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Rezumat. Studiul îşi propune să cerceteze mecanismele prin care 
dinamica economiei reale şi condiţiile pieţei monetare influenţează 
evoluţia ratelor creditelor neperformante pentru principalele sectoare de 
activitate, respectiv agricultură, industrie, comerţ şi construcţii. Ratele 
de neperformanţă a creditelor bancare sunt modelate atât liniar, cât şi 
printr-o funcţie logistică, pornind de la soluţia metodologică a 
reputatului model condiţional de risc de credit Credit Portfolio View. 
Robusteţea cadrului metodologic este asigurată prin aplicarea metodei 
SUR de estimare a sistemelor de ecuaţii în combinaţie cu cea a vectorilor 
autoregresivi. Analiza empirică se bazează pe un set de date unic, cu 
frecvenţă trimestrială, care permite evaluarea calităţii procesului de 
rambursare a creditelor contractate de societăţile nefinanciare. 
Variabilele explicative relevante au fost grupate în diferite configuraţii şi 
intervale de impact în cadrul modelelor macroeconomice de risc de 
credit dezvoltate. 
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1. Introducere 
 
Senzitivitatea ratelor creditelor neperformante la dinamica situaţiei 

economice este diferită de la un sector de activitate la altul, iar înăsprirea 
condiţiilor monetare poate multiplica aceste ecarturi. Domeniile economice cele 
mai expuse unui astfel de proces sunt acelea pentru care sistemul bancar 
finanţează atât o parte importantă a capitalului lor de lucru, cât şi cererea 
produselor/serviciilor pe care le furnizează. Exemplul cel mai elocvent este dat 
de sectorul construcţiilor, pentru care creditarea bancară asigură atât finanţarea 
dezvoltatorilor imobiliari, cât şi majoritatea resurselor necesare cumpărării 
apartamentelor şi a spaţiilor comerciale astfel create. Aprofundarea acestor 
fenomene economice presupune studierea mixturii care se formează prin 
compunerea vectorului de indicatori ai economiei reale cu cel de presiune 
financiară exercitat prin intermediul costului şi volumului creditării bancare.  

Lucrarea de faţă porneşte de la abordare propusă de Wilson (1998), care a 
aprofundat subiectul modelelor condiţionale de risc de credit, propunând 
reputatul model Credit Portfolio View. Potrivit acestuia, relaţia dintre riscul de 
credit şi situaţia macroeconomică este descrisă de funcţia logistică, iar 
intervalul de impact este considerat în interiorul perioadei de timp dată de 
frecvenţa observaţiilor (1 an). În aceste condiţii, componenta dinamică a 
modelului a fost susţinută de ipoteza unei evoluţii univariate autoregresive de 
ordinul doi pentru fiecare dintre variabilele explicative. 

Boss Michael (2002) aplică soluţia metodologică descrisă anterior pentru 
a modela dependenţa sectorială a riscului de credit de situaţia economică din 
Austria, atât la nivelul expunerilor faţă de societăţile nefinanciare, cât şi la 
nivelul expunerilor faţă de populaţie. Rezultatele analizei empirice relevă că 
factorii macroeconomici determinanţi ai ratelor de default sunt, în general, 
aceiaşi pentru cele două categorii de contrapartide, rata inflaţiei şi rata dobânzii 
pe termen scurt influenţând în proporţii similare atât capacitatea de rambursare 
a societăţilor nefinanciare, cât şi pe cea a populaţiei. 

Virolainen Kimmo (2004) modelează dinamica riscului de credit pe cazul 
Finlandei, folosind variabile macroeconomice precum creşterea economică, rata 
dobânzii interbancare pentru scadenţa de un an şi gradul de îndatorare al 
firmelor. Spre deosebire de cercetările anterioare, analiza senzitivităţii ratelor de 
default aferente portofoliului de credite acordate societăţilor nefinanciare la 
evoluţia economică se structurează sectorial, pe şase categorii de activitate. 
Totodată, autorul optează în estimarea coeficienţilor sistemului de ecuaţii 
pentru metoda SUR, în scopul limitării nivelului de corelaţie a erorilor 
regresiilor estimate, indus de gradul semnificativ de corelaţie existent între 
variabilele dependente. Rezultatele empirice sugerează existenţa unei influenţe 



Bogdan Moinescu, Adrian Codirlaşu 
 

42 

ridicate a contextului macroeconomic asupra dinamicii riscului de credit în 
Finlanda, cu excepţia sectorului agricol şi al celui privind transporturile.  

