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REZUMAT 

 

În cadrul tezei de doctorat, autorul analizează  în detaliu implicațiile pe care criza economică 

și financiară le-a exercitat asupra modelului economic european, dar și asupra procesului de 

convergență economică dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada 2000-2015. 

 De asemenea, analiza urmărește impactul măsurilor de austeritate întreprinse și efectul de 

contagiune al crizei financiare și prezintă rolul pe care criza datoriilor suverane l-a exercitat asupra 

economiei Uniunii Europene. 

Ideile principale s-au îndreptat către evidențierea modalității de funcționare a modelului 

european de economie după declanșarea crizei economice și financiare, prin reliefarea aspectelor 

îmbunătățite în cadrul arhitecturii Proiectului european și către analiza indicatorilor macroeconomici 

sugestivi pentru a evidenția impactul crizei asupra procesului de convergență nominală, reală, 

structurală și instituțională în statele nucleu și periferice din punct de vedere geografic ale zonei 

euro, dar și în statele Central și Est-Europene.  

 Unul dintre obiectivele cercetării a constat în testarea sincronizării ciclurilor de afaceri, fiind 

unul dintre criteriile Teoriei zonelor monetare optime. Astfel, cu cât gradul de corelare al statelor 

analizate cu zona euro este mai mare, cu atât mai mult pot țările să răspundă în mod asemănător la 

șocurile ce apar. 


