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3. Sinteza lucrării 

Teza de doctorat de față se concentrează în jurul provocărilor date de două structuri ale 

sistemului financiar internațional, și anume: economia paradisurilor fiscal, a centrelor 

financiare offshore și a arbitrajului fiscal reprezentat de acestea.  

În ultimii 30 de ani, putem lesne observa, la nivel mondial, o tendinţă clară de 

liberalizare generală a fluxurilor de capital din cadrul economiei mondiale, cu precădere a 

politicilor comerciale şi fiscale. Accentul pus pe componenta fiscală a permis afirmarea, în 

contextul dinamicii relaţiilor economice internaţionale, a unor teritorii cu tratament fiscal 

aparte.  

Sunt aşa-numitele paradisuri fiscal și centre financiare offshore. 

Prin paradis fiscal se înţelege teritoriul care acordă un tratament preferenţial pentru 

veniturile provenite din străinătate. El este adesea un releu, un depozit temporar de fonduri din 

străinătate şi, de asemenea, pentru utilizarea în afara paradisului fiscal (în special în cazul 

spălării banilor).  

Paradisurile fiscale au un rol important în mişcarea de capitaluri şi realizarea unor reţele 

complexe de tranzacţii şi interacţiuni între persoane, companii şi state. 

Obiectivele cercetării, motivația şi importanţa cercetării 

Obiectivele programului de cercetare vizează atât dezvoltarea laturii conceptuale cât şi 

a celei empirice a domeniului paradisurilor fiscale și a centrelor off shore. 

Obiectivul principal al demersului de față este de a realiza o radiografiere a ceea ce 

reprezintă paradisurile fiscale și centrele off shore.  



Obiective secundare constau în: prezentarea principalelor paradisuri fiscal și centre offshore ale 

lumii; analizarea condițiilor economice și fiscal, precum și a avantajelor oferite de către aceste; 

identificarea principalelor mecanisme de arbitraj fiscal și a modului în care acestea 

funcționează; a prezenta cât mai clar problematica, fundamentul teoretic-legislativ al preţurilor 

de transfer cât şi de a releva aspecte rezultate din abordări din unghiuri diverse a acestei 

problematici. 

Alegerea acestui obiectiv este motivată, pe de o parte de necesitatea cunoașterii 

activității acestor centre, centre prin care se tranzacționează active financiare semnificative, iar 

pe de altă parte, de importanţa cunoașterii unor mecanisme prin care se derulează aceste 

tranzacții. 

Selectarea ariei de inters şi stabilirea fazelor temei de cercetare poate fi argumentată 

prin faptul că aria de documentare a paradisurilor fiscale și a centrelor off shore este una 

complexă, interesantă şi totodată deosebit de necesară. 

Cum complexitatea temei face imposibilă surprinderea tuturor aspectelor şi 

particularităţilor paradisurile fiscale și centrele off shore, am ales să mă concetrez asupra 

arbitrajului fiscal (și în cazul acestuia, cu predilecție, asupra prețurilor de transfer) conferit de 

aceste centre. 

Subiectul pe care l-am dezbătut în această lucrare este unul destul de controversat. 

Paradisurile fiscale și centrele off shore sunt noţiuni care se află la graniţa dintre moral şi imoral, 

iar polemicile pe aceasta tema sunt ample (facem de la început precizarea că nu intrăm în de 

importante pentru finanțele globale). 

Granița dintre arbitrajul fiscal şi evaziunea fiscală, este una foarte sensibilă și de aceea cea mai 

aceste polemici, mai mult sau mai puțin partinice, scopul nostru fiind acela de a prezenta cât 

mai obiectiv activitatea acestor centre, centre care indiferent de criticile aduse de cei care văd 

în acestea locuri periculoase unde se spală mulți bani, sunt și rămân centre financiare deosebit 

mare parte a literaturii de specialitate este concentrată pe nevoia de delimitare a ariei evaziunii 

fiscale, implicit de reducere a taxelor prin intermediul arbitrajului fiscal. 

