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În acest articol, autorul a încercat să caracterizeze 

situaţia finanţelor publice în Uniunea Europeană (UE). 

Indicatorul principal ce caracterizează criza finanţelor 

publice în UE este creşterea datoriei publice externe a unor 

state membre ale UE şi creşterea enormă a deficitului 

bugetar ca pondere în PIB. Această situaţie pune problema 

accentuării rolului statului în reglarea economică, concept 

promovat de J. M. Keynes la începutul secolului al XX-lea. 

O piedică în dezvoltarea economiei sun zonele offshore, 

unde se concentrează marile capitaluri ale lumii. Creşterea 

deficitelor bugetare şi a datoriilor publice aprofundează 

criza finanţelor publice. Deşi s-au luat măsuri drastice 

pentru diminuarea acestora, totuşi echilibrul bugetar nu 

determină în mod fundamental stabilitatea macroeconomică. 

Autorul crede că este nevoie de o reglementare din partea 

statului a tuturor proceselor economice. 

Cuvinte cheie: finanţe publice, Uniunea Europeană, 

doctrine economice, zone offshore, uncie de aur, echilibru 

economic, criza europeană, deficit bugetar, echilibru 

bugetar. 

 

In present article, author has tried to characterize 

public finances in the European Union (EU). The 

main indicator that characterizes the crisis of public 

finances in the EU is the increase of external debt of 

EU member states and budget deficit as a share in 

GDP. This question reflects the state's role in 

economic regulation, a concept promoted by J. M. 

Keynes, in the early twentieth century. Hindrances to 

economic development are offshore areas, where the 

great capitals are concentrated. Increasing budget 

deficits and public debt deepens the crisis of public 

finances. Although, were taken drastic measures to 

reduce the budget balance, this do not fundamentally 

determine macroeconomic stability. The author 

believes that there is needed a state regulation of all 

economic processes.  

Key words: public finances, European Union, 

economic doctrine, offshore areas, ounce of gold, 
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balanced budget.  

Introducere. În prezent, omenirea este afectată de o 

nouă criză economică. Prin urmare, analiştii economici caută 

cu insistenţă cauzele care au provocat această criză. În aceste 

condiţii se face o reîntoarcere la doctrinele economice care 

au dominat periodic sistemele economice.  

Conţinutul de bază. Astfel, dacă până la Marea Criză 

economică din anii 1929-1933 a predominat doctrina clasică 

a liberalismului economic, promovată, în temei, de 

economistul scoţian Adam Smith, apoi Marea Criză de la 

începutul secolului al XX-lea a demonstrat că, fără 

intervenţia statului în economie şi fără reglementări eficiente 

ale sistemului financiar, va fi foarte greu de ieşit din această 

criză profundă, iar mai apoi de ocolit o nouă criză financiară. 

Cel care a venit cu o nouă teorie economică a fost marele 

economist al secolului al XX-lea John Maynard Keynes 

(1883-1946). Noua teorie economică a lui Keynes a dominat 

gândirea economică de după Marea Criză şi până la Marea 

Inflaţie. 

„Marea inflaţie din perioada 1965-1980 a pus capăt unei 

epoci, în care SUA a dominat complet lumea de după cel de 

al doilea Război Mondial. În această perioadă, SUA a 

devenit o economie cu datorii, ameninţată din punct de 

vedere concurenţial de Japonia şi Germania” [1]. 

Keynesismul îşi pierde dominaţia asupra gândirii 

economice după marea criză inflaţionistă din anii ’70, fiind 

înlocuit de monetarismul promovat de economistul american 

Milton Friedman (1912-2006). Neoclasicul Milton 

Friedman, profesor de economie la Universitatea Chicago, 

reprezentant principal al Şcolii din Chicago, deţinător al 

Premiului Nobel pentru Economie (1976), a devenit un 

opozant al intervenţionismului Keynesian, promovând ideile 

monetariste şi liberalismul economic. El era convins că 

inflaţia este un fenomen monetar, considerând, totodată, că 

Introduction. Nowadays, mankind is affected by a 

new economic crisis. In these circumstances, 

economic analysts are looking insistently the causes of 

this crisis. In these conditions there is a return to 

economic doctrines that have periodically dominated 

the economic systems. 

The basic content. Thus, until the great economic 

crisis of 1929-1933, the classical doctrine of economic 

liberalism prevailed, which was mainly promoted by 

the Scottish economist Adam Smith, then followed the  

Great Depression of the early twentieth century, 

which showed that without state intervention in 

economy and an effective regulation of the financial 

system, it will be very difficult to come out of this 

deep crisis, and then bypassed another financial blow. 

A new economic theory was given by the great 

economist of the twentieth century John Maynard 

Keynes (1883-1946). New economic theory of 

Keynes dominated economic thinking of the Great 

Depression till the Great Inflation. 

"The great inflation of the 1965-1980 ended an era 

in which the USA completely dominated the world 

after the second World War. During this period, USA 

has archived a debt economy, being competitively 

threatened by Japan and Germany" [1]. 

The Keynesianism theory lose its dominance on 

economic thinking in the years after the great 

inflationary crisis, from the ‘70s was replaced by 

monetarism promoted by American economist Milton 

Friedman (1912-2006). Professor of economics from 

the University of Chicago, the principal representative 

of the School of Chicago, and holder of the Nobel 

Prize for Economics (1976), Milton Friedman became 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CIgBEBYwAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBalanced_budget&ei=3rejT5aKEoWn4gTEtamgCQ&usg=AFQjCNFLeiJayoBDSoolnQ4myIvl47hi5A&sig2=lA94Go46_TBGpgbCHtT-Xg
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fiecare economie are o rată naturală a ocupării forţei de 

muncă, adică o rată naturală a şomajului, iar încercarea de a 

stimula pe cale fiscală creşterea nivelului de ocupare a forţei 

de muncă peste rata naturală produce efecte inflaţioniste. 

