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Rezumat. Până în anii 1980 crizele financiare erau considerate 
limitate la nivelul pieţelor de capital (individual), fară a avea un caracter 
sistemic. Prin prisma de intensificare a globalizării am asistat la creşterea 
gradului de integrare comercială şi financiară a statelor de pe mapamond. 
Astfel, treptat, crizele financiare locale s-au propagat la nivelul sistemului 
financiar mondial. Consecinţele acestor crize financiare nu s-au limitat la 
pieţele de capital ale ţărilor în care s-au declanşat, răspândindu-se rapid 
pe pieţele mondiale – efect cunoscut în literatură sub denumirea de 
contagion. Am încercat să evaluăm importanţa efectelor de contagion pe 
pieţele de capital, utilizând unele metode econometrice, de la teste de 
corelaţie la teste de cointegrare. De asemenea, am încercat să demonstrăm 
că în perioada celei mai severe crize financiare de la al doilea Război 
Mondial până în prezent, gradul de corelare a pieţelor se amplifică. 
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1. Noţiuni generale 
 
În anii 1990 am asistat însă la crize financiare importante: Sistemul 

Monetar European (1992), criza din Mexic (1994-1995), Asia(1997-1998), 
Rusia (1998), Brazilia (1999), Argentina (2001) şi cea mai importantă de la al 
doilea Război Mondial – criza financiară declanşată în Statele Unite în 2007.  

Se menţionează în acest sens mai multe episoade dificile cu care s-au 
confruntat pieţele de capital, în special după anii 1980: criza Sistemului 
Monetar European (1992), criza Tequila (Mexic, 1994-1995), criza asiatică 
(1997-1998), criza din Rusia (1998), criza din Brazilia (1999), criza din 
Argentina (2001). 

Se menţionează o serie de motive importante pentru a studia fenomenul 
transmiterii internaţionale a şocurilor financiare. 

În primul rând, fenomenul de contagion poate avea implicaţii 
semnificative pentru procesul de gestiune a portofoliului de active, în principal 
în ceea ce priveşte diversificarea internaţională a riscului. 

În al doilea rând, importanţa studierii acestui fenomen este întărită de 
tendinţa de integrare a pieţelor financiare pe plan mondial. Revoluţia 
tehnologică coroborată cu liberalizarea pieţelor financiare internaţionale au 
determinat creşterea semnificativă a fluxurilor internaţionale de capital, fapt 
care a permis transmiterea şocurilor pe plan mondial. Nu în ultimul rând, 
studiul fenomenelor de contagion este important pentru a determina rolul şi 
eficienţa intervenţiilor instituţiilor financiare internaţionale în context de criză. 
Am utilizat baza de date MetaStock pentru a obţine evoluţia indicilor bursieri 
Dow Jones (Statele Unite), DAX 30 (Germania) şi BET (România). Am 
calculat randamentele lunare ale acestor indici în perioada din 1998 până în 
prezent (148 observaţii). Am utilizat software-ul econometric E-Views. 
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Figura 1. Randamentele lunare ale indicilor bursieri Dow Jones, DAX 30 şi BET 
Graficul randamentelor celor trei indici permite observarea faptului că 

piaţa românească - definită în analiza noastră de BET, prezintă amplitudini mai 
mari comparativ cu piaţa americană sau germană. 

 

 
 
Se observă gradul ridicat de corelare între indicii Dow Jones şi DAX în 

perioada 1998-2010 (80%). Gradul redus de corelare între indicii BET şi DAX 
sau indicii BET şi Dow Jones este explicat prin evoluţia specifică a indicelui 
BET în ultimul deceniu (gradul de subevaluare la începutul intervalului, 
accelerare semnificativă în anii premergători crizei declanşate în 2007 şi declin 
sever ulterior). Cum o să observăm ulterior, pe perioada specifică crizei, gradul 
de corelare a indicelui BET cu indicii Dow Jones și DAX a crescut 
semnificativ. 

Reprezentarea grafică a indicilor BET - DAX şi BET - DJ va indica o 
lipsă de corelare între aceştia, concluzie desprinsă şi din valorile indicate de 
matricea de corelaţii. Cât despre DAX - DJ, norul de puncte se va concentra în 
jurul unei drepte, ceea ce indică un grad ridicat de corelare între cei doi indici. 