Fiori, Roberta, Foglia Antonella și  Iannotti Simonetta (2007) îşi propun 
să analizeze măsura în care situaţia economică din Italia afectează evoluţia 
riscului de credit generat de expunerile faţă de societăţile nefinanciare, 
structurate în funcţie de sectorul de activitate în opt categorii. Metodologia de 
analiză are la bază abordarea lui Wilson (1997) şi dezvoltările ulterioare 
realizate de Virolainen (2004), estimarea formei funcţionale a relaţiei empirice 
dintre valorile transformate logistic ale ratelor sectoriale de nerambursare şi 
contextul macroeconomic realizându-se prin metoda SUR. Informaţiile privind 
ratele de nerambursare sunt obţinute la nivel sectorial accesând arhiva 
Registrului Central de Credite din Italia. Testarea preliminară a variabilelor 
explicative include un set extins de indicatori macroeconomici ce conţine 22 de 
factori, pentru ca la finalul filtrării multivariate să fie selectaţi doar şapte, 
respectiv creşterea economică, gradul de intermediere financiară, rata dobânzii 
reale pe termen scurt, cursul real de schimb faţă de USD, spread-ul dobânzilor 
interbancare, rata inflaţiei şi preţul petrolului. Dintre aceştia, prezenţa în cadrul 
specificaţiilor individuale ale celor opt ecuaţii ce formează sistemul estimat este 
mai ridicată în cazul primilor patru indicatori. 

La nivelul noilor ţări membre ale Uniunii Europene, cercetările de profil 
sunt mai dificil de identificat. Jakubik și Schmieder (2008) investighează 
factorii macroeconomici determinanţi ai riscului de credit pe cazul Cehiei, prin 
comparaţie cu cel al Germaniei. Analiza tratează distinct creditele 
neperformante generate de populaţie de cele generate de societăţile 
nefinanciare, rezultatele empirice indicând unele similitudini între cele două ţări 
în ceea ce priveşte setul de variabile exogene. Atât în cazul Cehiei, cât şi în cel 
al Germaniei, rata anuală de creştere a PIB şi gradul de îndatorare financiară 
înregistrat cu un an înainte influenţează rata de default a creditelor acordate 
firmelor. În ceea ce priveşte sectorul populaţiei, câte o variabilă din seturile de 
indicatori ce caracterizează piaţa muncii şi povara financiară a contrapartidelor 
se regăsesc în forma funcţională a regresiilor estimate pentru cele două ţări. 
Principalii factori determinanţi identificaţi sunt rata şomajului înregistrată în 
urmă cu un an şi rata reală a dobânzii înregistrată în urmă cu trei trimestre, în 
cazul Cehiei, respectiv venitul disponibil la momentul curent şi gradul de 
îndatorare financiară înregistrat în urmă cu un an în cazul Germaniei. 

Pornind de la abordările metodologice descrise sintetic mai sus, ne 
propunem dezvoltarea unui sistem de previziune a ratelor creditelor 
neperformante în rândul societăţilor nefinanciare, care să identifice la nivel 
sectorial (agricultură, industrie, comerţ şi servicii, construcţii) factorii 



Dinamica sectorială a ratei creditelor neperformante: repere economice şi monetare 

 
43

macreconomici determinanţi ai comportamentului la rambursare al debitorilor 
sistemului bancar românesc, persoane juridice. 

Obiectivul operaţional al prezentului studiu este de a construi un set de 
modele econometrice care răspunde la un număr de patru întrebări strâns legate 
între ele, respectiv: (i) Care sunt componentele setului de variabile 
macroeconomice ce pot semnala din timp sensul evoluţiei creditelor 
neperformante în rândul companiilor; (ii) Care sunt intervalele de timp şi 
intensităţile individuale cu care indicatorii macroeconomici relevanţi îşi produc 
efectele asupra ratei creditelor neperformante în rândul companiilor? (iii) Cum 
arată ierarhia factorilor determinaţi, având în vedere contribuţia lor la dinamica 
restanţelor companiilor?; (iv) Care sunt reperele comportamentului de 
rambursare a creditelor bancare atunci când intervin şocuri ale economiei reale 
sau ale pieţei monetare? 

Studiul este structurat pe trei secţiuni, încheindu-se cu principale 
concluzii şi direcţii viitoare de analiză. În prima secţiune am descris 
metodologia sistemului de previziune a restanţelor companiilor, pornind de la 
soluţii consacrate pe plan internaţional. În secţiunea a doua am prezentat datele 
utilizate, descriind detaliat atât raţionamentul economic, cât şi evidenţele 
statistice care au condus la selecţia variabilelor explicative. În secţiunea a treia 
am surprins sintetic principalele aspecte empirice privind elaborarea şi testarea 
setului de modele macroeconomice de risc de credit.  

 
2. Cadrul metodologic 
 
Soluţiile metodologice predilecte aplicate în scopul identificării unei 

forme funcţionale simplificate a modelelor macroeconomice de cuantificare a 
riscului de credit au la bază regresiile multivariate, estimate independent sau 
simultan în cadrul unor sisteme de ecuaţii.  

Pentru a surprinde detaliile contextului economic general care 
influenţează diferit comportamentul la rambursare al companiilor din diferitele 
sectoare economice, sensitivitatea ratelor de nerambursare a creditelor bancare 
la dinamica activităţii economice din România este studiată distinct pe cele 
patru categorii majore de activităţi economice.  

