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Rezumat. Scopul articolului constă în realizarea unui model de scoring 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii care doresc o finanţare printr-un credit 
bancar. Pentru a analiza cererea de împrumut, s-a dezvoltat sistemul de 
punctaj pentru companii după cum urmează: punctaj factori cantitativi şi 
punctaj factori calitativi. Am estimat probabilitatea de neplată utilizând 
regresia logistică. Determinarea coeficienţilor de regresie s-a realizat cu 
ajutorul unui solver în Excel utilizând ca date de intrare cinci rapoarte. 
Analizele şi simulările s-au realizat pe un eşantion de 113 societăţi, toate 
acceptate pentru finanţare. Pe baza informaţiilor financiare obţinute pe doi 
ani de activitate, respectiv 2007 şi 2008, s-a putut stabili şi aprecia valoarea 
default-ului(implicita de eşec). 
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1. Introducere 
Scopul articolului constă în realizarea unui model de scoring pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii care doresc o finanţare printr-un credit bancar. Pentru 
aceasta s-au luat în considerare aspecte ce ţin de managementul societăţii,  calitatea şi 
profitabilitatea produselor sau serviciilor clientului, poziţia pe piaţă, rezultate 
economico-financiare, experienţa bancară şi, în final, determinarea capacităţii 
clientului de restituire a creditului. Pentru a analiza cererea de împrumut, s-a 
dezvoltat sistemul de punctaj pentru companii după cum urmează: Punctaj factori 
cantitativi (lichiditatea curentă, durata de imobilizare a stocurilor, durata  încasării 
creanţelor, durata de plată a furnizorilor, solvabilitatea, gradul de îndatorare, ROA) 
şi punctaj factori calitativi (management, acţionariat, poziţie pe piaţă, comportament 
tranzacţional). 

Am estimat probabilitatea de neplată utilizând regresia logistică de tip 
logit. Determinarea coeficienţilor de regresie s-a realizat cu ajutorul unui solver 
în Excel utilizând ca date de intrare următoarele rapoarte: capital de lucru/total 
active; profitul brut/total active; câştigurile înainte de dobânzi şi taxe 
(EBIT)/total active; valoarea netă/pasivelor totale; vânzări/activele totale.  

Analizele şi simulările s-au realizat pe un eşantion de 113 societăţi, toate 
acceptate pentru finanţare. Pe baza informaţiilor financiare obţinute pe doi ani 
de activitate, respectiv 2007 şi 2008, s-a putut stabili şi aprecia valoarea default-
ului (implicită de eşec). Pentru comparaţie s-a utilizat  şi regresia liniară. 

2. Punctajul factorilor cantitativi 

2.1. Lichiditatea curentă = Active curente/ Pasive curente 
Tabelul 1 

Limite şi scor 
Min  Max Punctaj 
1,30 <= X <   7 
1,10 <= X < 1,30 5 
1,00 <= X < 1,10 3 
0,00 <= X < 1,00 1 

2.2. Durata de imobilizare a stocurilor = Nr. de zile * Stocuri/COGS 
   Tabelul 2 

Limite şi scor 
Min  Max Punctaj 
90 < X =<   0 
60 < X =< 90 1 
30 < X =< 60 2 
0 < X =< 30 3 
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2.3. Durata  încasării creanţelor = Numărul de zile* Clienţi/Vânzări 

 
 Tabelul 3 

Limite şi scor 

Min  Max Punctaj 

90 < X =<   0 
60 < X =< 90 2 
30 < X =< 60 3 
0 < X =< 30 4 

 

2.4. Durata de plată a furnizorilor = Numărul de zile*Furnizori/COGS 
Tabelul 4 

Limite şi scor 
Min  Max Punctaj 
90 < X =<  0 
60 < X =< 90 2 
0 < X =< 60 4 

 

2.5. Solvabilitatea = Capitaluri proprii/ Total pasive 
Tabelul 5 

Limite şi scor 
Min (%)  Max (%) Punctaj 
10,00 <= X <   9 
7,00 <= X < 10,00 6 
5,00 <= X < 7,00 3 

  < X < 5,00 0 
 

2.6. Gradul de îndatorare = Datorii /Capitaluri proprii 
Capitalurile proprii vor include şi împrumuturile de la acţionări dacă 

acestea sunt subordonate datoriei faţă de bancă. 
 

Tabelul 6 
Limite şi scor 

Min (%)  Max (%) Punctaj 
0,00 < X <= 200,00 6 

200,00 < X <= 400,00 5 
400,00 < X <= 600,00 3 
600,00 < X <=   0 
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2.7. Creşterea cifrei de afaceri = (S1-So)/So        
(Cifra de afaceri a anului curent – Cifra de afaceri a anului anterior)/Cifra 

de afaceri a anului anterior). 
 

