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Rezumat 
 

 

În cadrul tezei de abilitare, mi-am propus să prezint o parte a cercetării realizate de către mine 

după susținerea tezei de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice în anul 2002. Având 

formație academică și experiență practică de economist cu multiple poziții manageriale în 

sectorul financiar-bancar, publicațiile care stau la baza conturării prezentei teze abordează atât 

aspecte economice de interes pentru manageri și liderii politici, cât și elemente concrete de 

managementul riscului și studii de globalizarea afacerilor utile managerilor. În acest sens, am 

structurat teza de la general la particular, arătând importanța datelor economice în definirea 

politicilor economice de către liderii politici (capitolul 1), elemente de interes pentru managerii 

care activează pe piețele de capital și bancară (capitolul 2), cum anume managementul riscului 

poate fi considerat un instrument de atingere a dezvoltării sustenabile (capitolul 3) în contextul 

globalizării afacerilor și al lecțiilor învățate de manageri după pandemia de Covid-19 (capitolul 4) 

și aspecte privind managementul sustenabil (capitolul 5). Capitolul de final prezintă perspectivele 

proprii în ceea ce privește activitatea didactică și de cercetare. Lucrările selectate și prezentate 

în continuare sunt considerate a fi cele mai relevante din cariera mea de cercetător de până 

acum. 

 

O parte dintre cercetările realizate până în prezent și prezentate în capitolul 1 sunt utile factorilor 

de decizie politici pentru că arată importanța datelor în definirea politicilor economice. Studiul la 

care fac referire în capitolul 1.1 a analizat încadrarea României în criteriile de convergență pentru 

aderarea la Zona Euro, începând cu anul 2012, subliniind evoluția și dinamica fenomenului în 

comparație cu perioada următoare. Lucrarea conchide că procesul de aderare la Zona Euro este 

unul extrem de complex, proces care, dacă nu este pregătit temeinic, ar putea duce la un declin 

al potențialului de dezvoltare al țării candidate analizate. În cazul României, am căutat să prezint 

mai multe aspecte și un număr de șase politici economice menite a-i gestiona și reduce 

vulnerabilitățile economice care ar putea constitui un obstacol în procesul de aderare la Zona 

Euro și care s-ar putea constitui în adevărate frâne în atingerea nivelului optim al potențialului 

de dezvoltare în spațiu monedei europene.  

 

Am continuat capitolul 1 cu o dimensiune importantă a muncii manageriale: finanțarea 

proiectelor de dezvoltare (capitolul 1.2). Astfel, studiile selectate din cercetările mele anterioare 

și prezentate aici analizează modul în care fondurile UE impactează creșterea potențială a 

economiei românești și ce abordări ar trebui utilizate în vederea prioritizării acelor proiecte de 

investiții care sunt de perspectivă și la nivelul Uniunii Europene. O secțiune specială din acest 

capitol prezintă principalele puncte pe care România ar fi trebuit să le atingă în cursul negocierilor 

pentru bugetul EU 2014-2020 (reforma în domeniul utilizării resurselor și a cheltuielilor 
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naționale) și, de asemenea, un număr de propuneri bine fundamentate referitoare la organizarea 

managementului absorbției fondurilor europene, reforma terenurilor agricole, prețurile energiei 

și educație. Am semnalat, în acea secțiune, propunerea proprie a unui model cu 50 de proiecte 

de cercetare care ar trebui dezvoltate în parteneriat public-privat, cu un impact limitat asupra 

bugetului de stat, și un interesant program pilot care să includă start-up-uri din zona cercetării 

care să beneficieze de o modestă contribuție la capital din partea statului.  

 

Ca urmare a formației mele de economist cu experiență managerială pe piața de capital și în 

banking, am fost mereu interesat de problematica finanțării pentru realizarea de investiții și, în 

corolar, de înțelegerea elementelor de risc în acest context. De aceea, o parte dintre cercetările 

mele anterioare sunt utile în primul rând managerilor din domeniul financiar-bancar deoarece 

atrag atenția asupra unor aspecte importante precum efectul de contagiune și interconexiunile 

dintre piețele financiare și beneficiile formării unui portofoliu diversificat la nivel internațional pe 

piețele de capital.  