 
2. Utilizarea testului Kolmogorov-Smirnov 
 
Testul Kolmogorov-Smirnov este un test care se pretează pentru variabile 

ordinale, când ipoteza distribuţiei normale nu este plauzibilă ori în situaţia în 
care variabilele sunt numerice, dar eşantioanele sunt mici şi informaţiile despre 
distribuţie sunt absente. Se aplică tabelelor de incidenţă 2xn, adică cu două linii 
şi n coloane. 

Testul se bazează pe o statistică calculată în mai mulţi paşi, care este 
comparată cu o statistică teoretică ce nu se ia din tabele, ci se calculează după 
formula: 

21

21
1 * nn

nn
KD


  

unde n1 şi n2 sunt volumele eşantioanelor şi K este o constantă ce depinde de 
pragul de semnificaţie dorit. Valorile constantei K sunt date de tabelul următor: 
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Tabelul 1 

Valorile coeficientului K pentru calculul pragului teoretic  
al testului Kolmogorov-Smirnov 

 
Sursa: prelucrarea autorilor. 

 
Se parcurg următorii paşi: 
 Se fixează grupe precum la realizarea unei histograme, prin împărţirea 

în segmente egale a diferenţei dintre valoarea minimă şi maximă din 
cele două serii de date cumulate; 

 Apoi se calculează frecvenţele relative pentru fiecare clasă în parte la 
fiecare dintre cele două serii de date; 

 Se calculează frecvenţele relative cumulate pentru cele două serii de 
date; 

 Se calculează diferenţele între frecvenţele relative cumulate ale celor 
două serii, la fiecare clasă separat; 

 Se alege cea mai mare diferenţă dintre acelea calculate la punctul 
precedent. Aceasta este statistica testului; 

 Apoi se calculează statistica teoretică a testului, care este echivalentul 
valorii prag ce se ia din tabele în cazul celorlalte teste. Această 
statistică este Dt dată mai sus; 

 Dacă statistica testului este superioara celei teoretice, diferenţa este 
semnificativă, altfel este nesemnificativă. Următorul pas în analiza este 
aplicarea testului (nonparametric) Kolmogorov - Smirnov. Rezultatele 
prezentate în grafic indică o distribuţie apropiată (similară) a 
randamentelor consemnate de indicii Dow Jones, DAX 30 şi BET pe 
parcursul perioadei analizate. Dacă distribuţiile seriilor de pe axa 
absciselor şi axa ordonatelor coincid, graficul ar trebui să aibă un trend 
liniar. Constatăm că cele trei cazuri evidenţiază faptul că BET, DAX şi 
DJ urmează distribuţia normală. 

Graficele de tipul QQ (Quantile - Quantile) pentru cei trei indici bursieri 
sunt dispuse aproximativ în linie dreapta, exceptând capătul din stânga, ce se 
curbează in jos. Graficele de tipul QQ care urmează trenduri liniare în zona de 
mijloc, dar se curbează în sus la capătul din stânga şi în jos la capătul din 
dreapta sunt un indicator al faptului că distribuţia este leptokurtică şi are o 
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coadă mai groasă decât distribuţia normală. Dacă graficul se curbează în jos la 
capătul din stânga şi în sus la capătul din dreapta, înseamnă că distribuția este 
platikurtică şi are cozile mai subţiri decât distribuţia normală. Reprezentarea 
grafică a celor trei indici conduce la concluzia că aceştia sunt platikurtici. 

Printre diferenţele notabile se menţionează amplitudinea diferită a 
evoluţiei acestor indici bursieri. Se confirma astfel proverbul"... When America 
sneezes, Europe catches a cald and the rest of the world dies of pneumonia.. 
Când America strănută, Europa tuşeşte, iar restul lumii are pneumonie). Se 
poate observa că o variaţie a indicelui Dow Jones determină o amplitudine mai 
mare a indicelui german DAX 30 şi o amplitudine şi mai ridicată a indicelui 
BET (când indicele Dow Jones a scăzut cu 16%, indicele DAX 30 a pierdut 
30%, iar indicele BET a consemnat un declin de peste 40%). Pentru a identifica 
relaţia existenta între cei trei indici bursieri se va utiliza testul de cauzalitate 
Granger, precum şi testul de cointegrare Johansen. 

