
	 1	

REZUMAT 

 

Prezenta teză de doctorat își propune avansarea cunoașterii relațiilor dintre domeniul pieței de 

capital și economia reală. Contribuția personală survine din 3 direcții distincte. În primul rând, 

este prima lucrare de o asemenea anvergură pentru economia României, atât ca durată de timp 

studiată, cât și ca set de date folosit. În al doilea rând, teza compară și prezintă rezultatele 

obținute exploatând structura cross-section și de serii de timp a datelor, implementând atât 

modele clasice de serii de timp dar și modele panel în raport cu cele trei zone economice, 

ajutând la interpretarea rezultatelor într-un context geo-economic relevant. În ultimul rând, o 

noutate o reprezintă faptul că se folosesc variabile neconvenționale (ESI, indicele nefericirii, 

coeficientul GINI) ca proxy pentru economia reală. Unul dintre obiectivele principale este 

identificarea variabilelor economiei reale cu putere de predicție asupra pieței de capital. O altă 

serie de obiective importante sunt identificarea variabilelor pieței de capital cu putere de 

predicție asupra economiei reale; identificarea tipului de relație existent între variabilele 

economiei reale și ale pieței de capital, pe perechi (unul-la unul) sau în grup; stabilirea 

impactului crizei financiare din 2008 asupra acestor variabile și relații; compararea tipului și 

intensității de relații identificate în România cu rezultatele obținute în Uniunea Europeană și 

zona euro.  

Setul de date analizat conține o selecție largă de variabile datorită complexității temei abordate. 

O parte dintre variabile analizează activitatea guvernului, precum deficitul bugetar sau 

cheltuielile guvernamentale. A fost necesară analizarea activității agenților economici, motiv 

pentru care s-au introdus variabile precum: consum privat, cerere internă, investiții etc. De 

asemenea au fost introduse variabile care să descrie activitatea reală, precum inflația sau 

șomajul. Pentru descrierea pieței de capital și a celei monetare au fost considerate variabile 

precum indici bursieri, rata dobânzii de politică monetară, cursul de schimb, capitalizare și așa 

mai departe. Pentru că tema abordată a fost una complexă cu foarte multe aspecte de luat în 

calcul, au fost de asemenea introduse câteva variabile neconvenționale, printre care ESI sau 

indicele nefericirii.  

Din punct de vedere al metodelor de estimare, metoda inițială prin intermediul căreia au fost 

studiate relațiile dintre economia reală și piața de capital a fost metoda celor mai mici pătrate 
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(eng. ordinary least squares sau OLS). Această metodă are avantajul unui eșantion necesar 

relativ mic iar în absența multicoliniarității perfecte se poate întotdeauna calcula. Pentru că 

studiul de față conține o analiză complexă desfășurată pentru mai multe țări, a fost necesară 

folosirea estimărilor cu date de tip panel, practic o extensie a OLS. Alte două instrumente 

importante pentru analiză au fost cauzalitatea de tip Granger și metoda vectorului autoregresiv 

(VAR). Pentru crearea unor modele econometrice eficiente și corecte, s-au avut în vedere 

aspecte importante precum principiul parcimoniei, evitarea multicoliniaritatii sau nivelul de 

semnificație.   

Dacă primele două capitole s-au axat pe introducerea temei și metodologiei de lucru, Capitolul 

3 analizează relația unidirecțională, în ambele sensuri, dintre piața de capital și economia reală 

prin intermediul modelelor OLS. Prin intermediul acestor modele s-au constatat legături 

puternice dinspre piața de capital înspre rata inflației și mai slabe înspre rata dobânzii de politică 

monetară. S-a analizat și relația inversă dinspre economia reală înspre piața de capital. În cazul 

țării noastre, s-a determinat faptul că există o legătură unidirecțională mai puternică dinspre 

economia reală înspre piața de capital și, în același timp, legătura pare bidirecțională. Cu toate 

acestea, metoda OLS nu a putut identifica prezența unei relații semnificative dinspre economia 

reală înspre piața de capital în UE, însă nu s-a putut concluziona faptul că relația este 

unidirecțională, motiv pentru care s-a trecut la realizarea unui model de tip panel.  

În modelele de tip panel, variabilele au fost mult mai semnificative individual, confirmând 

astfel o legătură mai puternică. Estimările modelului panel pentru Uniunea Europeană au arătat 

că relația este bidirecțională, mai puternică din sensul pieței de capital economiei reale înspre 

economia reale, cu diferențe sesizabile între țări.   

Ulterior, în Capitolul 5 se analizează relația bidirecțională dintre economia reală și piața de 

capital, folosind structura de serie de timp a datelor și realizând modelele cu ajutorul metodelor 

vector autoregresiv (VAR) și a testelor Granger. În cazul României, s-au determinat relații de 

cauzalitate Granger bidirecționale, astfel: între randament și PIB, balanța de cont curent, cerere, 

exporturi, importuri și investiții; între valoarea tranzacțiilor și cheltuielile guvernamentale, 

consumul privat și indicele producției industriale. Totodată, randamentul cauzează Granger 

unidirecțional datoriile guvernamentale, deficitul bugetar, ESI, GINI și creșterea stocurilor și 

în același timp este cauzat Granger unidirecțional de cheltuielile guvernamentale, consumul 

privat și șomajul. În cazul UE, există o singură relație de cauzalitate Granger pentru randament, 

adică este cauzat Granger unidirecțional de către PIB. De asemenea s-a identificat o relație 
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Granger bidirecțională între volatilitate și dobânda interbancară la o lună. Ultimele tipuri de 

modele estimate, cele cu vector autoregresiv, au estimat relațiile simultane dintre variabile. 

Pentru România, cele mai puternice legături bidirecționale s-au descoperit între piața  de capital, 

piața monetară și cea financiară, iar cea mai slabă legătură între piața de capital și variabilele 

neconvenționale. 

Capitolul 6 analizează influența subcomponentelor pieței de capital asupra PIB-ului. Mai exact, 

PIB-ul este reprezentat de variabila creștere economică iar piața de capital de indicii bursieri 

BET și BET-FI, pe o perioadă de 16 ani, între 2001 și 2017. Prin aplicarea modelelor de regresie 

de tip OLS s-a observat că impactul modificării pieței de capital se resimte în economia reală 

cu o întârziere de cel puțin un trimestru, iar piața de capital determină PIB-ul în proporție de 

maxim 22%. Prin metoda Granger s-a observat că există o relație de cauzalitate bidirecțională 

între Creșterea Economică și volatilitatea indicelui BET-FI. Pentru testarea stabilității relațiilor 

s-au utilizat graficele funcțiilor de impuls-răspuns. Acestea au arătat că în majoritatea cazurilor 

sistemele de ecuații se întorc la echilibru după un șoc aleatoriu, excepție făcând doar 

volatilitățile indicilor BET și BET-FI. Conform analizei, relațiile bidirecționale dintre economia 

reală și piața de capital sunt mai puternice în UE decât în România, iar cea mai puternică 

legătură este între guvern și piața de capital. Același fenomen se întâmplă și pentru modele 

zonei euro sau a pieței financiare.  

Concluziile abordează dimensiunea subiectului dezbătut cu o extindere relevantă asupra 

limitărilor și posibilităților viitoare venind cu o serie de propuneri precum: mărirea setului de 

variabile explicative, extinderea modelului panel sau implementarea unor modele econometrice 

mai performanțe.   

   

 

 

	