Tabelul 7 
Scor 

Trend crescător 7 
Constant 4 

Trend descrescător 0 
 

2.8. Marja profitului brut = Profit brut/ Cifra de afaceri 

unde profit brut = cifra de afaceri - costul bunurilor vândute 
 

Tabelul 8 
Limite şi scor 

Min (%)  Max (%) Punctaj 
10,00 <= X <   8 
0,00 <= X < 10,00 4 

  < X < 0,00 0 
 

2.9. ROA  =  Profit net/Total active [%] 

 
Tabelul 9 

Limite şi scor 
Min (%)  Max (%) Punctaj 

5,00 <= X <  2 
0,00 < X < 5,00 0 

2.10. Acoperirea dobânzii (Time interest earned) = Excedent înainte de deducerea 
cheltuielilor cu dobânda şi impozitarea/Cheltuieli cu dobânzile 

 
Tabelul 10 

Limite şi scor 
Min  Max Punctaj 

3 < =X <   10 
2 < =X < 3 8 
1 < =X < 2 5 
  X < 1time 0 
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2.11. Risc valutar = Venituri în FX/Cheltuieli în FX 
(în cazul în care nu sunt nici venituri, nici cheltuieli în FX se va acorda 

punctaj maxim) 
 

Tabelul 11 
Limite şi scor 

Min  Max Punctaj 
1,50 < =X <   5 
1,00 < =X < 1,50 3 

  X < 1time 0 
 
Total factori cantitativi:65 puncte 
 

3. Punctajul factorilor calitativi 

3.1. Management 

Punctajul oferit pentru fiecare criteriu care evaluează calitatea conducerii 
superioare este împărţit în patru intervale delimitate de valorile şi calificativele 
corespunzătoare, astfel: 

 
-9 (foarte slab) -5 (slab) 0 (satisfăcător) 5 (bun) 9 (foarte bun) 

 
Cele mai importante şi sugestive informaţii sunt: 
1. Experienţa anterioară şi realizări în cadrul altor companii sau în 

compania actuală.  
2. Reputaţia şi integritatea conducerii conform unor terţe surse (din 

companie, comunitatea de afaceri, sectorul de activitate). 
3. Evaluarea conducerii prin prisma modului în care este organizată 

activitatea atât din punct de vedere al desfăşurării activităţii (set-up), cât şi al 
organizării. 

4. Frecvenţa schimbărilor în echipa de conducere în ultimii trei ani cu 
impact negativ asupra activităţii companiei. 

5. Relaţia cu Banca X (se referă la modul în care clienţii răspund 
cerinţelor băncii, transparenţa, flexibilitate etc.). 

6. Există în prezent litigii sau alte potenţiale obligaţii ce rezultă din 
experienţa anterioară a managementului cu alte companii?   
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3.2. Acţionariat 
Punctajul oferit pentru fiecare criteriu care evaluează calitatea conducerii 

superioare este împărţit în patru intervale delimitate de valorile şi calificativele 
corespunzătoare, astfel: 

 
-12 (foarte slab) -6 (slab) 0 (satisfăcător) 6 (bun) 12 (foarte bun) 

 
S-au stabilit următoarele criterii: 
1. Calitatea acţionariatului (analiza financiară/listarea şi performanţele 

bursiere/referinţe de la bănci sau alte instituţii recunoscute; alte informaţii). 
În cazul acţionarilor persoane fizice se va considera averea personală. 
2. Reputaţia şi integritatea acţionariatului conform unor terţe surse 

(comunitatea de afaceri, sectorul de activitate). 
3. Succesorii acţionărilor (se va acorda maximul de puncte în cazul în care  

criteriul nu se aplică (De exemplu: companiile listate la bursă); dacă există o preo-
cupare consecventă a acţionarilor referitor la politica de dezvoltare a companiei. 

4. Implicarea şi suportul acţionărilor faţă de companie (din punct de 
vedere al experienţei în domeniu, al finanţării companiei sau orice alt fel de 
asistenţă-suport). 

5. Există în prezent un litigiu sau o potenţială obligaţie rezultând din 
activitatea acţionărilor şi care ar putea afecta imaginea companiei? (dacă nu 
există informaţii referitoare la acest aspect, criteriul nu se aplică). 

 

3.3. Poziţia pe piaţă 
Punctajul oferit: 
 

-6 (foarte slab) -3 (slab) 0 (satisfăcător) 3 (bun) 6 (foarte bun) 
 
Criteriile: 
1. Acoperirea pieţei/cota de piaţă trebuie judecată în strânsă legătură cu 

mărimea companiei (locală/naţională/multinaţională). 
2. Recunoaşterea/Reputaţia mărcii ca urmare a eforturilor de marketing. 
3. Oportunităţi potenţiale de dezvoltare? Dezvoltarea activităţii de bază? 