 
3. Utilizarea testului de cointegrare Johansen 
 
Descoperirea că nenumărate serii de timp de tipul variabilelor 

macroeconomice pot avea o rădăcina unitate a dat peste cap teoria seriilor de 
timp nestaţionare. Engle şi Granger (1987) au arătat că o combinaţie liniară a 
două sau mai multe serii de timp nestaţionare poate fi o serie staţionară. Dacă 
într-adevar această combinaţie liniară există, se spune că seriile nestaţionare 
componente sunt cointegrate. Combinaţia liniara staţionară se numeşte ecuaţia 
de cointegrare şi se interpretează ca o relaţie de echilibru pe termen lung între 
variabile.  

Scopul testelor de cointegrare este de a determina dacă un grup de serii 
nestaţionare sunt cointegrate sau nu. Eviews presupune teste de cointegrare 
bazate pe vectori autoregresivi (VAR), pornind de la metodologia dezvoltată de 
Johansen (1991, 1995a). Considerând un vector autoregresiv de ordinul p: 

Yt = Aiyt-i + ... + Apyt-p + Bxt + εt,  
unde yt este vectorul de dimensiune k al variabilelor nestationare I(1), xt este 
vectorul de dimensiune d al variabilelor exogene şi εt este vectorul inovativ. 

Ecuaţia poate fi rescrisă astfel: 
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Teoria afirmă că dacă matricea coeficienţilor Π are rangul r < k, atunci 
există matricile α şi β de dimensiune k x r, fiecare de rang r, astfel încât Π = αβ' 
şi β'yt este I(0) - integrată de ordinul 0, r este numărul relaţiilor de cointegrare 
(rangul de cointegrare) şi fiecare coloana a lui β este vectorul de cointegrare. 
Elementele vectorului a se numesc parametri de ajustare. 

Modelul lui Johansen presupune estimarea matricii Π pornind de la un 
vector autoregresiv fară vector autoregresiv restricţionat şi testarea dacă pot fi 
respinse restricţiile cerute de reducerea rangului matricii Π. 

Rezultatele testului de cointegrare al lui Johansen este prezentat în 
tabelele următoare: 
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Prima parte a rezultatelor se corelează cu numărul de relaţii de 

cointegrare. Tehnica furnizează două statistici: Statistica Trace şi valoarea Max-
Eigen. Concluziile sunt prezentate în josul fiecărui tabel, astfel fiecare test 
indică faptul că există trei relaţii de cointegrare între indici. 

O concluzie a acestui test este aceea că cei trei indici bursieri sunt 
cointegrați prin trei ecuaţii de cointegrare, rezultând o serie staţionară. 

 
4. Utilizarea testului de cauzalitate Granger 
 
Corelaţiile nu presupun neapărat şi relaţii de cauzalitate, existând o 

multitudine de corelaţii lipsite de sens, cum ar fi, de exemplu, între salariile din 
învăţământ şi consumul de alcool. Abordarea lui Granger (1969) în legătură cu 
această problemă a relaţiei de cauzalitate x - y constă în a vedea cât din valorile 
prezente ale lui y pot fi explicate de valorile trecute ale lui y şi apoi dacă prin 
adăugarea de valori întârziate (cu diferite lagg-uri) ale lui x se poate îmbunătăţi 
legătura. Se afirmă că y este cauzat Granger de x dacă x ajută în estimarea lui y 
sau, altfel spus, dacă acei coeficienţi ai valorilor întârziate ale lui x sunt 
semnificativi din punct de vedere statistic. De reţinut este faptul că afirmaţia „y 
este cauzat Granger de x" nu presupune şi că y este efectul sau rezultatul lui x. 
De asemenea, testul de cauzalitate al lui Granger acţionează în dublu sens, adică 
y este cauzat Granger de x şi x este cauzat Granger de y. 