Acesta era convins, că, atunci când masa de bani creşte mai 

repede decât activitatea economică reală (PIB-ul), preţurile 

vor creşte în urma creşterii cererii, ca rezultat al creşterii 

veniturilor fără o acoperire reală de producţie. Considerăm, 

că această logică este foarte corectă. 

Astfel, toate abordările ştiinţifice ale teoriilor lui Keynes 

şi ale lui Friedman conduc la tendinţa de obţinere a 

echilibrului economiei. 

Mai mulţi economişti din zilele noastre consideră, însă, 

că practica şi viaţa economică ne arată contrariul: „starea 

naturală a oricărei pieţe este dezechilibrul, iar echilibrul 

său este atins doar în mod accidental” [1, p. 46]. 

Studiile dlui Constantin Marinescu, în articolul 

menţionat mai sus, atestă, că fondatorul ideii, că starea 

firească a unei economii şi a pieţelor este dezechilibrul, 
este economistul austriac Joseph Schumpeter (1883-1950), 

demonstrând că economia este într-o evoluţie permanentă 

datorită inovaţiilor aduse de antreprenori, distrugând astfel 

starea de echilibru [1, p. 46]. 

Această teorie economică revoluţionistă a fost 

dezvoltată mai departe de Nicolas Georgescu Roegen, 

economist american, de origine română (1906-1994), care, 

fiind matematician şi economist, considera că există 

contradicţie între ”degradarea de neevitat a resurselor 

naturale folosite de omenire, ca urmare a folosirii lor, şi 

creşterea materială nelimitată” [1, p. 46]. 

Mai jos, voi reproduce principiile teoriei economice 

revoluţioniste, expuse în articolul citat mai sus:  

- Starea normală a pieţelor, dar şi a economiei este 

dezechilibrul, adică cererea agregată nu se întâlneşte cu 

oferta agregată la un nivel de echilibru. 

- Agenţii economici nu sunt întotdeauna raţionali, iar 

rezultatele acţiunii lor sunt imprevizibile. Deciziile 

economice nu sunt determinate de raţiune, având ca scop 

maximizarea funcţiei de utilitate ca în teoria neoclasică, ci 

de psihologia umană, acestea putând fi motivate de 

încredere. Când oamenii au încredere, cumpără, când nu au 

încredere, vând. O altă motivaţie pentru decizia economică 

o reprezintă acţiunile speculative pe piaţă. În prezent există 

o multitudine de societăţi ce acţionează în scop speculativ pe 

pieţele financiare, valutare, imobiliare, de capital etc., ale 

căror decizii economice sunt greu de previzionat, iar din 

acest motiv este foarte dificil de a simula diverse modele 

economice. 

- Crizele economice sunt inerente şi endogene, adică 

provin din interiorul sistemului economic, şi nu sunt 

determinate de factorii externi, aşa cum afirmă teoria 

neoclasică. 

Din cele expuse mai sus, putem constata că actualmente, 

când lumea mondială se confruntă cu crize economice şi 

financiare, se caută mai întâi ţapul ispăşitor, apoi soluţii 

raţionale de ieşire din criză. Este adevărat, că ritmul înalt de 

dezvoltare a inovaţiilor creează probleme serioase teoriilor 

economice şi modelelor economice de echilibrare 

macroeconomică. Echilibrele şi dezechilibrele se înlocuiesc 

unele pe altele în funcţie de starea economică mondială. 

an opponent of Keynesian interventionism, promoting 

monetarist ideas, economic liberalism. He was 

convinced that inflation is a monetary phenomenon, 

considering also that each economy has a natural rate 

of employment and attempting to stimulate increasing 

employment of labor force over natural rate of 

inflation, these product inflationary effects. He was 

convinced that when the mass of money grows faster 

than real economic activity (GDP), prices will rise 

with an increase of demand as a result of revenue 

growth without real production coverage. We believe 

that this thinking is correct. 

Thus, all scientific approaches of the theories of 

Keynes and Friedman lead the trend towards 

achieving economic balance. 

Many economists today, consider that practical 

and economic life shows us the opposite, that " 

natural state of any market is the disequilibrium and 

its equilibrium is reached only by an accident" [1, 

p. 46]. 

Marinescu Constantine’s article shows that 

Austrian economist Joseph Schumpeter (1883-1950) 

is the founder of the idea that the natural state of the 

economy and markets is disequilibrium, showing that 

the economy is in constant evolution, due to 

innovations to the entrepreneurs, thus destroying the 

equilibrium state [1, p. 46]. 

This economic theory was developed further by 

Nicolas Georgescu Roegen, American economist 
(1906-1994). He was a mathematician and economist 

that believed that there is contradiction between 

"unavoidable degradation of natural resources used 

by humanity, as a result of their use, and unlimited 

material growth" [1, p. 46]. 

Below, we will reproduce the principles of 

economic theory exposed in the article cited above: 

- The normal state of markets and of economy 

is unbalanced, where aggregate demand with 

aggregate supply is in a balance. 

- Businessmen are not always rational, and the 

results of their actions are unpredictable. Economic 

decisions are not determined by reason, aim to 

maximize the utility function as in neoclassical theory, 

but human psychology, they may be motivated by 

trust. When people trust – they buy, if they do not trust 

– they sell. Another motivation for economic decision 

is the speculation on the market. At this moment there 

are plenty of companies that operate in financial 

markets for speculative purposes, currency, real 

estate, capital etc., whose economic decisions are 

difficult to predict, and therefore it is very difficult to 

simulate various economic models. 