Multe regulamente și prevederi legale, lucrări de specialitate și chiar și cele mai multe cazuri 

practice izvorâte din cazuistica controalelor autorităților fiscale, nu numai din țara noastră, 

vorbesc despre arbitrajul fiscal, ca despre tehnici de eludare a legii îndreptate doar spre 

obținerea de avantaje fiscale, fără a fi însoțite de consistență comercială și substanță economică. 

Astfel, avem pe de o parte argumentele pro - nimeni nu este obligat să plătească ceea 

ce legea nu-l obligă. În consecinţă, oricine poate să caute soluţii pentru a se apăra împotriva 

unei impuneri pe care o consideră excesivă. Într-o țară cu impozite ridicate, fuga într-un paradis 



fiscal este o adevărată investiţie, acţiunile unui agent în acest sens, demonstrează o cunoaştere 

atentă şi o analiză amănunţită a contextului internaţional şi mai ales o capabilitate eficientă de 

decizie. Denotă că agentul economic a analizat atent avantajele şi mai ales riscurile, costurile 

pe care le presupune mutarea activităţii sau investiţiile sale într-un spaţiu paradis fiscal. Alţi 

întreprinzători valorifică lacunele legilor şi îşi asumă avantajele pe care le oferă paradisurile 

fiscale pentru a-şi micșora nivelul impozitelor. Aceştia doresc o maximizare a profiturilor prin 

minimizarea impozitelor pe care le plătesc în statele în care activează. Atât timp cât aceste 

activităţi nu vizează o încălcare ilicită a legii nu poate fi condamnabilă, ci poate fi considerată 

o modalitate de reducere a costurilor fiscal şi realizarea de economii.  

Pe de altă parte, avem pozițiile contra, aceste centre fiind considerate mijloace, 

instrumente prin care se realizează evaziunea fiscală internaţională, spălări de bani, neplata 

obligaţiei fiscale a unei persoane fizice sau juridice către stat prin metode frauduloase, ca de 

exemplu nedeclararea profitului, micşorarea valorii reale a profitului prin creşterea cheltuielilor 

sau diminuarea venitului prin fals sau uz de fals, înregistrarea la organele fiscale a balanţelor şi 

bilanţurilor contabile false, bancrută frauduloasă etc. 

Întrebările la care am încercat să găsesc răspuns prin proiectul meu sunt 

următoarele: „De ce îşi plasează persoanele fizice şi juridice activele deţinute în aceste locații?"; 

„Care sunt oportunitățile conferite?"; „Cum se pot valorifica acestea?"; „Aduc beneficii 

operațiunile de arbitraj fiscal?"; „Cum operează companiile prin utilizarea prețurilor de 

transfer?".  

Pentru atingerea obiectivelor cercetării, teza de doctorat a fost structurată pe patru 

capitole care urmează o ordine logică de abordare, începând cu aspectele de ordin teoretic, care 

încadrează tema în aria de cercetare, şi continuând cu cele de ordin aplicativ care verifică 

aplicabilitatea paradisurilor fiscale și a centrelor off shore.  

Structura lucrării a urmărit o abordare coerentă, mergând de la cadrul larg, deterministic 

al paradisurilor fiscale și centrelor off shore, trecând apoi la aspectele specifice ale 

problematicii arbitrajului fiscal și preţurilor de transfer la nivel internaţional. 

Lucrarea debutează cu prezentarea importanţei ştiinţifice a temei de cercetare, a 

obiectivelor cercetării şi a ipotezelor de cercetare -atât cele fundamentale cât şi cele empirice. 

În continuare sunt prezentate diferitele metode folosite în demersul ştiinţific, facându-se referire 

la complementaritatea dintre cercetarea fundamentală şi cea aplicativă. Sunt descrise pe scurt 

principalele metode cantitative şi calitative utilizate. De asemenea este prezentată structura 

tezei de doctorat. 