 

Astfel, prima secțiune din capitolul 2 abordează problema transmisiei volatilității, efectele de 

contagiune și interconexiunea dintre piețele financiare după pandemia coronavirus. În vederea 

surprinderii volatilității și a contagiunii bidirecționale, inclusiv testarea și apariția fenomenului 

volatilității de tip ”clustering” și a efectului de transmitere, studiul selectat pentru prezentare în 

această teză s-a bazat pe utilizarea indicilor bursieri din diverse țări și, de asemenea, pe metode 

teoretice și empirice precum modelele univariate și multivariate (ARCH–GARCH, BEKK). Concluzia 

acestei cercetări o reprezintă apariția volatilității excesive pe piețele bursiere dezvoltate, cu o 

ușoară persistență a volatilității în primul val al epidemiei de coronavirus care a avut loc în martie 

2020 – un element util de cunoscut de către managerii din domeniul pieței de capital și din 

sectorul bancar. Conform informațiilor publice, influența pieței americane asupra celei din 

Uniunea Europeană este mult mai puternică decât influența celei europene asupra pieței de 

capital din SUA. Este de remarcat importanța deosebită a pieței de capital americane în 

reflectarea mișcării prețurilor, ceea ce declanșează o modificare corespunzătoare pe piața 

europeană. Dimensiunea și evoluția pieței americane prin intermediul indicatorilor aferenți S&P 

500, Nasdaq și Dow Jones este, de asemenea, reflectată de piața europeană.  

 

Capitolul 2.2 investighează un exemplu concret: beneficiile formării unui portofoliu diversificat la 

nivel internațional pe piețele de capital din Bangladesh, India și Pakistan, utilizând datele privind 

indicii de piață în perioada aprilie 2013 - martie 2020. Scopul cercetării a fost de identificare a 

oportunităților financiare pentru industria tradițională de îmbrăcăminte din Asia de Sud- 

Bangladesh, India, Pakistan și țările învecinate, iar rezultatul a arătat că cei trei indici bursieri au 

un grad de corelare slab și că formarea unui portofoliu pe baza acestor trei indici bursieri 

reprezintă o oportunitate mai bună de alocare a economiilor.  
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Cum a fi manager azi nu poate fi în afara paradigmei încadrării activității de business în designul 

corelațiilor internaționale, capitolul 3 al tezei se focusează pe o serie de aspecte privind 

globalizarea afacerilor din perspectivă economică și managerială: mai concret, am prezentat 

modul în care afacerile și managerii sunt obligați să se adapteze noilor trenduri la nivel mondial. 

Globalizarea reprezintă un atu pentru managerii care știu cum să adapteze afacerile și să profite 

inclusiv prin intermediul pieței de capital de avantajele oferite de globalizarea afacerilor 

(capitolul 3.1). 

 

Globalizarea afacerilor duce inevitabil la imperativul eficienței, așa că o parte dintre interesele 

mele de cercetare s-a concentrat pe problematica eficienței ca sursă de avantaje de considerat 

în mod obiectiv de către manageri în general și de cei din sectorul bancar în mod particular. Astfel, 

umătoarea secțiune (capitolul 3.2) abordează eficiența costurilor în băncile cooperatiste și în cele 

de economii. Într-un context global dominat de o competiție intensă între bănci și de schimbările 

structurale semnificative în modul în care acestea operează, creșterea eficienței concomitent cu 

reducerea costurilor devine un element esențial. Îmbunătățirea eficienței într-un mediu 

competitiv tumultuos asigură stabilitate și poate oferi un avantaj strategic asupra competitorilor. 

De asemenea, dat fiind faptul că cele mai multe bănci comerciale s-au confruntat cu riscuri din ce 

în ce mai mari în urma crizei financiare la nivel global, importanța băncilor care au adoptat un 

model de activitate tradițional, respectiv băncile cooperatiste și cele de economii, a crescut. 

Studiul analizează eficiența costurilor băncilor cooperatiste și de economii din nouă țări cu 

economie dezvoltată în perioada 2005-2011, utilizând un model SFA (stochastic frontier 

approach). Rezultatele au fost relevante. Mai întâi, locația joacă un rol important în explicarea 

diferențelor între nivelurile de eficiență a costurilor. Astfel, băncile cooperatiste din Elveția 

prezintă un nivel foarte înalt de eficiență a costurilor. Demn de notat este faptul că băncile de 

economii din Norvegia și Suedia sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor, în ciuda 

formei lor de organizare și a structurii acționariatului. În al doilea rând, criza financiară a redus 

eficiența costurilor în anul 2009. În al treilea rând, rezultatele studiului au arătat că băncile cu un 

indicator ROE mai înalt sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât cele cu un ROE 

mai mic. Băncile cooperatiste și de economii care se concentrează pe activitatea tradițională de 

acordare de credite sunt mai eficiente față de cele care au un procent mai redus de credite în 

total active. În fine, rezultatele au arătat că băncile cooperatiste și de economii de dimensiune 

mai mică sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât cele mari.   

