi raportarea în comun a 
poverilor”. Documentul amintit pune în 
evidenţă şi vorbeşte despre „povara 
crizei”. Putem discuta cu această ocazie 
despre ecuaţii simple în care statele în 

solve a big part of these problems. We 
may start today by condemning in tougher 
legal terms the bribe, the corruption and 
the transfers of huge amounts in the off-
shore centres. 

The states and the banks are called 
to elaborate bank registration norms, by 
eliminating the corruption tending to 
become a global phenomenon. 

The effects of the crisis are 
smacked especially in the developing and 
newly developing countries. The 
mentioned source talks about an 
increasing rate of the emergent economies 
in 2009 of only 2,1%  while in 2008 it 
was of 6,1%. Also, it is estimated that in 
2009 the world commerce with goods 
decreased with 17% and the investments 
in commerce and infrastructure were 
diminished as a consequence of the credit 
crisis, the least developed countries being 
the most intensely affected by this crisis. 

If the emergence from the crisis 
supposes for the developed states to 
simply print money, and for the poor 
states to lose resources intelligences and 
developing potential when it is bad. 
Without slipping on the slope of the 
conspiracy theory, we must say here that 
all the states of the world must interfere. 
An international climate of mutual 
acknowledgement of certain equality 
principles in front of certain legal norms 
must exist. 

“Beyond the crisis itself, we must 
say that the world has much more to do in 
order to prevent and to absorb its effects 
in reduced costs. The gaps regarding the 
regulation and the control of the financial 
sector were seen with this occasion. The 
alert and surveillance devices have 
numerous deficiencies so that the policies 
generated by multinational financial 
banks have provoked and accelerated a 
world systemic crisis that imposes the 
recovery of their existent paradigms in 
order to include international comparisons 
and the reporting in common of the 
burdens”. The mentioned document 
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curs de dezvoltare şi sărace, din postura 
de spectator nu au pur şi simplu ce să 
intervină.  

Propunem un exerciţiu de 
imaginaţie: marea finanţă americană intră 
în criză financiară – lumea intră în criză 
financiară – România intră în criză 
financiară – Guvernul român trebuie să 
apeleze la FMI – fondul impune 
reducerea deficitelor – Guvernul 
României scade salariile bugetarilor – 
medicii, cercetătorii, profesorii 
universitari români pleacă în America – 
America şi lumea occidentală câştigă 
specialişti pentru pregătirea cărora nu au 
cheltuit nici un cent – România pierde 
specialişti şi bani pentru pregătirea 
acestora. 

Iată un cerc care se închide în mod 
necesar şi alambicat şi în care vinovatul 
devine beneficiar iar cel fără vină devine 
perdant. 

Din nou guvernele sunt chemate să 
intervină. Politicile nu pot fi 
antinaţionale, iar regulile, dacă permit 
aşa ceva ar trebui rediscutate. Nu este 
bine ca cel puternic să profite de criză 
pentru a deveni şi mai puternic. Cel sărac 
trebuie să-şi ia măsuri pentru a nu deveni 
şi mai sărac. 

Sigur lumea nu stă şi nici nu poate 
sta pe loc în aşteptarea celor săraci şi 
neajutoraţi. Numai că aşa cum accidentul 
de la Cernobîl nu mai este numai 
problema Ucrainei, tot aşa înfometaţii 
din Africa, India şi chiar China nu mai 
sunt numai problema acestor ţări sau 
continente. 

Suntem de acord că nimeni nu 
trebuie să dea nimic gratuit nimănui, 
numai că nici nu trebuie să ia de la 
cineva ceva în mod gratuit. Legimitatea 
puterii în plan internaţional este un 
subiect ce merită dezbătut. 

Dacă statele dezvoltate nu pot 
oferi tehnologii în mod gratuit atunci cel 
puţin să-i oprească pe corupţii politici 
din lumea săracă sau cei în curs de 
dezvoltare să-şi cheltuie banii negrii în 

spotlights and talks about “the burden of 
the crisis”. With this occasion, we may 
discuss about simple equations where the 
developing poor state, from the viewpoint 
of the spectator, have simply nowhere to 
interfere.  

We suggest an exercise of 
imagination: the great American finance 
enters the financial crisis – the world 
enters the financial crisis – Romania 
enters the financial crisis – the Romanian 
Government must call FMI – the fund 
imposes the reduction of the deficits – the 
Romanian Government diminishes the 
budgetary wage – Romanian doctors, 
researchers, professors go to America – 
America and the occidental world gains 
specialists for whose training have spent 
no cent – Romania loses specialists and 
money for their training. 

Here it is a circle that is necessarily 
and complicatedly closed and where the 
guilty one becomes the beneficiary and 
the guiltless one becomes the one who 
loses. 

