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Rezumat. O serie de studii recente analizează impactul crizei 

financiare asupra solidităţii finanţelor publice în ţările din zona euro. 
Chiar dacă rezultatele lor documentate prezintă mecanismele de 
transmitere a instabilităţii financiare spre sectorul finanţelor publice, o 
problemă mult mai realistă este legată de contribuţia dezechilibrului 
fiscal-bugetar la propagarea instabilităţii financiare. În această linie, 
studiul de faţă arată, pe baza unui model econometric simplu, că  pe lângă 
politica monetară expansionistă, deficitul bugetar duce la deteriorarea 
stabilităţii financiare. Stabilitatea financiară a zonei euro este măsurată cu 
ajutorul unui indice agregat de stabilitate, construit prin utilizarea 
metodologiei FMI utilizate pentru indicele de stres financiar. 
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1. Introducere 
 
Odată ce criza datoriilor suverane şi-a făcut apariţia în zona euro, mai 

mulţi economişti au asociat deteriorarea situaţiei finanţelor publice cu criza 
financiară globală. Iar această legătură nu poate fi neglijată (a se vedea situaţia 
ţărilor precum Portugalia, Irlanda, Grecia şi Spania, aşa-numitele PIGS). 
Mecanismele de transmitere a instabilităţii financiare spre sectorul finanţelor 
publice sunt complexe. Criza financiară poate influenţa sectorul financiar în 
moduri diferite. În primul rând, echilibrul fiscal se deteriorează din cauza 
scăderii veniturilor fiscale rezultate în urma manifestării recesiunii economice şi 
ca urmare a creşterii cheltuielilor guvernamentale, în scopul stimulării activităţii 
economice. În al doilea rând, datoria publică creşte, deoarece guvernele fac apel 
la împrumuturi publice cu scopul de a salva instituţii financiare aflate în 
dificultate. În această linie, Schuknecht et al. (2011) vorbesc despre o reformare 
imprecisă a Pactului de stabilitate şi creştere, asociată cu o ineficientă 
coordonare a politicilor fiscale a statelor membre. 

Este adevărat că apariţia unei crize financiare are un impact negativ 
asupra sectorului fiscal-bugetar, dar este de asemenea adevărat că apariţia crizei 
a fost favorizată de lipsa coordonării politicilor monetare şi fiscale. De aceea, o 
problemă mult mai realistă este legată de contribuţia dezechilibrului fiscal şi 
bugetar la propagarea instabilităţii financiare. În această linie, arătăm pe baza 
unui model econometric simplu că, pe lângă politica monetară expansionistă, 
deficitul bugetar conduce la o deteriorare a stabilităţii financiare. Stabilitatea 
financiară a zonei euro este măsurată pe baza unui indice agregat de stabilitate, 
construit prin utilizarea metodologiei FMI, metodologie utilizată pentru 
construcţia indicelui de stres financiar (financial stress index). Rezultatele 
noastre arată că stabilitatea financiară este corelată cu celelalte obiective ale 
Băncii Centrale Europene (BCE) şi a guvernelor naţionale în cadrul Uniunii 
Economice şi Monetare (UEM). Prin urmare, pentru evitarea apariţiei unei noi 
crize este necesară o mai bună coordonare între BCE şi guvernele naţionale. 
Această coordonare poate fi realizată prin luarea în considerare a stabilităţii 
financiare ca obiectiv comun al acestor instituţii. Cooperarea dintre autorităţi 
este susţinută de diferitele comitete de stabilitate financiară care au fost create 
în ultimul timp, însă stabilirea unui obiectiv comun sprijină coordonarea 
acţiunilor. 

Lucrarea este structurată după cum urmează: secţiunea 1 prezintă reforma 
cadrului de stabilitate financiară în UEM şi descrie comitetele de stabilitate 
financiară care au fost create la nivel naţional; secţiunea 2 prezintă construcţia 
indicelui agregat de stabilitate şi rezultatele econometrice ale ecuaţiei ce 
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subliniază relaţia dintre stabilitatea financiară şi celelalte obiective ale 
autorităţilor; ultima secţiune prezintă concluziile. 