- Economic crises are inherent and 

endogenous, they come from the economic system, and 

they are not caused by external factors, as asserted by 

neoclassical theory. 

From the above we can see that now, when the 

world faces global economic and financial crisis, first 

thing are causes, then came rational solutions. It is 

true that the high rate development of innovation 
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Consider, că toate teoriile expuse mai sus, atât cele 

clasice, cât şi cele neoclasice, au venit să rezolve problemele 

cu care se confruntă omenirea. Procesele economice 

avansează vertiginos, scoţând economia din albia 

echilibrului. Reieşind din acestea, suntem de părerea, că 

marele Keynes a avut dreptate când a spus, că ieşirea din 

Marea Criză Economică de la începutul secolului al XX-lea 

poate fi soluţionată numai de stat prin instrumente de 

reglementare, de intervenţie în economie. 

De asemenea, consider că neoliberalismul lui Milton 

Friedman, cu politica sa monetaristă, a încurajat pieţele 

financiare şi de capital. Munca a fost umilită, iar Banul a 

fost supraapreciat. Au fost căutate căi nelegale de acumulare 

de bani! 

Este impresionant articolul din revista Forbes, decembrie 

2011 (Rusia) [2]. Acest articol cu titlul „Гавани пиратов и 

финансистов” publică 10 cifre despre offshore din cartea 

lui Nicolas Shekson „Люди, обокравшие мир”. Obiectul 

de studiu ale acestei lucrări sunt zonele ofshore.  

Este ştiut, că condiţia principală a dezvoltării economiei 

este mişcarea liberă a capitalului. O reglementare excesivă 

din partea statului va avea ca urmare navigarea banilor acolo 

unde este mai bine, în sensul că impozitarea veniturilor este 

simbolică. Astfel, cei mai mulţi bani se regăsesc acum în 

zonele offshore. După cum menţionează acest autor, prin 

zonele offshore trece peste jumătate din comerţul 

internaţional şi 1/3 din investiţiile directe, pe care 

corporaţiile multinaţionale le efectuează peste hotare. 

Direcţia Naţională de Revizie Financiară din Marea Britanie 

a constatat în anul 2007, că în anul 2006, 1/3 din cele 700 de 

companii mari ale Angliei nu au plătit nici un impozit în 

ţară, activitatea acestora fiind înregistrată în zonele offshore. 

Conform evaluărilor FMI, în micile insule, care sunt centre 

financiare ale zonelor offshore, s-au concentrat actualmente 

cca 18 trilioane de dolari SUA, sumă egală cu 1/3 din PIB-ul 

mondial. Cifre impresionante ne aduce Agenţia Tax Justice 

Network, care a calculat în 2005 capitalul pe care oamenii 

bogaţi îl deţin în offshore, acesta însumând 11,5 trilioane de 

dolari SUA, ceea ce constituie 1/4 din toată bogăţia 

mondială şi este echivalent cu Venitul Naţional al SUA. 

Prin companiile offshore înregistrate în Olanda, care este 

una din cele mai mari porturi ale impozitelor, în 2008 au 

trecut capitaluri în sumă de 18 trilioane de dolari SUA, 

depăşind de 20 de ori PIB-ul acestei ţări.  

În insulele Cayman, cel de-al cincilea după mărime 

centru financiar mondial, sunt înregistrate 80 000 de 

companii, constituind peste 3/4 din fondurile mondiale, 

depozitele lor păstrând 1,9 trilioane de dolari SUA, sumă 

care întrece de 4 ori depozitele din băncile New-York-ului. 

Totodată, este de menţionat, că pe această insulă există 

numai un singur cinematograf! Ca să ne dăm seama de 

marele rău (daune) care aceste fenomene îl aduc finanţelor 

publice, să mai aducem un exemplu: conform informaţiilor 

ziarului „The Guardian”, trei mari companii mondiale de 

banane (Del Monte, Dole şi Chiquita) au efectuat în 2006 în 

Marea Britanie afaceri în sumă de cca 750 milioane de dolari 

SUA, dar au plătit impozite în sumă de 235 000 dolari SUA, 

ceea ce constituie, pentru comparare, mai puţin de un salariu 

mediu al unui fotbalist englez din echipa „Premier Leage”. 

Pot fi aduse şi alte exemple impresionante despre 

creates serious economic theories and economic 

models of macroeconomic balance. Balances and 

imbalances are replaced each other according to the 

global economic situation. 

I think all the above theories, both classical and 

neoclassical came to solve the problems facing 

humanity. Economic processes are advancing rapidly, 

pulling the economy out of the equilibrium. In this 

situation, we believe that Keynes was right when he 

said that getting out of the Great Depression of the 

early twentieth century can be solved only by the State 

regulatory instruments of intervention in the  

economy. 

I think that neoliberalist Milton Friedman with his 

monetarist policy encouraged financial and capital 

markets. Work was humiliated, and money were 

overrated. There were sought illegal ways of money 

accumulation. 

It’s impressive the article from Forbes magazine, 

december 2011 (Russian Federation) entitled "Harbor 

for pirates and financiers" that shows 10 figures 

from the Nicolas Shekson’s book "People who 

robbed the world" about offshore. The subject of this 

paper are offshore areas. 