Pătrunderea pe noi segmente ale pieţei aflate în expansiune? Diversificarea 
gamei de produse? 

4. Reputaţia pe piaţă a companiei determinată de informaţiile primite de la 
terţe persoane/surse (clienţi, furnizori, concurenţă etc.). 
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5. Abilitatea companiei de a dezvolta sau menţine un avantaj concurenţial 
care să o poziţioneze bine pe piaţă. 

3.4. Comportament tranzacţional 

- va fi evaluat în funcţie de istoria clientului conform bazelor de date din 
banca gazdă  şi BNR (CIP şi CRB) şi după disponibilitatea acestuia de a 
furniza informaţiile solicitate de către bancă. 

 
Tabelul 12 

Comportament tranzacţional 
  Eveniment Observaţii Punctaj 

incidente majore (interdicţia de a emite 
cecuri)  -2 

incidente minore, mai mult de un caz 
(resurse insuficiente de a plăti bilete la ordin) explicaţii rezonabile -1 

incidente minore (1 caz) explicaţii rezonabile 0 

CIP  

niciun incident   2 
x > = 30  -2 

15 < x < 30   -1 
x < = 15 explicaţii rezonabile 0 

CRB 
x = număr de zile 
de întârziere 
   x = 0   2 

x > = 30  -6 
7 < x < 30  explicaţii rezonabile -4 
2 < X < = 7 explicaţii rezonabile 0 

x< =2 explicaţii rezonabile 4 

RESTANŢE  
 x = număr de zile 
de întârziere  

x = 0   6 
discrepanţe minore  -2 Opinia auditului 

sau raport CPA  fără menţiuni referitoare la potenţiale discrepanţe în situaţiile financiare 2 
opoziţie  -1 

nu poate fi apreciată  0 
Transparenţa   

disponibilitate   1 
 
Total factori calitativi: 40 puncte 
 
Total:  105 puncte 
 
În funcţie de performanţa financiară şi serviciul datoriei, creditele sunt 

clasificate în cinci categorii (tabelul 13). 
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Tabelul 13 
Categorii 

CLASIFICARE 
Clasificare Categoria Punctaj  

1 Standard A 70 <=X < 105 
2 În observaţie B 50 <=X < 70 
3 Substandard C 30 <=X < 50 
4 Îndoielnic D 15 <=X < 30 
5 Pierdere E 0 <=X < 15 
Sursa: www.bnr.ro 
 
După încadrarea în una din aceste categorii banca trebuie să determine 

costul creditului care va fi acordat.  

4. Stabilirea scorului prin regresie logistică 
Funcţia scor are o expresia de tip liniar astfel: 
 

nn xbxbxbbScor ×++×+×+= K22110                                               (1) 
unde  

- ix sunt factorii reprezentativi care influenţează probabilitatea de default; 
- ib sunt coeficienţi care trebuie determinaţi în funcţie de cei k factori. 
 
Dacă se consideră o regresie logistică de tip logit, probabilitatea de 

default se poate scrie: 
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Figura 1. Graficul funcţiei LOGIT 
 

Determinarea coeficienţilor regresiei s-a realizat  cu ajutorul unui solver 
în Excel pentru care se folosesc, sub formă de raport, următoarele date de 
intrare: 

 working capital/total assets; 
 gross profit/total assets; 
 earnings before interest and taxes (EBIT)/total assets; 
 net worth/total liabilities; 
 sales/total assets.  

Analizele şi simulările s-au realizat pe un eşantion de 113 societăţi, toate 
acceptate pentru finanţare. Pe baza informaţiilor financiare obţinute pe doi ani de 
activitate, respectiv 2007 şi 2008, s-a putut stabili şi aprecia valoarea default-ului. 

 În funcţie de valorile iniţiale se obţin valorile ib şi eroarea standard 
corespunzătoare acestora (tabelul 14 ): 

 
Tabelul 14  

Coeficienţi 
Variable Estimate SE 
Intercept -4,12804 1,101179 

0,639162530388979 -0,64749 2,215812 
2,11E+11 -2,25454 10,05861 
1,19E+11 6,440458 12,48921 
1,86E+11 0,040253 0,169492 

0,541852377093463 -0,87148 1,243482 
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În coloana Variable este trecută prima valoarea a fiecărui vector de date 
considerat pentru identificarea poziţiei fiecărui factor, iar în Estimate şi SE sunt 
afişaţi coeficienţii şi eroarea corespunzătoare. 

Se introduce raportul   ( )bSE
bt = .  