 

Ca manager eu însumi, am fost interesat în mod particular de problematica managementului 

riscului, așa că o parte importantă a cercetărilor în care am fost implicat de-a lungul anilor s-a 

concentrat pe acest domeniu, prezentat pe larg în capitolul 4. Astfel, în acest capitol am discutat 
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managementul riscului din perspectiva prețului acțiunilor, a principiilor care sunt aplicate pe 

piețele de capital sau al distribuției pierderilor, după cum prezint pe scurt în cele ce urmează. 

 

Capitolul 4.1 a fost dedicat unuia dintre factorii disruptivi care au redemonstrat necesitatea 

abordării constante a managementului riscului: impactul pandemiei COVID-19 asupra afacerilor. 

Anul 2020 va rămâne în istorie ca anul pandemiei COVID-19, prima dată când aproape toate țările 

de pe tot mapamondul au trebuit să izoleze temporar populația, să închidă companii și să 

reglementeze comportamentul uman spre diminuarea interacțiunilor fizice. Studiul a pus în 

evidență impactul COVID-19 asupra mediului de afaceri în primele șapte luni din anul 2020 la 

nivel global. Limitările inerente ca urmare a abordării semistructurate a documentării trebuie 

luate în considerare, însă aspectele identificate creionează cadrul celor mai importante elemente 

care definesc răspunsul întreprinderilor în timpul și după criza pandemică. Sub imperativul 

”rezilienței agile”, mediul de afaceri trebuie să acționeze astăzi în cinci domenii majore: 

recuperarea veniturilor, redefinirea operațiunilor, regândirea organizațiilor, accelerarea 

digitalizării și adaptarea strategiilor de marketing.  

 

Capitolul 4.2. este o dezvoltare mai tehnică a cercetării managementului riscului, în care prezint 

managementul prețului riscului acțiunilor din textile pe baza instrumentelor futures pe petrol. 

Utilizarea modelului de vector autoregresiv (VAR) de prognozare a prețului și mai departe 

posibilitatea de realizare a ”cross hedge” pe acțiuni din textile a fost analizată în studiul la care 

fac referire cu ajutorul testului de cauzalitate Grange și a corelațiilor statistice Pearson. 

Rezultatele studiului au arătat că instrumentele futures pe petrol în India reprezintă unul din 

principalii determinanți ai prețurilor acțiunilor din industria textilă.  

 

Capitolul 4.3. explorează efectul volatilității asupra principiilor de management al riscului pe baza 

unui studiu de caz asupra piețelor de capital din Polonia și România. Studiul analizează metodele 

teoretice și empirice ale relațiilor dintre două țări din Europa Centrală și de Est pe baza indicilor 

bursieri din Polonia și România (WIG și BET), observând rolul important și primordial al 

managementului riscului. Rezultatele pun în evidență relația dintre cele două piețe de capital și 

volatilitate, ceea ce duce la modificări ale prețurilor acțiunilor ca urmare a știrilor despre 

pandemie. Pe baza rezultatelor obținute se poate spune că pandemia coronavirus a produs o 

distorsiune a piețelor de capital. Datele menționate sugerează o corelația minoră între cei doi 

indici ca urmare a pandemiei, motiv pentru care investitorii ar trebui să fie precauți în momentul 

în care investesc în piețe care sunt conectate una cu alta, fiind necesară o diversificare a 

portofoliului în vederea managementului riscurilor la care ei se expun.   
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Următoarea secțiune (capitolul 4.3) am dedicat-o prezentării unui alt studiu de interes privind 

managementul riscului de piață aplicat pentru modelarea distribuției pierderilor utilizând ca bază 

titlurile de stat românești. Studiul care stă la baza acestei secțiuni a încercat să evalueze 

probabilitatea distribuției variațiilor zilnice ale obligațiunilor guvernamentale. Titlurile de stat pe 

termen lung, în cele mai multe cazuri, au un randament mai ridicat ca urmare a riscului mai mare 

asumat, cum ar fi cel al dobânzii – dobândă care atunci când crește peste un anumit prag  produce 

o scădere a prețului titlurilor -, ceea ce ilustrează senzitivitatea obligațiunilor pe termen lung. 