It is recognized that economic development is the 

main condition of free capital movement. An 

excessive state regulation will result in money 

navigation where its better, where taxation is 

symbolic. Now, biggest parts of money are found in 

offshore areas. Author mentioned that, by passing 

offshore areas more than half of international trade 

and the third of direct investment that multinational 

corporations made abroad. The National Financial 

Auditing of the UK in 2007 found that in 2006 one 

third of the 700 largest companies of England did not 

pay any tax in the country, whose activity was 

recorded in offshore areas. According to IMF 

assessments, these small islands are financial centers 

and concentrate approx. 18 trillion dollars, an amount 

equal to one third of world GDP. Tax Justice Network 

Agency brings impressive figures, which has 

calculated that in 2005 the capitals of rich people are 

in this offshore, around 11.5 trillion USD – which is 

one quarter of all global wealth and equivalent to 

national income of USA. 

The offshore companies registered in Holland, 

which is one of the largest ports of taxes, passed in 

2008 capital of 18 trillion dollars, exceeding 20 times 

the GDP of this country. 

The Cayman Islands, are the fifth largest financial 

center, where there are registered 80,000 companies, 

representing more than three quarters of global funds 

and the warehouses store – 1.9 trillion dollars, an 

amount that exceeds four times New York bank 

deposits. It’s also worth to mention that there is only 

one cinema on the island. In order to realize the great 

harm (damage) that these events bring to public 

finances, we can present an example - according to 

„The Guardian” newspaper's information, three world 

banana companies Del Monte, Dole and Chiquita, 
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capitalurile înregistrate în zonele offshore [2].  

Toate aceste exemple de concentrări imense de capital în 

mâna unui grup mic de oameni care conduc lumea ne duce la 

gândul, că există o mare prăpastie între bani şi muncă. 

Munca este baza oricărui sistem economic, iar banii sunt 

suprastructura. Această suprastructură apasă asupra bazei, 

provocând crize economice şi financiare. Zonele offshore 

sunt un mare pericol de provocare în lanţ a crizelor 

financiare. 

În prezent, omenirea se confruntă cu o profundă criză 

financiară. Consider, că această criză financiară a lovit, în 

mare parte, finanţele publice, fiind exprimată prin mari 

deficite bugetare şi imense datorii publice. 

Deşi într-o economie globalizată orice criză din orice colţ 

al lumii ne-ar afecta, totuşi Criza Europeană ar fi pentru 

Republica Moldova un pericol mai apropiat. În opinia 

proprie, Europa a uitat de credoul economiei: o naţiune nu 

poate consuma mai mult decât produce. Dar  s-a întâmplat 

invers. Unele ţări şi-au permis să trăiască pe picior larg, 

gândindu-se la ziua de astăzi, nu şi la cea de mâine, nu şi la 

generaţiile viitoare. Criza europeană a afectat în primul 

rând finanţele publice! Enormele deficite bugetare pun 

în pericol zona euro.  
Sunt întru totul de acord cu abordările economistului 

grec Marios Elefteriadis, care vede cauza crizei datoriilor 

publice faţă de străinătate ale Greciei, în general, în politica 

promovată de Administraţia Centrală, care, prin măsuri 

iraţionale, cumpăra voturile de la populaţie. Astfel, în anii 

’80 ai secolului trecut, a fost elaborată o lege, prin care se 

interzicea eliberarea din lucru a angajaţilor întreprinderilor 

de stat. La fel, funcţionarii publici erau angajaţi „pe viaţă”. 

Toate aceste măsuri au servit ca instrumente pentru toate 

partidele greceşti. Actualmente, fiecare al patrulea angajat în 

Grecia este funcţionar public. Acest comportament al 

administraţiei publice a introdus în ţară haosul, la 

majoritatea populaţiei predomina simţul „încrederii”, că 

niciodată nu trebuie să te gândeşti la ziua de mâne, nu 

trebuie să faci eforturi mari. Aceste comportamente au făcut 

ca oamenii să piardă interesul faţă de muncă, devenind 

leneşi şi hapsâni. Dar, pentru a îndestula cerinţele mereu 

crescânde, puterea lua bani cu împrumut din străinătate, ca 

să plătească angajaţilor din sectorul public salarii umflate, 

adică, astfel, se cumpărau voturile. Datoria publică a 

Greciei constituie 150% din PIB, iar, pe cap de locuitor, a 

atins 30 000 euro/locuitor [3]. 

După cum menţionează acest autor, aceeaşi politică a 

fost dusă şi în ale state europene, ca: Italia, Spania, 

Portugalia ş.a. Această politică a condus la creşterea datoriei 

publice în aceste state. Deficitul bugetar al Greciei, în anul 

2011, a ajuns la 165% din PIB. Economia Greciei alcătuieşte 

2% din toată economia UE şi s-ar părea că situaţia nu este 

atât de gravă pentru UE, însă Grecia nu este unica ţară din 

UE cu astfel de situaţie precară. Şi Italia se confruntă astăzi 

cu un mare deficit bugetar, constituind în perioada 

menţionată 82% din PIB-ul ţării.  

Deficitele bugetare imense au determinat şi creşterea 

datoriilor publice faţă de creditori. Astfel, obligaţiile 

scadente ale Italiei, către anul 2014, alcătuiesc 498 de 

miliarde de euro la dobânzi mai mici de 7%. Datoria enormă 

a Italiei, în cazul de faţă, ca şi al altor state din Uniunea 

made in 2006 in UK business amounting to almost 

750 million USD, but paid taxes amounting to 

235,000 USD, that represents for the company less 

than the Many others impressive examples in offshore 

areas average salary of an English footballer can also 

be made [2]. 

All these impressive examples about huge 

concentrations of capital in the hands of a small group 

of people who run the world, leads us to think that 

there is a great gulf between money and work. Work 

is the base of each economic system, but money are 

the superstructure. This superstructure cause economic 

and financial crisis. Offshore areas are a threat to 

challenge the chain of financial crises. 

In present humanity faces a deep financial crisis. 