Valorile acestuia sunt trecute în tabelul 15. 
În model logit, raportul t nu urmează o distribuţie asemănătoare unei regresii 

liniare clasice. Pentru a face o comparaţie cu o distribuţie standard normală se 
introduce mărimea  p conform relaţiei: 

( )( )( ) 21 ×−= tabsnormsdistpvalue (5) 
unde  normsdist este o comandă Excel care returnează funcţia de distribuţie 

cumulativă standard normală. 
 

Tabelul 15 
Date de ieşire pentru funcţia logit 

 CONST WC/TA GP/TA EBIT/TA NW/TL S/TA 

b -4,12804 -0,64749018 -2,25454 6,440458 0,040253 -0,87148 
SE(b) 1,10118 2,2158119 10,0586 12,48921 0,169492 1,243482 

t -3,75 -0,29 -0,22 0,52 0,24 -0,70 
p-value 0,000 0,770 0,823 0,606 0,812 0,483 

 
 
În modele neliniare estimate cu probabilitate maximă se calculează Pseudo-R2. 

Se calculează ca 1 minus raportul dintre log-probabilitatea estimată(lnL) şi o constantă 
(lnL0). Log-probabilitatea este dată de funcţia probabilităţii de la ultima iteraţie a 
procedurii Newton, deja disponibilă. 

Intercept

Model

L
L

PseudoR
ln
ln

12 −=                                     (6) 

Tabelul 16 
Pseudo R Squared 

Logit Maximum Likelihood Results For Dependent Variable: 0 
Number of X Variables 6 

Iterations 10 
Mean of Dep Var 0,008889 

lnL -10,8841 
Pseudo R Squared 0,04834 

 
Pe lângă valorile prezentate mai sus, programul mai afişează: numărul 

total de iteraţii, valoarea medie a distribuţiei, deviaţia standard (tabelul 17) 
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Tabelul 17 
Media şi abaterea standard 

X Variable Mean SD 
Intercept 1 0 

0,639162530388979 -0,00401 0,332337 
2,11E+11 0,080309 0,200469 
1,19E+11 0,037573 0,11534 
1,86E+11 0,117623 3,424879 

0,541852377093463 1,278489 1,664995 
 
După determinarea coeficienţilor regresiei se poate calcula probabilitatea 

de default cu ajutorul relaţiei (3) sau (4). Pentru comparaţie s-a utilizat  şi 
regresia liniară. Rezultatele sunt prezentare în tabelul 18: 

 
Tabelul 18 

Logit and linear default probability 

ID Default probability 
(logit) (%) 

Default  probability 
(linear) (%) 

1 0,66193 0,26756 
1 0,53995 0,00563 
2 0,89525 0,84165 
2 1,05141 0,52110 
3 1,01928 0,58549 
3 1,54093 0,71955 
4 0,21304 1,11656 
4 0,87286 0,86190 
5 0,16954 0,89517 
5 0,77050 0,76761 
6 1,29973 0,99094 
6 1,56317 0,78703 
7 0,98216 1,03161 
7 1,48393 0,74989 
8 0,61607 0,97087 
8 1,38981 1,32849 
9 1,18117 0,74076 
9 0,99528 0,64885 
10 0,03026 1,17659 
10 0,12365 0,91237 
11 0,85893 0,89360 
11 0,79313 1,27316 
12 1,00790 0,85077 
12 0,66196 0,64860 
13 3,57742 1,60194 
13 3,38023 1,09414 



Răzvan Constantin Caracota, Maria Dimitriu, Maria-Ramona Dinu 
 

114 

Din tabelul de mai sus rezultă că probabilităţile de default ale companiilor 
sunt foarte mici astfel că probabilitatea maximă de default, în cazul regresiei 
logistice, este de 3,57742% corespunzătoare societăţii de pe poziţia 13, anul 
2007, şi 2,86947% pentru regresie liniară, poziţia 53, anul 2007. 

 Pe baza valorilor obţinute se pot face scenarii de evoluţie pozitive sau 
negative. Un exemplu concret este prezentat pentru societatea 13 (tabelul 19): 

  
Tabelul 19 

Scenariu 
 WC/TA GP/TA NW/TL S/TA 

Scenariu pentru variabile 
Evoluţie pozitivă 0,10 0,65 -0,20 1,20 
Evoluţie negativă -0,46 0,20 -1,50 0,40 

Scenariu pentru probabilitate default 
Evoluţie pozitivă 2,64% 2,32% 3,69% 2,81% 
Evoluţie negativă 3,75% 6,15% 3,51% 5,48% 

 
Dacă firma reuşeşte să crească valoarea (WC/TA) până la 10%, atunci 

probabilitatea corespunzătore acestui raport scade de la 3,75% până la 2,64%. 
Acelaşi procedeu se repetă pentru fiecare element analizat. 
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