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Prima parte a tezei este dedicată prezentării principalelor contribuții ale autorului în 

domeniul economiei internaționale. Acestea sunt grupate în trei categorii: contribuții ce 

investighează impactul anunțurilor de politică monetară, contribuții ale efectelor anunțurilor 

asupra variabilelor macroeconomice cheie și contribuții în direcția analizei gradului de integrare 

a piețelor financiare. 

Capitolul 1 studiază anunțurile de politică monetară cu scopul de a determina posibile 

influențe asupra dinamicii prețurilor. Prima secțiune analizează impactul măsurilor de relaxare 

cantitativă (quantitative easing - QE) emise de Banca Centrală Europeană, Banca Angliei, 

Federal Reserve și Banca Japoniei asupra riscului de credit în nouă state din Europa Centrală și 

de Est.  

În perioadele de tumult financiar, deficiențele piețelor financiare devin evidente și conduc 

la un val considerabil de incertitudine și panică, fenomene ce generează ecouri în sistemul 

economic, afectându-i dinamica. Pentru a contracara aceste tendințe și a reda o stare de 

funcționalitate economică, băncile centrale intervin. În cele mai multe cazuri, băncile centrale își 

conduc politica monetară prin manipularea ratelor de dobândă nominală pe termen scurt. În ciuda 

acestui aspect, pe parcursul crizei globale ratele se apropiau de nivelul zero, fapt ce a condus la 

nevoia de noi instrumente de stimulare economică și refacere. Aceste măsuri sunt cunoscute 

drept relaxare cantitativă și au fost considerate instrumente neconvenționale ce au drept scop 

absorbirea șocurilor și asigurarea stabilității sistemului financiar. 

Într-un cadru de modelare ARMA-GARCH, metodologia vizează randamentele anormale 

și randamente anormale pătratice. Concluziile analizei indică faptul că evenimentele de relaxare 

cantitativă imprimă efecte importante asupra riscului de credit în țările selectate. 

A doua secțiune continuă această problematică concentrându-se exclusiv asupra 

politicilor monetare neconvenționale implementate de Banca Japoniei. Rezultatele confirmă 

observațiile raportate în subcapitolul precedent. În medie, inițiativele de relaxare cantitative 

implementate de Banca Japoniei declanșează influențe ce oscilează între sporirea și reducerea 

riscului. Totuși, cu ușoare excepții, cazurile de reducere sunt superioare numeric celor de 

creștere. 
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 Secțiunea 3 își propune să determine dacă piețele internaționale reacționează la 

comunicările oficiale emise de reprezentanți cheie. În prezent, transparența a devenit unul din 

reperele de bază de pe agenda fiecărei bănci centrale. Având în vedere această tendință, 

instituțiile și-au potențat semnificativ procesele de comunicare. În acest context, această secțiune 

studiază impactul unui set de discursuri oficiale susținute de membrii ai Federal Open Market 

Committee asupra dinamicii instrumentelor credit default swap (CDS) aparținând unei serii vaste 

de țări. Aceasta își propune să observe eventuale modificări în dinamica volatilității și măsura în 

care discursurile determină salturi în randamentele activelor financiare. Cu ajutorul unui pachet 

de modele GARCH aplicate pe date cu frecvență intraday, investigația relevă efecte importante 

la nivelul randamentelor CDS. 

În termeni de volatilitate, se observă reacții relevante doar pentru instrumentele 

americane și canadiene. Cel mai considerabil impact a fost degajat de discursurile și 

comunicările orale care s-au concentrate asupra elementelor ca: reforme la nivelul băncii 

centrale, faliment și evoluția economiei americane. În ciuda acestei reacții scăzute în volatilitate, 

au fost depistate salturi pentru șapte instrumente suverane. Rezultatele indică o concentrare a 

volatilității către finalului anului 2014 și o concentrare a salturilor în 2015.  

Secțiunea 4 continuă direcția politicilor de relaxare cantitativă, însă incorporează de 

asemenea fenomenul de tapering. La finalul lunii mai 2013, Ben Bernanke sugera posibilitatea 

unei ieșiri treptate de sub egida stimulării monetare. Acest fapt a devenit o realitate la nivelul 

lunii decembrie 2013, când FOMC decidea să reducă ritmul QE cu miliarde de dolari pe lună. 

Din acest punct, comunicările FOMC au oscilat între reduceri suplimentare și menținerea 

anumitor paliere. Această reducere progresivă a achizițiilor de active a devenit cunoscută drept 

tapering și a declanșat un val masiv de incertitudine și atenție atât din partea comunității 

academice, cât și din partea practicienilor. 