În cadrul primului capitol al lucrării mele CARACTERIZAREA ŞI ROLUL 

PARADISURILOR FISCALE ŞI A CENTRELOR FINANCIARE OFFSHORE am 

abordat aspecte ce ţin de definirea paradisurior fiscale și a centrelor off shore, în general, şi de 

modul în care aceste concepte sunt ilustrate în literatura de specialitate. Astfel, am constatat că 

de-a lungul timpului, au fost oferite numeroase definiţii conceptului de paradis fiscal, unele 

definiţii fiind acceptate mai mult sau mai puţin de oamenii de ştiinţă sau de practicieni, din 

această cauză întâlnim şi în literatura de specialitate dezbateri numeroase pe această temă a 

definiţiilor. Deseori se pune semnul de egalitate între paradisurile fiscale şi centrele offshore, 

dar ele se diferenţiază semnificativ chiar dacă de multe ori, mai ales în practică, unele paradisuri 

sunt şi centre offshore şi invers.  

În continuare am analizat parcursul istoric al acestor entități, arătând premisele 

dezvoltării acestora în ultima perioadă: situația internațională a evoluat spre dereglementare și 

o tot mai intensă concurență pe piețele financiare a dus la apariția și dezvoltarea europiețelor și 

a centrelor financiare internaționale cu tendința pronunțată a deplasării activității financiare spre 

zone în care numărul de reglementări este redus la minimum posibil, și anume paradisurile 

fiscal și centrele financiare offshore.  

În capitolul doi PRINCIPALELE CENTRE FINANCIARE OFFSHORE ȘI 

PARADISURI FISCALE am prezentat centrele off shore și paradisurile fiscale făcîndu-se o 

trece în revistă a celor mai importante astfel de centre care activează la nivel mondial. Aici sunt 

tratate aceste centre din câteva perspective: zone care asigură o scutire totală de impozite, zone 

în care se scuteşte de impozit doar venitul realizat în străinătate, zone cu nivel scăzut al 

impozitării, și cele speciale. Fiecare centru este prezentat ținând cont de particularitățile sale, 

putându-se astfel realize o pertinent compara între ele. 

Capitolul trei are o orientare aplicativă. Un domeniu de interes atât pentru teoreticieni 

cât şi pentru practicieni îl reprezintă cercetarea efectelor activităților desfășurate de companiile 

off shore. De aceea, se prezintă mai întâi cum se pot înființa astfel de entități și ce pot să facă 

acestea. 

În ultimul capitol al lucrării ARBITRAJUL FISCAL PRIN PARADISURI FISCALE 

ŞI CENTRELE OFFSHORE am ales să prezint centrele off shore și strategiile de arbitraj fiscal 

internaţional. Tot aici am analizat modalitățile prin care companiile își pot optimiza fluxurile 

de numerar profitând de arbitrajul fiscal internațional și de prevederile legislative. Cum linia 

dintre arbitrajul fiscal, evitarea plăţii impozitelor şi evaziune fiscală este de multe ori destul de 

vagă, iar strategiile companiilor pot fi interpretabile, am subliniat poziţia legislaţiei diferitelor 

țări faţă de acest subiect (în acest context, evaziunea fiscală reprezintă fără îndoială unul dintre 



cele mai studiate fenomene în cadrul Fiscalităţii şi Dreptului fiscal, atât teoretic cât şi practice). 

Paradisurile fiscale nereglementate suficient şi care şi-au câștigat renumele prin secretul bancar 

desăvârşit, nu de puţine ori, au făcut obiectul unor escrocherii notorii, fraude, sume colosale de 

bani provenite din evaziune fiscală, delapidări şi spălare de bani sau chiar finanțări ale unor 

organizaţii teroriste. 

În acest capitol am abordat și problematica prețurilor de transfer ca practică de arbitraj 

fiscal, preţurile de transfer reprezintând un concept şi o realitate din ce în ce mai prezentă în 

ultimii ani pe planul afacerilor şi fiscalitaţii internaţionale, o dată cu accelerarea globalizării 

determinate de internaţionalizarea crescândă a corporaţiilor multinaţionale. 