This financial crisis, I think mostly hit public finances, 

as expressed by large budget deficits and huge public 

debt.  

Although in a globalized economy, any crisis 

anywhere in the world affects us, however European 

crisis can be a danger to Moldova. We believe that 

Europe has forgotten the credo of the economy: a 

nation can not consume more than it produces, but 

the opposite happened. Some countries have allowed 

to live on large foot, thinking about today, not about 

the future generations. European crisis primarily 

affected the public finances. Enormous budget 

deficits threaten the euro area. 

I agree with the Greek economist Marios 

Elefteriadis approaches, which considers that public 

debt crisis in Greece is due to policy of the Central 

Administration, that buy votes from the public, with 

irrational measures. Thus, in the ‘80s of last century 

was a law that forbids the release of state working 

employees. All these measures have served as tools 

for all Greek parties. Currently every fourth employee 

in Greece is a public official. This behavior of 

government introduced chaos in the country, where 

mostly people have a sense of "trust" that we should 

not think on what remains and do not make great 

efforts. These behaviors have caused people to lose 

their interest in work and become lazy and grabbing. 

To satisfy the growing demand, taking the power of 

borrowing money abroad to pay the inflated salaries 

of public employees, in this way votes are bought. 

Greece's public debt is 150% of GDP and per capita 

has reached 30,000 euro/person [3]. 

As the author mentions, the same policy was 

pursued in the European countries like Italy, Spain, 

Portugal, etc. This policy has led to raise public debt 

in these countries. Greece's budget deficit in 2011 

reached 165% of GDP. Although the Greek economy 

makes up 2% of all EU economy, and it seemed that 

the situation it’s not so serious for the EU, but Greece 

is not the only in the EU with such a precarious 

situation. With a large budget deficit now is facing 

Italy, being 82% of GDP this country.  

Huge budget deficits determined the rise of public 

debt to creditors. Thus, obligations due of Italy in 

2014 represent 498 billion euro on interest rates below 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=due+obligations+of&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.russian-civil-code.com%2FPartII%2FSectionIV%2FSubsection1%2FChapter60.html&ei=y3WjT7WJMIKh4gTbi91s&usg=AFQjCNFdMc89Jz3eOWsuBIGhnYO448iMIQ&cad=rja
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Europeană, pune în gardă investitorii. Ei nu vor dori să rişte 

când ţările supraîndatorate vor solicita noi împrumuturi 

pentru nevoia refinanţării datoriei publice. În aceste condiţii, 

investitorii vor cere ca garanţie, în calitate de gaj, un activ 

cu valoare reală. Acest activ cu valoare reală este aurul.  
Bunurile imobiliare, care au fost considerate valori reale 

până la criza imobiliară din 2008 în SUA, nu mai sunt luate 

în calcul. După criza imobiliară din SUA, investitorii nu mai 

cred în aceste valori, considerând aurul unicul activ cu 

valoare reală în prezent.  

Vorbind despre aur ca garant pentru investitori, este 

necesar de identificat posibilităţile ţărilor datornice în 

depozitele de aur, şi nu numai, dar şi a zonei euro, în 

general, deoarece, după cum menţionează unii analiştii, 

aurul ar putea fi o soluţie pentru criza europeană [4, p. 30-

32].  

Creşterea deficitelor bugetare şi a datoriilor publice 

aprofundează criza finanţelor publice. Deşi s-au luat măsuri 

drastice pentru diminuarea acestora, totuşi echilibrul bugetar 

nu determină în mod fundamental stabilitatea 

macroeconomică. Summitul de la începutul lunii decembrie 

2011 a desemnat o speranţă pentru pieţele financiare privind 

rezolvarea crizei europene. Măsurile restrictive, impuse de 

statele Uniunii Europene, stabilite prin tratatul din 9 

decembrie 2011 de la Bruxelles, cu privire la admiterea unui 

deficit bugetar de până la 3% din PIB şi reducerea datoriei 

publice externe a statelor europene în primul semestru al 

anului 2012 până la 60% din PIB nu vor stabiliza pieţele 

financiare, deoarece există prea mulţi factori care au 

provocat criza financiară (avem în vedere şi marele 

concentrări de capitaluri în zonele offshore, eschivarea celor 

suprabogaţi de la plata impozitelor). Finanţelor publice le 

este foarte greu să facă faţă cheltuielilor publice mereu 

crescânde. În afară de aceasta, finanţelor publice din ţările 

afectate de criza financiară le revine cel mai mare greu să 

reducă deficitul bugetar şi să ramburseze datoria publică 

imensă. 

În condiţiile unei datorii publice colosale, investitorii au 

nevoie de garanţii din partea datornicilor. Unii analişti (vezi 

articolul dlui Laurenţiu Roşoiu, Forbes, România nr. 73/23 

decembrie 2011-8 ianuarie 2012, „Soluţia de aur pentru criza 

europeană”) consideră, că ţările datornice pot emite 

obligaţiuni garantate cu aur. Cu atât mai mult că ţările 

datornice excesiv dispun de rezerve de aur. Astfel, Italia 

dispune de rezerve de aur de 2 451 de tone, cu o valoare de 

piaţă de peste 100 de miliarde de euro. Drept gaj, această 

rezervă ar fi putut atrage uşor finanţare de peste 500 de 

miliarde de euro. Această sumă este suficientă pentru 

acoperirea datoriilor Italiei în sumă de 498 de miliarde de 

euro, care reprezintă obligaţiile ei scadente până în anul 

2014.  

Grecia dispune de 111,5 tone de aur, existente în 

rezervele băncii centrale. 