Regresiile de la care se porneşte sunt: 
yt = α0 + αlyt-l + ... + αiyt-i + β1xt-1 + ... + βixt-i + εt 
xt = α0 + αlxt-1 + ... + αixt-i + βlyt-1 + ... + βiyt-i + ut, pentru toate perechile 

de variabile analizate. Pentru F-calculat se foloseşte Statistica Wald, având 
ipoteza nulă: 

β1 = β2 = ... = βi = 0 pentru fiecare ecuaţie. 
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Ipoteza nulă este că y nu este cauzat Granger de x, pentru prima regresie, 
şi x nu este cauzat Granger de y, pentru a doua regresie. 

Rezultatele aplicării testului sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

 
 
În ceea ce priveşte relaţia de cauzalitate dintre DAX şi BET, ipotezele 

nule vor fi acceptate, întrucât erorile asumate prin respingerea ipotezei nule sunt 
foarte mari (77%, respectiv 34%). Aşadar, BET nu este cauzat Granger de 
DAX, şi nici DAX nu este cauzat Granger de către BET. 

Cauzalitatea dintre DJ şi BET este într-un singur sens, conform 
rezultatelor testului, şi anume piaţa americană este cauza pentru piaţa 
românească. Eroarea care se face prin respingerea ipotezei de necauzalitate între 
DJ şi BET este de 11% şi astfel, acceptând un nivel de încredere de 89%, se 
poate concluziona că BET este cauzat Granger de DJ, însă nu şi invers. 

În cazul DJ şi DAX, ipotezele nule nu pot fi respinse, deci nu există relaţii 
de cauzalitate între cei doi indici, potrivit acestui test. 

Aplicând aceleaşi metode pentru perioada august 2007 - aprilie 2010 
rezultă graficul de mai jos. 
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Matricea de corelaţie stabilită prin calcule este redată mai jos: 

 
 
Se observă că în perioada crizei economico-financiare gradul de corelare 

între pieţe a crescut semnificativ. Evoluţia indicelui BET a devenit mai strâns 
corelată cu evoluţia indicilor Dow Jones şi DAX 30 în această perioadă. 

 
Din prezentarea grafică rezultă că rezultatele matricei de corelaţie sunt 

concentrate în jurul unei drepte. 
Prin aplicarea testului Kolmogorov-Smirnov constatăm o distribuţie 

apropiată (similară) a randamentelor consemnate de indicii Dow Jones, DAX 30 
şi BET pe parcursul perioadei analizate. 

Dacă distribuţiile seriilor de pe axa absciselor şi axa ordonatelor coincid, 
graficul va evidenţia un trend liniar. Se observă clar ca toate cele trei grafice 
indică faptul că BET, DAX şi DJ urmează distribuţia normală platikurtică. 

Şi pentru noul orizont de timp considerat, printre diferenţele notabile 
considerăm amplitudinea diferită a evoluţiei acestor indici bursieri. Variaţia 
indicelui Dow Jones determina aceeaşi amplitudine a indicelui german DAX 30 
şi o amplitudine şi mai ridicată a indicelui BET (când indicele Dow Jones a 
scăzut cu 16%, indicele DAX 30 a pierdut 16%, iar indicele BET a consemnat 
un declin de peste 40%). 

Din calculele efectuate rezultă că testul de cointegrare pentru perioada de 
criză indică prezența a trei ecuaţii de cointegrare atât pentru nivelul critic de 
5%, cât şi 1% conform Statisticii Trace, iar Statistica Max-Eigen  sugerează 
existența a trei ecuaţii de cointegrare pentru nivelul critic de 5% şi o ecuaţie 
pentru 1%. 
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Testul de cauzalitate Granger, prezentat mai sus, sugerează că DAX şi DJ 
sunt cauzate de BET. De asemenea, există relaţii de cauzalitate şi între DJ şi 
DAX, în sensul că piaţa germană este cauzată de piaţă americană. 

De remarcat este faptul că relaţiile de cauzalitate sunt mai pronunţate în 
situaţii de criză pe pieţele considerate, astfel că cei trei indici bursieri apar în 
relaţii de cauzalitate de tip Granger, fie într-un sens, fie în celalalt (potrivit 
rezultatelor din output-uri, cauzalitatea nu este reciprocă in cazul de faţă). 
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