Această parte a lucrării de doctorat a fost concepută cu o tentă şi o viziune de abordare 

atât din perspectiva autorităţilor şi administraţiilor fiscale şi de reglementare dar mai ales cu o 

puternica componenta de abordare din perspectiva firmei multinaţionale ca actor al globalizării 

şi determinant esenţial al tuturor dezvoltărilor ce ţin de problematica preţurilor de transfer. 

 

Criteriile după care am redactat aceasta teză sunt cele ale analizei comparative asupra 

regimurilor fiscale iar metodele de cercetare sunt alese conform tematicii studiate, în 

încercarea de a descrie, explica și interpreta evenimentele din perspectiva autorului. 

Metodologia este complexă, de la analize statistico-economice a datelor privind fiscalitatea, la 

abordarea unor tehnici comparative şi a unor mecanisme specifice arbitrajului fiscal. 

În cadrul tezei de doctorat cercetarea teoretică se împleteşte cu cea empirică, aplicată. Acest 

lucru conferă o credibilitate ridicată rezultatelor cercetării. Cercetarea se axează îndeosebi pe o 

cercetare de tip calitativ, caracterizată prin: prezentarea problemei cercetate; dezvoltarea 

ipotezelor de lucru; definirea variabilelor, identificarea relațiilor dintre. Metodologia folosită 

pentru atingerea acestui scop  

Pentru realizarea obiectivelor propuse, cercetarea întreprinsă s-a pe o abordare 

deductivă, pornind de la informații generale înspre cele particulare, îndeosebi la nivelul 

cercetărilor calitative; folosind însă și abordarea de tip inductiv, de la particular spre general, 

astfel încât, pornind de la rezultatele unor studii cantitative și calitative, am formulat câteva 

opinii personale care se adaugă rezultatelor cercetărilor întreprinse până acum. 

Una dintre cele mai importante sarcini în efectuarea acestei cercetări a fost studiul 

literaturii existente pentru a asimila informaţiile deja cunoscute şi pentru a afla ultimele detalii 

din domeniu. Pentru a elabora lucrarea am folosit atât cărţi din literatura românească de 

specialitate, cât şi cărți și publicaţii ştiinţifice străine. De asemenea, am utilizat articole din 

diferite reviste pe această temă, precum şi site-uri din mediul online; toate aceste surse putând 



fi găsite în bibliografia ataşată la finalul lucrării (bibliografie în limba română și engleză ce 

privesc acest subiect, acestea fiind cărți, articolele în reviste şi publicaţii periodice, ori pe 

internet). În ceea ce priveşte alte surse bibliografice, numeroase organizaţii mondiale urmăresc 

de aproape acest subiect şi publică periodic pe site-urile lor oficiale diverse articole, date sau 

informaţii ce pot fi descărcate în format pdf. Aceste documente pot fi găsite prin accesarea link-

urilor care se găsesc tot în partea bibliografică.  

Din punct de vedere al etapizării procesului de cercetare, prima etapă în procesul 

cercetării ştiinţifice a constat în selectarea ariei de interes. Datorită complexităţii tematicii alese, 

studiul paradisurilor fiscal și a centrelor off shore a presupus o abordare interdisciplinară, 

aceasta încadrându-se în mai multe domenii ştiinţifice: economie, finanţe, management, drept. 

Fiind încadrată preponderant în sfera finanțelor, cercetarea surpinde și aspecte din management, 

a dreptului, a sectorului economiei, precum și a politicilor europene. O a doua etapă a constat 

în formularea ipotezelor principale. Demersul nostru prospectiv a făcut necesară luarea în 

considerare a unor ipoteze principale, între care pot fi amintite:  

H1 optimizarea procesului de impozitare este la fel de importantă precum o gestiune mai bună 

a costurilor operaţionale şi a riscurilor de orice natură cu care se confruntă o companie.  

H2 agenții economici se confruntă din ce în ce mai mult cu problema eficientizării fiscale. 

H3 paradisurile fiscule și centrele off shore asigură realizarea de oportunități de arbitraj pentru 

companii. 