„Rezervele de aur ale băncilor centrale din zona euro şi 

ale Băncii Centrale Europene erau la finele lunii noiembrie 

de, aproximativ, 10 800 de tone de aur, cu o valoare de piaţă 

de cca 544 de miliarde de euro. Utilizarea aurului din rezerve 

drept garanţie pentru emiterea unor obligaţiuni comune ar 

permite stingerea din pieţe a până la 2 000 de miliarde de 

euro” [4, p. 30]. 

7%. Enormous debt of Italy, in this case, as other EU 

countries, warns investors. They do not want to risk, 

when these countries will require additional loans for 

debt refinancing. In these conditions investors will 

demand a guarantee, an asset with real value. This 

active real value is gold. 
Real estate, which was considered true values by 

USA real estate crisis of 2008, now no longer can be 

taken into account. Therefore, after the U.S. housing 

crisis, investors no longer believe in these values, 

considering gold the only real value today. 

Speaking of gold as a guarantee for investors, it is 

necessary to identify opportunities of borrowers 

country in gold deposits, but and in euro area, because 

as mentioned some analysts, gold could be a solution 

to the European crisis [4, p. 30-32]. 

Rising budget deficits and public debt deepens 

public finances crisis. Although there were taken  

drastic measures to reduce their budget balance, 

however budget balance do not fundamentally 

determine macroeconomic stability. Summit in early 

December 2011 was a hope of solving the crisis of 

European financial markets. The restrictive measures 

imposed by EU countries established by the treaty of 9 

December 2011 in Brussels, regarding the admission 

of a budget deficit to 3% of GDP and external debt of 

European countries in the first half of 2012 further to 

reduce at 60% of GDP, but this will not stabilize 

financial markets, because there are too many factors 

that caused the financial crisis (the great concentration 

of capital in offshore areas, evasion of rich people to 

pay taxes). For public finance is very difficult to face 

the increasing public spending. In addition, public 

finances in countries affected by financial crisis, it is 

most difficult to reduce the budget deficit and huge 

debt to repay. 

With a huge public debt, investors need guarantees 

from debtors. Some analysts (see article Lawrence 

Roşoiu, Forbes, Romania no. 73/23 December 2011-

January 8, 2012, "Gold solution for the European 

crisis") believes that borrowers countries may issue 

gold bonds, motivated by the countries that have 

really gold reserves. Thus, Italy has gold reserves of 

2451 tons, at a market value exceeding 100 billion 

euro. As a pledge, this reserve could easily attract 

funding for more than 500 billion euro. This amount is 

sufficient to cover debt amounting to 498 billion euro, 

which represents its due obligations until 2014. 

Greece has 111.5 tons of gold existing in Central 

Bank reserves.  

"Central Bank Gold reserves in the euro area and 

European Central Bank were in late November, 

approximately 10,800 tons of gold, with a market 

value of approx. 544 billion euro. The use of gold 

reserves as collateral for the issuance of common 

bonds off the market would allow up to 2000 billion 

euro" [4, p. 30]. 

The largest gold reserves in the euro area are 

owned by: Germany – 3401 tons of gold, Italy – 2451 

tons of gold, France – 2435 tons of gold, Netherlands 
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Cele mai mari rezerve de aur din zona euro sunt deţinute 

de: Germania – 3 401 tone de aur, Italia – 2 451 tone de aur, 

Franţa – 2 435 tone de aur, Olanda – 612 tone de aur, Banca 

Centrală Europeană are o rezervă de 502 tone de aur, apoi 

urmează celelalte state din zona euro [4, p. 32].  

Considerăm, că este mai binevenită gajarea cu aur a 

datoriilor publice, prin emisia de obligaţiuni, decât creşterea 

ratei dobânzilor pentru riscul investitorilor. Dimpotrivă, 

obligaţiunile garantate cu aur ar conduce la scăderea 

dobânzilor, deoarece investitorii ar avea o garanţie că 

valorile mobiliare (obligaţiunile) sunt garantate cu aur. 

Aceasta ar fi mai benefic pentru debitori, deoarece preţul 

unei uncii de aur creşte. Nu cunoaştem de-a lungul istoriei ca 

preţul la aur pentru o uncie să scadă la bursele valutare 

internaţionale. Lucrul acesta ni-l confirmă evoluţia preţului 

unei uncii pe parcursul anilor, în special după cel de-al 

Doilea Război Mondial. 

Garantarea prin aur a valorilor mobiliare (obligaţiuni) 

este o siguranţă pentru investitori, această practică a fost 

utilizată şi de alte naţiuni supraîndatorate, cum a fost 

Brazilia şi Portugalia prin anii ’70-80 ai secolului trecut. 

Posibilităţile de rambursare a datoriilor prin aur depind 

de preţul unei uncii de aur pe piaţa valutară internaţională (o 

uncie este egală cu 31,1 grame de aur curat). În august 2011, 

preţul unei uncii era de 1750 de dolari SUA. Deşi aurul nu 

mai joacă rolul de bani universali, el este o rezervă valutară 

foarte importantă pentru state, asigurându-le cu valută în 

orice moment. Aurul este un activ cu cea mai înaltă 

lichiditate.  

Credem că este bine să menţionăm, că prezidentul SUA 

Nixon, în 1971, a schimbat sistemul valutar-creditar 

internaţional, demonetizând aurul. Izolarea aurului de la 

sistemul valutar internaţional a servit ca preludiu pentru 

emisia de monedă fără acoperire cu aur. Astăzi este greu de 

închipuit că ar fi posibilă revenirea aurului în sistemul 

valutar internaţional (acum sistemul valutar internaţional se 

prezintă prin standard-deviză – autorul).  