În acest context, secțiunea în discuție studiază o serie de inițiative neconvenționale de 

politică monetară propuse de Federal Reserve pentru combaterea turbulenței economice care a 

urmat crizei din 2008. Construind pe baza investigațiilor precedente, secțiunea vizează 

inițiativele de relaxare cantitativă și tapering, concentrându-se asupra impactului indus asupra 

unei serii de indici bursieri aparținând atât unor piețe mature, cât și unor piețe în curs de 

dezvoltare. O atenție specială este acordată piețelor din Europa Centrală și de Est. Rezultatele 
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indică faptul că atât politicile de relaxare cantitativă, cât și eforturile de ieșire de sub egida lor, au 

avut efecte serioase asupra evoluției indicilor incluși în analiză, în termeni de volatilitate. 

Capitolul 2 analizează efectele anunțurilor ce țin de dinamica variabilelor 

macroeconomice cheie. Piețele financiare tind să reacționeze la o largă paletă de evenimente de 

natură macroeconomică. Prima secțiune se concentrează pe reacția unui coș de valute la anunțuri 

specifice comerțului internațional pentru o serie de țări cu piețe financiare lichide. Analiza 

propune o structură de tip studiu de eveniment prin utilizarea unui model FIGARCH și captează 

reacția volatilității randamentelor în jurul anunțurilor pomenite mai sus. Dintre rezultate se 

distinge concluzia existenței unei influențe considerabile asupra valutelor analizate, în special 

asupra celor cu un grad înalt de lichiditate. 

A doua secțiune extinde problematica anterioară, utilizând un pachet consistent de 

anunțuri despre dinamica variabilelor economice. Scopul investigației este de a determina dacă 

acest pachet generează evoluții anormale atât pentru indicii bursieri aparținând țărilor din Europa 

Centrală și de Est, cât și pentru indicii ce aparțin unor state cu piețe financiare mature și lichide. 

Analiza este realizată în termeni de randamente și varianțe anormale și conduce la concluzia că 

arsenalul de anunțuri de natură macroeconomică nu reușește să influențeze dinamica indicilor 

incluși în analiză. În ciuda acestui fapt, rezultatele detectează efecte importante în termeni de 

varianțe anormale atât pentru statele din Europa Centrală si de Est, cât și pentru cele dezvoltate. 

Așa cum am arătat anterior, apariția informației generează o serie de efecte care se 

propagă la nivelul piețelor la scară largă. Secțiunea 3 vizează o baterie de anunțuri specifice 

pieței muncii și are ca scop testarea impactului potențial al acestora asupra unui coș de active 

financiare. Utilizând trei modele de volatilitate, observăm faptul că anunțurile specifice pieței 

muncii induc reverberații solide asupra activelor analizate. 

Ultimul capitol este dedicat analizei dinamicii comune a piețelor financiare 

internaționale. În perioada post-criză, evenimentele cu cea mai mare probabilitate de influență 

asupra piețelor financiare au fost anunțurile autorităților financiare asupra relaxării cantitative.  

Astfel, prima secțiune se concentrează pe evoluțiile comune (co-movements) ale 

modificărilor de regim pentru toate perechile valutare conținând lira sterlină (GBP) în funcție de 

anunțurile de quantitative easing ale Băncii Angliei. În alte cuvinte, secțiunea își propune să 

demonstreze efectele induse de politicile monetare neconvenționale britanice asupra perechilor 
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valutare anterior menționate. Într-un cadru de modelare de tip Markov Switching, se încearcă 

determinarea conexiunilor dintre dinamicile perechilor valutare în relație cu anunțurile de QE. 

A doua secțiune a Capitolului 3 se concentrează exclusiv pe detecția de dinamici comune. 

Conexiunile dintre piețele de capital europene sunt considerate un element cheie în studiul 

gradului de integrare al acestora. Prezenta analiză sugerează observarea acestor conexiuni prin 

studiul simultan al modificărilor de regim pentru indici bursieri europeni. Acest fenomen de 

simultaneitate este măsurat și se oferă dovezi în favoarea utilizării sale ca o etapă în 

caracterizarea integrării piețelor financiare la nivel european. 

A doua parte a tezei subliniază realizările științifice relevante ale autorului și prezintă 

direcțiile de dezvoltare a carierei pentru perioada următoare. Astfel, această componentă a 

lucrării discută elementele științifice considerate a fi un punct de pornire pentru dezvoltarea 

viitoarei cariere. 

 


