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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

În prezent, trăim într-o lume financiară foarte interesantă, unică în 

felul ei, şi totuşi atât de diferită, caracterizată de pieţe financiare din ce în ce 

mai sofisticate, de inovaţia produselor financiare şi de o competiţie acerbă 

între investitorii financiari globali. Aşa cum Oana Mionel surprinde în 

această carte, schimbarea atitudinală majoră a pieţelor financiare şi a 

participanţilor la aceste pieţe a început să se manifeste pregnant încă din anii 

'90, odată cu declanşarea noii ere a globalizării. Nucleul în jurul căruia 

gravitează toate activităţile economico-financiare este reprezentat de mutaţia 

în comportamentul jucătorilor financiar-valutari, trecând de la unul raţional 

aşa cum îl descrie teoria pieţelor eficiente la unul psihologic surprins şi 

descris foarte bine în evidenţele empirice ale lucrării de faţă. Autoarea ne 

supune atenţiei unele dintre cele mai importante tendinţe şi mutaţii ce au 

apărut pe pieţele financiare, cu implicaţii concrete asupra pieţei valutare 

internaţionale, completând cu o serie de exemple pertinente, concrete şi 

practice ale riscurilor ce pot apărea în decizia de investire şi rolul tot mai 

accentuat al psihologiei investitorului în condiţiile accentuării globalizării. 

În ceea ce priveşte fundamentele conceptuale ale mediului financiar 

global, sunt evidenţiate atât aspectele pozitive, cât şi cele negative pe care le 

implică procesul de globalizare asupra economiei mondiale, întregindu-se 

astfel tabloul structural al universului financiar. Tot în această secţiune ni se 

dezvăluie într-o manieră clară teoriile economice şi financiare, considerate 

forme superioare ale cunoaşterii ştiinţifice concretizate în idei, ipoteze, legi 

şi concepte ce mijlocesc reflectarea realităţii. În finalul acestei părţi sunt 

identificate metode cheie din psihologie, economie şi matematică care ajută 

la evidenţierea mutaţiilor comportamentale ale investitorilor valutari. 

Globalizarea pieţelor financiare a necesitat mai multe etape care au generat 

inovaţii financiare. Totodată, primordial pentru mediul financiar interna-

ţional afirmă autoarea este următorul complex de elemente: dezinter-

medierea, dereglementarea, deschiderea pieţelor financiare, dezvoltarea 

sistemului IT, „profesionalizarea pieţelor”, progresul în teoria şi practica 

finanţelor etc. Iar subiectul comun tuturor progreselor financiare îl constituie 

rolul pieţelor – creşterea şi dezvoltarea pieţelor, competiţia şi libertatea 

sporită pe pieţe, creşterea eficienţei pieţelor, creşterea încrederii în forţele şi 

mecanismele pieţei, precum şi crearea celor mai bune tehnici şi instrumente 

de piaţă. Interdependenţa acestor forţe creează, cum bine remarcă Oana 

Mionel, un mediu global al creativităţii şi al efervescenţei psihologice a 

investitorilor. 
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De pildă, aşa cum sunt condiţionate preţurile dintr-o economie de 

interacţiunea cumpărătorilor şi vânzătorilor, şi cursurile de schimb variază 

funcţie de contactul permanent al acţionarilor, firmelor şi instituţiilor 

financiare ce cumpără şi vând valută în vederea efectuării anumitor plăţi. La 

nivelul pieţei valutare, participanţii la piaţa valutară utilizează în activitatea 

de tranzacţionare şi acoperire a riscurilor numeroase produse derivate 

(contractele forward, futures, options, swap). De-a lungul timpului, 

produsele financiare derivate şi tranzacţiile cu acestea s-au situat pe primele 

pagini ale revistelor şi ziarelor de specialitate prin pierderile şi câştigurile 

exorbitante obţinute în urma tranzacţiilor cu produse financiare derivate. 

Aşadar, înainte de a începe o investiţie în piaţa valutară, sau mai bine zis, 

înainte să se înceapă o luptă „corp la corp” cu consecinţele acestui tip de 

investiţie, investitorul trebuie să înţeleagă forţele care stau la baza pieţei 

valutare şi conceptele care conduc aceste forţe. 

O analiză interesantă este realizată de către autoare în secţiunea 

dedicată testării celor două teorii economico-financiare: paritatea puterii de 

cumpărare şi efectul Fisher internaţional. Justeţea analizelor celor două 

teorii a fost posibilă graţiei unei alegeri înţelepte, a celor mai puternice şi 

evidenţe valute internaţionale: euro, dolarul, yen-ul, francul elveţian etc. 

Finalul lucrării este dedicat de autoare psihologiei personalităţii a cărei 
cunoaştere este foarte importantă deoarece în practică şi în teorie 
situaţia este diferită. Mai mult decât atât, modalitatea de abordare este 
diferită în teoriile clasice şi în cele moderne, deoarece acestea din urmă 
pun foarte mare accent pe cunoaşterea psihologică a participanţilor la 
mediul investiţional. Mai mult decât atât, firul lucrării este unul logic pe 

parcursul celor cinci capitole cu titluri actuale şi capabile de a stârni 

curiozitatea pentru cei care deschid această carte. Pornind de la modul în 

care au fost prezentate teoriile economice, modelele interdisciplinare de 

abordare a comportamentului uman, arhitectura pieţei valutare interna-

ţionale, mutaţiile intervenite pe piaţa valutară internaţională prin 

surprinderea celor mai importanţi factori declanşatori, şi până la psihologia 

riscului şi psihologia personalităţii, toate sunt prezentate într-o manieră 

originală, aşezând lucrarea pe linia lucrărilor reprezentative din literatura de 

specialitate din România. Recomand această carte tuturor celor interesaţi de 

dinamica şi psihologia pieţei financiar – valutare internaţionale.   

 

Prof. univ. dr. Constanţa Aurelia Chiţiba 

Decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
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