Cantitatea de aur nu mai poate acoperi marea cantitate de 

devize (bani de hârtie – bancnote). Cantitatea de aur, extrasă 

pe tot parcursul istoriei de dobândire a aurului, constituie 

170 000 tone de aur. Băncile centrale ale tuturor ţărilor lumii 

deţin 18% din tot aurul sau 30 000 tone de aur. În anul 2008, 

masa monetară în circulaţie în lume a constituit cca 60 de 

trilioane de dolari SUA. Şi dacă toate guvernele ar fi decis să 

asigure banii lor cu aur, apoi preţul unei uncii ar trebui să 

ajungă la 60 000 de dolari SUA. Acest lucru este ireal, deşi 

aurul rămâne a fi un activ cu valoare reală împotriva riscului 

[5, p. 108-109]. 

Dacă ne referim la Republica Moldova, care este şi ea 

afectată de criză economică şi financiară, menţionăm, că 

fluxurile de capital străin sunt fireşti şi favorabile eficacităţii 

sistemului economic, dar pot conduce, totuşi, la situaţii de 

criză a îndatorării şi, adesea, se consideră că datoria externă 

creează atâtea probleme pe câte le rezolvă. Un paradox este 

constatarea faptului, că posibilitatea de a contracta datorii 

externe, care ar trebui, în principiu, să ajute economia să 

gestioneze mai bine riscurile cu care se confruntă, conduce, 

de fapt, deseori la rezultatul opus.  

La fel, este de menţionat, că datoria externă îmbracă 

multiple forme şi nu toate creează aceleaşi probleme. Astfel, 

– 612 tons of gold, European Central Bank has 

reserves of 502 tons of gold, and then follows other 

countries from euro area [4, p. 32]. 

We believe that gold is better pledge of public debt 

through emission of bonds, than growth interest rate 

for investor’s risk. Conversely, gold bonds would lead 

to lower interest rates because investors would be 

guaranteed the securities (bonds) that are backed by 

gold. It would be more beneficial for borrowers, 

because the price of ounces of gold increases.                 

During history there isn’t any case that proves that 

ounce gold price can fall to international currency 

exchanges. This thing is proved by ounce price 

development over the years, especially after the 

Second World War. 

Ensuring the gold securities (bonds) its safety for 

investors, this practice was used by other nations, as 

Brazil, Portugal in the ’70-80s of last century. 

Debt repayment possibilities depend on the ounces 

price of gold on international foreign exchange market 

(one ounce equals 31.1 grams of gold). In august 2011 

the price of one ounce was 1750 USD. Although, gold 

no longer plays the role of universal money, it’s a very 

important reserve currency for the countries, ensuring 

a currency at any time. Gold is an asset with the 

highest liquidity. 

It’s good to note that president of USA, Nixon, in 

1971 changed U.S. currency system – international 

credit, demonetization gold. Gold isolation from the 

international currency system served as a prelude to 

the emission of currency without gold coating. 

Today's hard to imagine that gold can be back on 

international currency system (now international 

currency system is presented by standard-slogan – 

author). 

The amount of gold can not cover a large amount 

of currency (paper money – banknotes). The amount 

of gold extracted throughout the history of acquiring 

gold is 170,000 tons of gold. The Central Banks of all 

world countries have 18% of all gold or 30,000 tons of 

gold. In 2008 the money supply in circulation in the 

world was about 60 trillion dollars, and if all 

governments had decided to ensure their money with 

gold, then an ounce price should reach 60,000 dollars 

an ounce. This is unreal, while gold remains an asset 

of real value against the risk [5, p. 108-109]. 

If will refer to Moldova, which is also affected by 

economic and financial crisis, we notice that foreign 

capital flows are favorable to economic effectiveness 

of the economic system, but it can however lead to the 

debt crisis and often it is considered that external debt 

creates how many problems it solves. A paradox is the 

finding that the possibility of contracting external 

debt, which should, in principle help the economy to 

better manage the risks they face, leading in fact often 

to the opposite result. 

It’s to be mentioned that foreign debt takes many 

forms and not all created the same problems. Such 

debt (sovereign), contracted by governments and by 

extension, that received their guarantee, formed most 
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datoriile publice (suverane), cele contractate de către 

guverne şi, prin extensiune, cele care au beneficiat de 

garanţia acestora au format cea mai mare parte a 

angajamentelor ţărilor în curs de dezvoltare, care au 

cunoscut o criză financiară în anii ’80 anume din cauza 

incapacităţii guvernelor de a onora aceste angajamente. 

Pentru Republica Moldova, acest caz trebuie să fie o 

lecţie. Datoriile publice sunt contractate de la trei categorii 

principale de creanţieri: creditori privaţi (deseori bancari), 

agenţii guvernamentale şi instituţii financiare internaţionale. 

Indiferent de categoria de creditori, ţara trebuie să-şi 

controleze gradul de solvabilitate. În cazul în care debitorul 

este guvernul, capacitatea de a rambursa datoria depinde de 

aptitudinea acestui guvern de a obţine ulterior excedente 

primare în bugetele lor şi, deci, de capacitatea lui de a 

mobiliza resursele fiscale şi de a-şi controla cheltuielile 

publice. 

Datoria publică externă poate crea, astfel, o problemă de 

echilibru al finanţelor publice, în deosebi în cazul în care o 

parte din resursele, împrumutate de către guvernele lor, vor 

fi fost irosite din cauza facilităţilor financiare excesive 

acordate anterior. 