 
1. Reforma cadrului de stabilitate financiară în UEM 
 
Recenta criză economică a pus în discuţie mecanismul de coordonare a 

politicilor economice în interiorul unei zone monetare. Literatura de specialitate 
cu privire la mixul de politici economice (policy-mix), referitoare la 
coordonarea fiscală şi monetară, nu caută răspunsuri în sfera stabilităţii 
financiare. Chiar dacă o mulţime de studii (Beetsma et al., 2001, Laskar, 2003, 
Oros, 2008) arată că o coordonare bugetară este necesară pentru reducerea 
impactului asimetric al şocurilor la nivelul UEM, niciuna dintre aceste lucrări 
nu analizează relaţia strânsă care există între stabilizarea macroeconomică şi 
stabilitatea financiară sistemică. 

Dezechilibrul care apare în activitatea reală are un efect de contagiune 
asupra sistemului financiar, iar autorităţile publice (băncile centrale şi 
guvernele) sunt obligate să intervină. În zona euro, în timpul recentei crize 
economice, cu scopul de a stabiliza activitatea financiară, BCE şi guvernele 
naţionale au luat măsuri repetate. La început, intervenţiile au fost reprezentate 
de injecţii de lichiditate în piaţă – acţiuni în calitate de împrumutător de ultimă 
instanţă. Ulterior a avut loc o reformă amplă a cadrului instituţional de 
reglementare şi supraveghere. 

În acest context, Facilitatea europeană pentru stabilitate financiară 
(European Financial Stability Facility – FESF) a fost creată de către statele 
membre din zona euro în urma deciziilor luate la 9 mai 2010, în cadrul 
Consiliului Ecofin. Mandatul EFSF este de a proteja stabilitatea financiară în 
Europa, prin acordarea de asistenţă financiară pentru statele membre din zona 
euro. În cadrul EFSF pot fi utilizate, în anumite condiţii, o serie de instrumente 
precum: împrumuturi către ţările aflate în dificultate financiară, intervenţii pe 
pieţele primare şi secundare de contractare a împrumuturilor şi recapitalizarea 
instituţiilor financiare, prin împrumuturi oferite de guverne. 

În acelaşi timp a fost creat Sistemul european al supraveghetorilor 
financiari (European System of Financial Supervisors – ESFS). Înfiinţarea sa 
este asociată cu o reţea complicată de instituţii de reglementare şi supraveghere. 
Obiectivele sale sunt facilitarea cooperării între supraveghetorii naţionali şi cei 
de la nivelul UE. În acelaşi spirit, la 1 ianuarie 2011 au luat fiinţă cele trei 
agenţii de supraveghere europene: Autoritatea bancară europeană (European 
Banking Authority – EBA), Autoritatea europeană a pieţelor şi titlurilor de 
valoare (European Securities and Markets Authority – ESMA) şi Autoritatea 
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europeană a asigurărilor şi pensiilor ocupaţionale (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – EIOPA). 

Pe lângă dezvoltarea structurii instituţionale de reglementare şi 
supraveghere la nivelul UE, chiar înainte de declanşarea crizei, au fost instituite 
diferite mecanisme de cooperare în materie de stabilitate financiară în mai 
multe ţări europene. Comitetele de stabilitate financiară au fost create în scopul 
de a facilita cooperarea în materie de stabilitate financiară între băncile centrale, 
agenţiile naţionale de supraveghere şi guvernele naţionale (Tabelul 1). 

Aşa cum am văzut, cooperarea între autorităţi în materie de stabilitate 
financiară a fost îmbunătăţită. Cu toate acestea, este dificil să afirmăm că aceste 
cadre sunt eficiente şi pot garanta numai prin simpla lor existenţă stabilitatea 
sistemului financiar în zona euro. Ele pot avea o contribuţie importantă în 
termeni de stabilitate, dar este mult mai util ca stabilitatea financiară să fie 
considerată un obiectiv comun al autorităţilor, în scopul de a intensifica 
eforturile în această direcţie. În plus, în acest caz, nu mai vorbim doar despre o 
strategie de cooperare, vorbim despre un cadru de coordonare a acţiunilor. În 
secţiunea următoare, vom demonstra că obiectivul stabilităţii financiare este 
compatibil cu obiectivele clasice ale BCE (stabilitatea preţurilor) şi ale 
guvernelor naţionale (creşterea economică şi echilibrul bugetar) şi prin urmare 
acest cadru de coordonare poate fi stabilit. 