O altă fază a presupus identificarea curentului de cercetare prevalent, care este unul 

pozitivist (fiind caracterizat printr-o abordare detaşată a cercetării care analizează faptele şi 

cauzele ce au generat situaţia actuală paradisurilor fiscal și a centrelor off shore, însă conţine și 

abordări interpretative prin preocuparea continuă de a înţelege şi identifica problemele actuale 

cu care se confruntă acestea, dar nu lipsit de valențe critice. 

O a treia etapă a constat în cercetarea proprie pe baza cercetărilor anterioare și a vastei 

bibliografii.  

Din perspectivă teoretică, lucrarea de față încercă să urmărească explicarea unor 

concepte legate de paradisurile fiscale, abordând aspecte referitoare la avantejele utilizării 

acestora acestora și impactul pe care îl au asupra economiei.   

Pe de altă parte, semnificaţia cercetării vine şi din conştientizarea rolului unui paradis 

fiscal, cunoaşterea temeinică a „portiţelor” oferite de arbitrajul fiscal şi a procedurilor tehnice 

care derivă din acesta. 



Una dintre cele mai importante sarcini în efectuarea acestei cercetări a fost studiul 

literaturii existente pentru a asimila informaţiile deja cunoscute şi pentru a afla ultimele detalii 

din domeniu. Pentru a elabora lucrarea am folosit atât cărţi din literatura românească de 

specialitate, cât şi publicaţii ştiinţifice străine. De asemenea, am utilizat articole din diferite 

reviste pe această temă, precum şi site-uri din mediul online; toate aceste surse putând fi găsite 

în bibliografia ataşată la finalul lucrării (bibliografie în limba română, și engleză ce privesc 

acest subiect, acestea fiind cărți, articolele în reviste şi publicaţii periodice, ori pe internet). În 

ceea ce priveşte alte surse bibliografice, numeroase organizaţii mondiale urmăresc de aproape 

acest subiect şi publică periodic pe site-urile lor oficiale diverse articole, date sau informaţii ce 

pot fi descărcate în format pdf. Aceste documente pot fi găsite prin accesarea link-urilor care 

se găsesc tot în partea bibliografică.  

În urma redactării acestei lucrări, pot afirma faptul că paradisurile fiscale au fost și 

rămân căutate pe mapamond şi reprezintă o soluţie eficientă dacă se doreşte evitarea fiscalităţii 

sau reducerea nivelului acesteia. După cum am demonstrat şi prezentat pe parcursul lucrării nu 

doar fiscalitatea este un punct forte al acestor jurisdicţii, ci şi celelalte caracteristici generale şi 

particulare, problematici enunţate în capitolul trei.  

Chiar dacă există persoane ce cu siguranţă ar acuza folosirea paradisurilor fiscale drept 

o practică imorală, deoarece astfel se evită plata unor sume către statul din care persoana face 

parte, acestea rămân modalități legale de evitare a taxării împovărătoare din propria ţară de 

rezidenţă. 

Cu toată abundenţa cercetărilor în domeniu, lucrarea de faţă şi-a propus să contribuie la 

dezvoltarea cercetărilor privind activitatea paradisurior fiscale și a centrelor off shore. 

Ca orice demers științific, pe lângă rezultatele obținute, lucrarea prezintă și anumite 

limite, acestea constituind direcții de cercetare viitoare. Astfel, cercetarea întreprinsă a 

identificat ca și limită în cercetare lipsa unor date actuale și complete. 

Perspectivele cercetării  

Datorită complexității și a pluridisciplinarității, domeniului studiat este inepuizabil, 

existând multiple direcții de continuare a cercetării întreprinse. De asemenea, limitele lucrării 

de față constituie aspecte ce pot fi transformate în documentări viitoare.  

În final, pot să susţin faptul că este o temă interesantă, controversată şi dezbătută foarte 

des în articole, publicaţii periodice, este o temă de interes public pentru o gamă largă de 

persoane. 

 