La fel, este de menţionat, că datoria externă, indiferent, 

de altfel, dacă este publică sau privată, este generatoare de 

obligaţii de plată în devize. Atâta timp cât rata de creştere a 

încasărilor din exporturi depăşeşte rata dobânzii plătite 

pentru împrumut, procesul de îndatorare externă poate 

continua la infinit, fără a crea probleme de solvabilitate din 

acest punct de vedere, deoarece noile încasări de devize, 

generate de exporturi, permit, cel puţin, acoperirea 

cheltuielilor cu dobânda datoriei, suma de bază a 

împrumutului putând fi reportată fără dificultate de la un an 

la altul [6, p. 251-252]. Spre exemplu, cea mai mare 

creditare a Republicii Moldova vine de la Fondul Monetar 

Internaţional (FMI). Astfel, în ianuarie 2010 a fost aprobat 

Programul de creditare şi finanţare a Republicii Moldova din 

partea FMI în sumă de 369,6 milioane DST (Drepturi 

Speciale de Tragere – valuta de cont a FMI) sau cca 572,7 

milioane de dolari SUA. Mecanismul de finanţare a fost pe 

tranşe: prima sumă de 60 mil. DST, a fost primită de RM 

imediat după aprobarea Programului FMI, în ianuarie 2010; 

cealaltă sumă a fost transferată pe tranşe după cum urmează: 

în iulie 2010 – 60 mil. DST; aprilie 2011 – 50 mil. DST; 

iulie 2011 – 50 mil. DST; februarie 2012 – 50 mil. DST. În 

parametrii acestui Program de creditare au rămas încă 

neabsorbite 99,6 mil. DST. Astfel, FMI a creditat Republica 

Moldova în sumă de 369,6 mil. DST [7].  

În opinia specialistului Daniel Dăianu, fără câştiguri de 

productivitate care să susţină creşterile salariale, economia 

unei tări se asfixiază mai devreme sau mai târziu. Câştigurile 

de productivitate constante implică investiţii productive 

sistematice, alături de transferuri de tehnologie [8, p. 53]. 

of the commitments of developing countries that have 

experienced a financial crisis in 1980, namely because 

of inability of their governments to honor these 

commitments. 

For Moldova this case should be a lesson. Public 

debts are contracted to three main categories of 

creditors: private creditors (often banks), government 

agencies and international financial institutions. 

Regardless of category of creditors, the country               

needs to control the degree of solvency. If the debtor 

is the government, then ability to repay the debt 

depends by ability to obtain further government 

primary surpluses in their budgets and therefore their 

ability to mobilize fiscal resources and to control 

public expenditure. 

External debt can create a problem of public 

finances balance, especially if parts of borrowed 

resources by their governments have been wasted                

due to excessive financial incentives previously 

granted. 

Can be mentioned that the foreign debt, regardless, 

if it’s public or private, it is generating foreign 

currency liabilities. As long as the growth rate of 

export receipts exceeds the interest rate paid on the 

loan, the external debt can continue indefinitely 

without creating solvency problems in this regard, as 

the new currency revenues generated by exports allow 

at least to cover debt interest costs, the basic amount 

of the loan can be easily carried from one year to 

another [6, p. 251-252]. For example, biggest credit of 

Moldova comes from the International Monetary Fund 

(IMF). Thus, in January 2010 was approved the 

program of credit and financing from the IMF the 

Republic of Moldova in amount of 369.6 million SDR 

(Special Drawing Rights – IMF currency account) or 

approx. 572.7 million dollars. Funding mechanism 

was made in installments: the first amount of 60 

million SDR, received immediately after approval of 

the IMF program in January 2010, the other amount 

was transferred installments as follows: July 2010 – 

60 million SDR, April 2011 – 50 million SDR, July 

2011 – 50 million SDR, February 2012 – 50 million 

SDRs. The parameters of the loan programs we still 

unabsorbed 99.6 million SDR. Thus, IMF credited 

Republic of Moldova in the amount of 369.6 million 

SDR [7].  

According to specialist Daniel Daianu, without 

gains of productivity that will support wage increases, 

economy of country will asphyxiate sooner or later. 

Constant productivity gains to involve systematic 

productive investment and transfers of technology               

[8, p. 53]. 

Concluzii 

1. Prin faptul că, în unele ţări din zona euro, au crescut 

deficitele bugetare ca pondere în PIB şi datoriile publice faţă 

de străinătate, putem considera că, în aceste ţări, finanţele 

publice sunt în mare criză. 

2. Starea finanţelor publice din ţările supradatornice, ca: 

Grecia, Italia, Spania, Portugalia, este cauzată de politicile 

sociale, promovate de guvernele lor pentru a cumpăra 

Conclusions 

1. The fact that in some countries from euro area 

increased budget deficits as a share of GDP and public 

debt have also increased from abroad, we believe that 

in these countries public finances are in great crisis. 

2. The state of public finances over borrower’s 

countries like Greece, Italy, Spain, and Portugal is 

caused by social policies promoted by their 
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voturile alegătorilor şi a se menţine la putere, dar fără o 

acoperire financiară a programelor sociale promovate. 

3. Împrumuturile exagerate au menţinut aceste guverne la 

putere o anumită perioadă, dar când nu au mai putut să se 

împrumute, au fost nevoite să reducă cheltuielile bugetare, să 

taie din programele sociale promise, ceea ce a trezit 

nemulţumirea maselor. 

4. Numai o creştere economică reală, cu câştiguri de 

productivitate poate susţine investiţiile, transferul de 

tehnologii avansate şi creşterea nivelului de trai. 

governments to buy votes and stay in power, but 

without financial coverage of social programs 

promoted. 

3. Excessive loans kept this Governments in power 

some time, but when they couldn’t borrow, they cut 

budget spending and social programs, which aroused 

discontent among the masses. 

4. Only real economic growth, with high 

productivity can support investments in advanced 

technology transfer and improve living standards. 
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