 
Tabelul 1 

Comitete de stabilitate financiară 
Ţară Data înfiinţării Denumire Componenţă 

Spania 2006 Comitetul de 
stabilitate financiară 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul economiei şi finanţelor 

Cehia 2006 Comitetul pieţelor 
financiare 

- Banca centrală 
- Ministerul de finanţe 
- Comitetul de buget al Camerei Deputaţilor 

România 2007 Comitetul naţional 
pentru stabilitate 
financiară 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul de finanţe 

Portugalia 2007 Comitetul naţional 
pentru stabilitate 
financiară 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul finanţelor şi administrării publice 

Austria 2008 Comitetul pieţelor 
financiare 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul economiei şi finanţelor 

Polonia 2008 Comitetul de 
stabilitate financiară 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul de finanţe 

Italia 2008 Comitetul de 
garantare a 
stabilităţii financiare 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Trezoreria publică 

Grecia 2008 Comitetul de - Banca centrală 
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Ţară Data înfiinţării Denumire Componenţă 
stabilitate financiară - Agenţiile de supraveghere financiară 

- Ministerul economiei şi finanţelor 
Finlanda 2008 Acord de înţelegere 

(MoU) 
- UE şi băncile centrale din ţările nordice  
- Autorităţi de supraveghere 
- Ministere de finanţe 

Danemarca 2008 Actul danez cu 
privire la stabilitatea 
financiară 

- Guvern 
- Parlament 
- Asociaţia băncilor  

Global -
Europa 

2009 Consiliul stabilității 
financiare  

- Bănci centrale 
- Agenţiile de supraveghere financiară şi guverne 
naţionale 
- Instituţii internaţionale 

Ungaria 2010 Consiliul de 
stabilitate financiară 

- Ministerul de finanţe 
- Banca centrală 
- Autoritatea de supraveghere financiară din Ungaria 

Belgia 2010 Comitetul pentru 
riscuri sistemice şi 
instituţii financiare 
de importanţă 
sistemică 

- Banca centrală 
- Comisiile bancare, de finanţe şi de asigurări 
- Ministerul de finanţe 

Franţa 2011 Consiliul pentru 
reglementare 
financiară şi risc 
sistemic 

- Banca centrală 
- Trezoreria publică  
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul economiei 

Anglia 2011 Comitetul de politici 
financiare 

- Banca centrală 
- Autoritatea serviciilor financiare 

Suedia 2011 Acorduri de 
cooperare în 
domeniul stabilităţii 
financiare 

- Banca centrală 
- Agenţiile de supraveghere financiară 
- Ministerul de finanţe 
- Oficiul naţional al datoriei publice 

Sursa: Site-urile băncilor centrale, ministerelor de finanţe, autorităţilor de supraveghere, 
Consiliul de Stabilitate Financiară şi Fondului Monetar Internaţional. 

2. Stabilitatea financiară ca obiectiv comun al BCE şi guvernelor naţionale  
 
2.1. Construirea unui indice agregat de stabilitate financiară  

la nivelul zonei euro  
 
Principalul avantaj al unui astfel de indice, numit indice de stabilitate sau 

de stres în funcţie de metoda sa de construcţie, constă în faptul că acesta 
reprezintă o analiză dinamică a nivelului de stabilitate financiară. Această 
metodă a fost propusă şi dezvoltată în studii precum cele alor lui Illing şi Liu 
(2003), Nelson şi Perli (2005), Gersl şi Hemanek (2006), Cihák (2007), 
Rouabah (2007) sau Albulescu (2010) şi a devenit mai populară atunci când a 
fost folosită de către FMI, în 2008, sau de către BCE, în 2010, în construcţia 
indicelui de stres financiar. Un astfel de indice poate fi construit în moduri 
diferite. Cei mai mulţi dintre indicii de stres existenţi se bazează pe date de 
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piaţă cu frecvenţă ridicată, dar ei diferă în funcţie de variabilele selectate 
(capitalizarea băncilor, ratingurile creditelor, creşterea volumului creditelor, 
marja ratei dobânzii sau volatilitatea diferitelor clase de active), acoperire şi 
metoda de agregare. Un avantaj important al indicilor de stres continuu (sau 
indicele de instabilitate) este că aceştia pot identifica perioadele de stres la scară 
mică, evenimente care nu au fost identificate în episoadele precedente de criză 
şi au fost neglijate în studiile bazate pe variabile binare. 