Analiza a confirmat că, în timpul pandemiei, volatilitatea pieței a crescut și aceasta a dus la o 

creștere a volatilității titlurilor guvernamentale pe baza unei estimări a riscului prin intermediul 

metodei VaR.   

 

În fine, în capitolul 4.4 m-am aplecat asupra unui studiu privind puterea brandului, ca sursă de 

mediere a managementului riscului din perspectivă organizațională: în ultimii ani, teoria 

brandului s-a concentrat pe relația consumator-brand care arată că atașamentul consumatorului 

față de produsele care au un brand este similar cu atașamentul omului față de alte persoane în 

context social. Atașamentul emoțional, legăturile și conexiunile sunt caracteristici fundamentale 

relației consumator-brand care creează o legătură emoțională puternică în sensul adorării 

respectivelor produse, aceasta determinând unii cercetători să propună conceptul ”brand love”. 

Cercetarea demonstrează că acest concept ”brand love” are un impact mare și o performanță 

înaltă și nu este nevoie de abaterea atenției pentru o creștere suplimentară a impactului, și nici 

pentru o creștere a performanței conceptului ”brand love”, fiind o sursă de generare de 

predictibilitate pentru succesul strategiilor de piață și, implicit, de reducere a riscurilor asociate. 

 

Capitolul 5 al tezei acoperă ultima arie de interes pentru mine ca cercetător și care încheie rotund 

aplecarea către ideea de leadership pentru dezvoltare cu care am început acest material: este 

vorba despre orientarea către sustenabilitate. Dincolo de a considera acest domeniu doar un alt 

buzzword, cred că adoptarea sustenabilității este a doua mare transformare care schimbă 

gândirea managerială în prezent după transformarea digitală. De aceea, discut, pe baza unui 

studiu publicat anterior, în capitolul 5.1., digitalizarea și implicațiile complexe asupra dezvoltării 

sustenabile în contextul pandemiei COVID-19. Ținând cont de importanța conceptului de 

sustenabilitate, studiul menționat a propus un model de analizare a impactului dezvoltării digitale 

asupra ratei sărăciei individuale așa cum este ea calculată de Banca Mondială, rata de sărăcie 

fiind un factor determinant al dezvoltării sustenabile ca urmare a priorității sale pe agenda 

Națiunilor Unite în anul 2030. Am demonstrat, astfel, o corelație pozitivă între adoptarea de 

tehnologie la nivel individual și reducerea ratei sărăciei individuale.  
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Capitolul 5.2 este orientat către aceeași zonă de interes, prezentând un alt studiu la care am 

lucrat și în care am investigat impactul angajamentelor de ajutorare pentru educație ale 

Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OECD (DAC) asupra dezvoltării societății în țări din 

Asia și implicațiile sale complexe asupra managementului riscului. Educația și sănătatea sunt 

considerate elemente fundamentale pentru obținerea unei dezvoltări țintite în orice societate. 

Mai mult, ambele sectoare contribuie în mare măsură la creșterea prosperității. Studiul 

menționat a arătat că angajamentul pentru educație îmbunătățește indexul dezvoltării umane. 

Creșterea ajutorului din partea DAC îmbunătățește într-adevăr standardul de sănătate și 

educație, care contribuie în cele din urmă la dezvoltarea indexului.  

 

Ultimul capitol al tezei de abilitare se referă la planul de dezvoltare al carierei mele profesionale: 

îmi voi asuma rolul de coordonator care să orienteze activitatea studenților în elaborarea tezelor 

de doctorat. Astfel, voi apela la coagularea conceptelor teoretice cu cele practice și voi organiza 

interacțiuni cu experți din diverse industrii relevante și voi urmări dezvoltarea calității mele de 

facilitator, încercând să fiu un model pentru ei prin prezentarea celor mai bune practici ale 

guvernanței corporative și ale managementului riscului. Voi încerca în mod constant să-i învăț pe 

doctoranzii mei valorile cercetării cum sunt încrederea, corectitudinea, creativitatea, etica 

profesională, munca în echipă și respectul pentru știință și pentru munca de cercetare a 

predecesorilor, pentru a progresa în mod pragmatic cercetarea de management cu 

fundamentare economică.   

 

 


