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Rezumatul tezei de doctorat 

 Obiectivul tezei constă în identificarea tiparelor de declanșare și materializare a contagiunii 

financiare internaționale, în perspectiva prevenirii sau gestionării timpurii a efectelor de panică în 

rândul investitorilor. Utilizând o suită de modele econometrice inovative, cercetarea de față, 

surprinde caracterul etapizat al proceselor de contagiune și manifestarea acestora ca procese de 

corecție a unor dezechilibre economice fundamentale prin intermediul unui consens irațional al 

piețelor financiare. Concret, acumularea în timp a unor erori în evaluarea corectă a capacității de 

rambursare a datoriilor suverane sau comerciale, conduce la consens negativist generalizat în 

rândul investitorilor, declanșat de știri și evenimente impredictibile. Contagiunea se manifestă ca 

un proces în rețea, depășind barierele de piață, statale și raționale, ca efort de redirecționare a 

capitalurilor către zone standard de refugiu.  

Ca proces analitic, contagiunea oferă precedență efectelor psihologice de panică și 

imitație, asupra proceselor de analiză economică fundamentală. Confruntați cu un mediu 

investițional instabil și volatil, instituțiile de reglementare, decidenții politici și managerii de 

portofoliu trebuie, dincolo de măsurile clasice de provizionare de fonduri, să aplice măsuri de 

contracarare în timp real a evenimentelor de colaps financiar, prin acțiuni de hedging 

transparente și promovate public. 
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