Indiferent de tehnica folosită, există câţiva paşi care ar trebui să fie urmaţi 
în construcţia indicelui agregat de instabilitate financiară. După ce indicatorii 
individuali sunt definiţi, aceştia trebuie cuantificaţi. Trebuie stabilite nivelul de 
acurateţe şi scara de măsură. Se întâmplă adesea ca indicatorii individuali să nu 
prezinte aceleaşi unităţi de măsură, situaţie care complică în mod evident 
agregarea lor într-un indice sintetic. Valorile indicatorilor trebuie astfel să fie 
normalizate. Chiar dacă normalizarea şi metodele de agregare ridică importante 
probleme teoretice şi practice, provocarea majoră se referă la ponderea acordată 
indicatorilor individuali. Putem alege să acordăm aceeaşi importanţă pentru 
toate variabilele sau o importanţă diferită. Procedura standard constă în a atribui 
aceeaşi importanţă tuturor variabilelor care sunt incluse în indicele agregat.  

Utilizarea unui indice compozit are o serie de beneficii (Baxa et al., 
2011). În primul rând se aproximează evoluţia instabilităţii financiare cauzată 
de factori diverşi. În al doilea rând, includerea de variabile suplimentare în 
indicele de instabilitate sau de stres nu afectează decisiv evoluţia de ansamblu. 
În al treilea rând, componenţa indicelui permite descompunerea reacţiei 
autorităţilor la diferite subcomponente ale indicelui. 

În acest studiu, în prima fază a demersului construcţiei indicelui, am 
identificat indicatorii individuali, care sunt calculaţi trimestrial şi acoperă 
perioada 1999: Q1 – 2011: Q1. Cei 10 indicatori de instabilitate financiară, uti-
lizaţi în diferite lucrări de cercetare pe acest subiect, sunt prezentaţi în tabelul 2. 

 
Tabelul 2 

Indicatori de instabilitate financiară 
Indicatori individuali Impact aşteptat asupra 

instabilităţii financiare 
Baza de date 

Indice de instabilitate a pieţei financiare (IIF) 
Volatilitatea randamentului indicilor bursieri + Yahoo finance  
Volatilitatea ratei dobânzii pe termen scurt + OCDE şi Eurostat 
Indicatorul sentimentului economic - European Commission 
Indice de soliditate bancară (ISB) 
Credite neperformante raportat la credite totale  + OCDE şi IMF 
Capital bancar reglementar   - OCDE şi IMF 
ROE  - OCDE şi IMF 
Active lichide raportat la totalul activelor  - OCDE şi IMF 
Spread-ul ratelor de dobândă:  Euribor la trei luni – + Eurostat şi BCE 
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Indicatori individuali Impact aşteptat asupra 
instabilităţii financiare 

Baza de date 

Dobânda de politică monetară a BCE în t-1 
Indice de vulnerabilitate externă (IVE) 
Deprecierea sau aprecierea excesivă a cursului efectiv 
real de schimb (REER) 

+ Eurostat 

Deficitul de cont curent raportat la PIB  + OCDE şi Eurostat 

 
Pentru că vrem să păstrăm procedura de normalizare a FMI (a se vedea 

FMI, 2008), suntem obligaţi să construim mai întâi un indice agregat de 
instabilitate financiară (IAIF) şi apoi un indice agregat de stabilitate financiară 
(IASF) ca opusul său. IAIF ia valori în intervalul [1, 10], unde 10 reprezintă un 
nivel ridicat de stres financiar. Prin urmare, IASF reţinut în studiul nostru este 
diferenţa dintre valoarea maximă care poate fi înregistrată de către IAIF şi 
valoarea sa reală. În acest caz, o valoare ridicată a IASF este asociată cu un 
nivel satisfăcător de stabilitate financiară. 