The governments are called again 
to interfere. The policies cannot be 
antinational and the rules, if they allow 
such things, should be discussed again. It 
is not good for the strong one to benefit 
from the crisis in order to become even 
stronger. The poor one has to take 
measures in order to avoid becoming even 
poorer. 

Of course the world does not stay 
and cannot stay in the same place waiting 
for the poor and helpless ones. Only that, 
as the Chernobyl accident is not the 
problem of Ukraine anymore, the hungry 
people in Africa, India and even China are 
not anymore the problem of these 
countries or continents. 

We agree that nobody should give 
anything for free to anybody, but they 
should not take anything from anybody 
for free. The legitimacy of the 
international power is a subject deserving 
to be debated. 

If the developed states cannot offer 
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marile magazine din lumea occidentală. 
Ecuaţia este simplă şi probabil că nici nu 
cerem prea mult. 

Făcându-se ecoul unor asemenea 
cereri Uniunea Europeană vorbeşte în 
Rezoluţia Parlamentului European din 25 
martie 2010 despre solicitarea ca „Statele 
membre să sporească volumul AOD 
pentru a atinge până în 2010 obiectivul 
comun privind alocarea unei proporţii de 
0,56% pentru AOD din venitul naţional 
brut (VNB) şi până în 2015, obiectivul de 
0,7% pentru AOD din VNB, solicită, în 
plus, statelor membre să îşi accelereze 
eforturile pentru îmbunătăţirea eficienţei 
ajutoarelor prin punerea în aplicare a 
Declaraţiei de la Paris şi a Agendei 
pentru acţiune de la Accra, printr-o mai 
bună coordonare a acţiunilor lor, o 
previzibilitate şi o durabilitate sporită a 
ajutoarelor, precum şi prin creşterea 
capacităţii de absorbţie a destinatarilor 
ajutoarelor, sprijină noua iniţiativă 
internaţională pentru transparenţa 
asistenţei, menită să amelioreze 
disponibilitatea şi accesibilitatea 
informaţiilor privind asistenţa, sporindu-i 
astfel legitimitatea şi asigurându-i o 
utilizare cât mai eficace în vederea 
combaterii sărăciei; invită toate statele 
membre care nu au aderat încă la această 
iniţiativă să facă acest lucru”. 

De asemenea Parlamentul 
European vorbeşte despre solicitarea 
făcută liderilor G20, să pună în aplicare 
fără întârziere angajamentele asumate la 
summit-ul de la Pittsburgh din 
septembrie 2009,  de reformare a 
arhitecturii dezvoltării mondiale şi, în 
acest context, să transfere cel puţin 5% 
din cotele parte de la FMI către ţările 
emergente şi în curs de dezvoltare şi cel 
puţin 3% din drepturile de vot din cadrul 
Băncii Mondiale ţărilor aflate în tranziţie 
şi în curs de dezvoltare. 

Cu asemenea măsuri 
democratizarea relaţiilor internaţionale 
nu mai poate fi luată ca o sintagmă fără 
sens. Prin reprezentare şi participare la 

technologies for free, then they should at 
least stop the political corrupt people in 
the poor world or the developing ones 
from spending their black money in the 
great shops of the occidental world. The 
equation is simple and we probably do not 
ask too much. 

Making the echo of such 
requirements, the European Union speaks 
in the Resolution of the European 
Parliament since March, 25th 2010 of the 
requirements for “The member states to 
increase the OAD volume in order to 
reach until 2010 the common objective 
regarding the allocation of a proportion of 
0,56% for OAD of the gross national 
income (GNI) and until 2015, the 
objective of 0,7% for OAD of GNI, 
requires, in addition, to the member states 
to accelerate their efforts in order to 
improve the efficiency of  the helps by 
applying the Paris Declaration and the 
Accra Agenda for action, by a better 
coordination of their actions, an increased 
predictability and durability of the helps, 
and also by the increase of the absorption 
ability of the addressees of the helps, 
supports the new international initiative 
for the transparency of the assistance 
meant to improve the availability and the 
accessibility of the information on the 
assistance, increasing thus the legitimacy 
and providing a use as efficient as 
possible in order to combat poverty; it 
invites all the member states that have not 
accessed this initiative to do this”. 

Also, the European Parliament 
speaks about the requirement for the G20 
leaders to apply immediately the 
commitments assumed at the Pittsburgh 
summit since September 2009,  of 
reforming the architecture of the world 
development and, in this context, to 
transfer at least 5% of the shares of FMI 
towards the emergent and developing 
countries and at least 3% of the rights to 
vote in frame of the World Bank to 
transiting and developing countries. 

With such measures, the 
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decizie statele mai mici vor putea 
împiedica pe viitor efectele care s-au 
manifestat cu ocazia acestei crize 
financiare. 

democratization of the international 
relations cannot be taken as a meaningless 
collocation anymore. By representing and 
participating to the decision, the smaller 
states will be able to stop in the future the 
effects manifested with the occasion of 
this financial crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