După cum putem vedea în tabelul 2, impactul indicatorilor individuali 
asupra instabilităţii financiare poate fi pozitiv sau negativ. Cu scopul de a utiliza 
procedura de normalizare propusă de FMI, am păstrat indicatorii cu o 
contribuţie pozitivă la nivelul instabilităţii şi i-am transformat pe ceilalţi 
folosind valoarea lor inversă (de exemplu, pentru indicatorul "I": 1 / I sau  
100-I). În acest fel, toţi indicatorii vor avea o contribuţie pozitivă la instabilitate 
(un nivel ridicat al indicatorilor arată un grad ridicat de instabilitate). 

Procedura de normalizare pentru fiecare indicator (şi pentru toţi membrii 
UEM) are la bază formula: 

t

ti
in

XX
X



_


         (1) 

unde: Xin este valoarea normalizată a indicatorului X, pentru trimestrul i; t

_

X  
reprezintă valoarea medie a indicatorului X în perioada de timp t iar σt este 
abaterea standard a indicatorului X în perioada de timp t. 

 
După calculul valorilor normalizate, am calculat indicii parţiali (IIF, ISB 

şi IVE – a se vedea tabelul 2 de mai sus), folosind media aritmetică a 
indicatorilor individuali încorporaţi în fiecare index. În cele din urmă, IAIF se 
obţine pentru fiecare ţară din zona euro, pe baza formulei: 

 

10

253 iziziz
iz

IVEISBIIF
IAIF


      (2) 

unde: IAIFz este indicele agregat de instabilitate pentru ţara z în trimestrul i.  
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Calculat în acest mod, valorile IAIF pot fi pozitive sau negative. De 
aceea, cu scopul de a avea o imagine clară a dinamicii IAIF, este necesară 
utilizarea unei metode de redimensionare  pentru repoziţionarea valorile 
indicelui într-un interval precum cel propus de FMI ([1, 100]) sau într-un alt 
interval ales de către noi înşine ([1, 10]), interval în care se află majoritatea 
valorilor indicatorilor introduşi ulterior în analiza econometrică. 

  
 

  10
....,,min()max(

....,,min(

321

321 





ininintz

inininiz
izr XXXabsIAIF

XXXabsIAIF
IAIF   (3) 

unde: IAIFizr este indicele agregat de instabilitate financiară, repoziţionat, 
pentru ţara z în trimestrul i; IAIFtz este indicele agregat de instabilitate 
financiară, repoziţionat, pentru ţara z în intervalul de timp t (1999:Q1 – 
2011:Q1) şi Xin1 reprezintă valorile normalizate ale indicatorilor individuali de 
instabilitate, pentru fiecare perioadă luată în calcul.  

 
Ultimul pas este reprezentat de construirea IAIF pentru zona euro. IAIF 

pentru fiecare ţară a fost ponderat cu raportul dintre PIB-ul ţării respective şi 
PIB-ul zonei euro (a fost calculată practic o medie ponderată, pe baza 
importanţei PIB-ului fiecărei ţări). Această alegere a fost făcută ca urmare a 
faptului că guvernele din ţările mari, precum Germania sau Franţa, au o 
influenţă importantă în structurile UE, dar şi datorită faptului că deciziile BCE 
sunt diferite în cazul în care sistemele financiare din ţările mari riscă să devină 
instabile. Cu toate acestea, am ajuns la concluzia că rezultatele obţinute 
utilizând media ponderată în funcţie de PIB şi media aritmetică simplă nu diferă 
în mod semnificativ. 





17

1z iEUR

iz
izriEUR PIB

PIB
IAIFIAIF       (4) 

unde: IAIFiEUR reprezintă indicele agregat la nivelul zonei euro pentru trimestrul 
i; PIBiz reprezintă PIB-ul ţării z în trimestrul i, iar PIBiEUR este PIB-ul zonei 
euro în acelaşi trimestru i. 

 
În cele din urmă am estimat, aşa cum am menţionat la începutul acestei 

secţiuni, un indice agregat de stabilitate financiară, pe baza indicelui agregat de 
instabilitate pentru zona euro (IASFiEUR = 10 – IAIFiEUR). Evoluţia acestuia este 
prezentată în figura 1 de mai jos, unde un nivel ridicat de stabilitate financiară 
este asociată cu un nivel ridicat al IASF şi invers: 
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Figura 1. Evoluţia indicelui agregat de stabilitate la nivelul zonei euro 
 
 
2.2. Compatibilitatea obiectivelor autorităţilor: o analiză econometrică  
 
În această secţiune, am testat legătura dintre stabilitatea financiară 

(măsurată pe baza unui indice agregat) şi celelalte obiective ale autorităţilor 
(guvernelor naţionale şi băncilor centrale), şi anume: rata de creştere 
economică, rata inflaţiei, rata dobânzii şi reducerea deficitului bugetar. 
Descrierea variabilelor explicative este realizată în tabelul 3 de mai jos. 

 
Tabelul 3  

Descrierea variabilelor explicative şi semnul aşteptat 
Indicatori Descriere Baza de 

date 
Semn 

aşteptat 
Explicaţii 

PIB Rata de creştere 
(trimestrial, 
comparativ cu 
aceeaşi perioadă 
a anului 
precedent) 

Eurostat + Rata de creştere economică are un impact pozitiv 
asupra stabilităţii financiare. Un număr important 
de crize financiare apar ca urmare a deteriorării 
situaţiei economiei reale.  

Inflaţie Rata inflaţiei 
(trimestrial, 
comparativ cu 
aceeaşi perioadă 
a anului 
precedent) 

Eurostat şi 
OCDE 
(începând 
cu 
2003:Q2) 

+ De regulă o creştere generală a preţurilor de 
consum este asociată cu o cerere mai mare pe 
piaţă. Această cerere mai mare este susţinută de 
o creştere economică şi de o perioadă de 
stabilitate financiară. În acest caz, vom asista la 
un compromis pe termen scurt între stabilitatea 
preţurilor şi stabilitatea financiară, în ceea ce 
priveşte obiectivele băncilor centrale. 

Euribor Euribor la trei luni 
(un proxy pentru 
rata de referinţă – 
ce prezintă o 

BCE - O scădere a ratei dobânzii favorizează 
stabilitatea financiară după declanşarea 
dezechilibrelor, susţinând activitatea de creditare. 
Declanşarea episoadelor de criză este însoţită de 
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dinamică redusă) 
– media perioadei  
(trimestrial) 

un nivel ridicat al ratei dobânzii, asociat cu riscul 
de pe piaţă. Autorităţile fac eforturi pentru a 
rezolva problemele de lichiditate şi pentru a 
stimula creşterea economică procedând la 
reducerea ratei dobânzii, chiar dacă o presiune 
inflaţionistă apare pe termen scurt. Acest 
comportament favorizează stabilitatea financiară. 

Deficit Deficitul bugetar, 
(calculat ca 
diferenţă între 
cheltuielile publice 
şi veniturile 
bugetare) 

BCE - Un deficit public important are o influenţă 
negativă asupra percepţiei investitorilor şi implicit 
asupra stabilităţii financiare. Chiar dacă este greu 
de demonstrat influenţa deficitului asupra 
stabilităţii într-un mod automat, se poate observă 
în momentul declanşării crizei că deficitul bugetar 
este important. 

 
Ecuaţia testată este următoarea (în paranteze, avem valorile testelor  

t-statistic şi p-values): 

tDEFICITEURIBORINFLATIEPIBIASF 





 





 


















 098.0

69.1
001.0

34.3
012.0
61.2

003.0
13.3

0001.0
73.5

10.037.037.016.084.2  (5) 

 
R2=0.40; F=7.43 (p<0.0001) 
 
Rezultatele arată că semnul coeficienţilor este cel aşteptat, iar aceştia sunt 

semnificativi. Creşterea economică şi rata dobânzii au, aşa cum era de aşteptat, 
cel mai semnificativ impact asupra stabilităţii financiare. Având în vedere 
această legătură între stabilitatea financiară şi celelalte obiective ale 
autorităţilor, putem afirma că stabilitatea financiară trebuie să fie considerată 
drept o acţiune comună şi un obiectiv declarat al BCE şi al guvernelor naţionale 
din ţările din zona euro. 

 
Concluzii 
 
Criza financiară a confirmat faptul că mecanismele de cooperare în 

materie de stabilitate financiară existente la nivelul UEM nu au fost eficiente. 
Intervenţiile autorităţilor, în scopul de a salva sistemele financiare, au avut un 
impact negativ în ceea ce priveşte soliditatea fiscală şi de credibilitate. Cadrul 
instituţional a fost recent îmbunătăţit, dar este necesară nu doar o cooperare, ci 
o coordonare a acţiunilor BCE şi guvernelor naţionale, în scopul asigurării 
stabilităţii sistemului financiar 

Literatura de specialitate referitoare la mix-ul de politici economice, axată 
pe problemele de coordonare în cadrul UEM, nu a luat explicit în calcul 
obiectivul de stabilitate financiară ca o soluţie pentru a întări această 
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coordonare. În acest context şi pe baza efortului depus pe partea instituţională, 
susţinem ideea conform căreia crizele financiare din interiorul zonei euro pot fi 
evitate în cazul în care stabilitatea financiară ar deveni de facto şi de jure un 
obiectiv comun al BCE şi guvernelor naţionale. 

În sprijinul acestei afirmaţii, am utilizat o metodologie complexă şi 
documentată pentru construirea unui indice de stabilitate financiară la nivelul 
zonei euro. Ulterior, am demonstrat existenţa unei puternice compatibilităţi 
între obiectivul de stabilitate şi celelalte obiective declarate ale autorităţilor, şi 
anume creşterea economică, stabilitatea preţurilor, variaţie redusă a ratei 
dobânzii, precum şi soliditatea finanţelor publice (un compromis pe termen 
scurt apare în ceea ce priveşte stabilitatea preţurilor). Rezultatele testului 
econometric indică necesitatea luării în considerare a stabilităţii financiare drept 
obiectiv comun al autorităţilor la nivelul UEM. 

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare/articol a beneficiat de suport financiar prin proiectul 

,,Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită – SPODE”, contract de finanţare nr. POSDRU/89/ 
1.5/S/61755, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 
 
 

 Bibliografie 
 

Albulescu, C.T. (2010). “Forecasting the Romanian Financial System Stability Using a 
Stochastic Simulation Model”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 13(1),  
pp. 81-98 

Baxa, J., Horváth, R., Vašícek, B. (2011). “Time-Varying Monetary-Policy Rules and Financial 
Stress: Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?”, Czech National Bank 
Working Paper, No. 3 

Beetsma R., Debrun X., Klaassen F. (2001). “Is Fiscal Policy Coordination in EMU 
Desirable?”, CEPR Discussion Paper, No. 3035 

Gersl, A., Hermanek, J. (2006). “Financial Stability Indicators: Advantages and Disadvantages 
of their Use in the Assessment of the Financial System Stability”, Czech National Bank 
Financial Stability Report 

Illing, M., Liu, Y. (2003). “An index of Financial Stress for Canada”, National Bank of Canada 
Working Papers, No. 14 

Laskar, D. (2003). “Policy-mix: le besoin de coordination des politiques budgétaires entre pays 
est-il accru en union monétaire?”, Louvain Economic Review, 69(3), pp. 267-291 

Nelson, W.R., Perli, R. (2005). “Selected Indicators of Financial Stability”, Fourth Joint 
Central Bank Research Conference, ECB, Frankfurt am Main, 8 Noiembrie 



Claudiu Tiberiu Albulescu 
 

88 

Oros, C. (2008). “Macroeconomic Stabilization in a Heterogeneous Monetary Union: Some 
Insights into the Effects of Fiscal Policy Coordination”, Economics Bulletin, 5(34),  
pp. 1-12 

Rouabah, A. (2007). “Mesure de la vulnérabilité du secteur bancaire luxembourgeois”, 
Luxembourg Central Bank Working Paper, No. 24 

Schuknecht, L., Moutot, P., Rother, P., Stark, J. (2011). “The Stability and Growth Pact crisis 
and reform”, ECB Occasional Papers Series, No. 129 