Metodologia utilizată în cadrul prezentei cercetări se fundamentează pe 
abordarea lui Virolainen (2004), ce dezvoltă modelul condiţional de risc de 
credit propus de Wilson (1998). În consecinţă, modelul conceptual al sistemului 
de previziune a ratei creditelor neperformante porneşte de la ipoteza potrivit 
căreia relaţia funcţională dintre variabila endogenă şi setul de indicatori 
explicativi este descrisă de funcţia logit. Legătura funcţională este studiată şi 
din punct de vedere liniar. 
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Soluţia metodologică aplicată în cadrul acestui studiu constă în următorul 
sistem de ecuaţii:  
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Impactul individual al factorilor macroeconomici asupra evoluţiei 

simultane a ratelor restanţelor este studiat pe baza diferenţelor de ordinul întâi 
(cu frecvenţă lunară), tehnica de estimare folosită fiind metoda SUR 
(Seemengly Unrelated Regression). Această soluţie îmbunătăţeşte eficienţa 
estimării, ajustând coeficienţii celor două ecuaţii în vederea eliminării corelaţiei 
înre erori, în contextul în care corelaţia semnificativă dintre variabilele 
dependente ale sistemului de ecuaţii poate induce o corelaţie ridicată a 
termenilor de eroare. Mecanismul de identificare a factorilor determinanţi este 
completat prin aplicarea metodei vectorilor autoregresivi, care surprinde mai 
bine eventuala persistenţă şi impactul în timp al factorilor macroeconomici 
asupra evoluţiei ratei restanţelor.  

Importanţa factorilor determinanţi a fost calculată pe baza contribuţiei 
individuale în nivelul R pătrat ajustat, în cazul modelelor estimate prin metoda 
SUR, respectiv prin descompunerea varianţei într-un orizont de impact de 24 de 
luni, în cazul modelelor estimate prin metoda VAR.  
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3. Datele utilizate 

Dinamica împrumuturilor restante ale companiilor a fost exprimată prin 
ponderea valorică a creditelor neperformante. Un împrumut a fost considerat 
neperformant, dacă serviciul datoriei a depăşit 90 de zile.  

Datele utilizate în cadrul analizei empirice acoperă informaţii cu frecvenţă 
trimestrială din perioada trimestrul 3 2004 – trimestrul 1 2011. Începutul 
perioadei de estimare este determinat de disponibilitatea datelor privind 
variabilele dependente, respectiv rata creditelor neperformante la nivelul 
sectoarelor agricultură, industrie, comerţ-servicii şi construcţii. Mulţimea 
factorilor determinanţi a fost structurată în două subgrupuri: (a) variabile ale 
economiei reale; şi (b) indicatori ai condiţiilor monetare (tabelul 1).  

 
Tabelul 1 

Lista variabilelor candidate 
 

Factori determinanţi 
Semnul impactului aşteptat 

asupra variabilei dependente 
Variabile ale economiei reale 

1 Valoarea adăugată ajustată sezonier, exprimată atât în 
preţuri constante, cât şi în preţuri curente, la nivelul 
sectoarelor de activitate menţionate anterior 

- 

2 Venitul mediu brut - 
3 Indicele preţurilor la energie + 
4 Indicele preţurilor pentru combustibil + 
5 Fluxul trimestrial al investiţiilor străine directe - 
6 Valoarea fluxului trimestrial al exporturilor  - 

Factori monetari 
1 Rata dobânzii la creditele denominate în lei + 
2 Rata dobânzii la creditele denominate în euro + 
3 EURIBOR cu scadenţa la o lună şi la 3 luni + 
4 Volumul creditului ipotecar - 
5 Cursul de schimb EURRON + 

 
Aceste date au fost extrase din rapoartele Institutului Naţional de 

Statistică şi cele ale Băncii Naţionale a României. 
Variabilele aferente pieţei forţei de muncă şi valorii adăugate au fost 

ajustate sezonier prin metodologia Tramo Seats, pentru a elimina impactul 
factorilor sezonieri care s-au manifestat pe această piaţă, în special la nivelul 
sectorului public. În plus, deoarece, conform semnificaţiei economice şi testelor 
statistice (ADF şi Phillips-Perron), toate seriile de date au fost considerate 
nestaţionare, integrate de ordinul I, staţionarizarea lor s-a realizat prin primă-
diferenţiere. De asemenea, cu excepţia ratelor creditelor neperformante şi 
ratelor de dobândă, toate celelalte variabile au fost logaritmate. 
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4. Analiza empirică 
 
În selectarea specificaţiilor modelelor de analiză a creditelor restante s-a 

pornit de la estimarea sistemului de ecuaţii. Dată fiind complexitatea 
fenomenului cercetat şi limitele obiective privind acoperirea în timp a 
informaţiilor disponibile, procedura de selecţie multivariată a factorilor 
determinanţi a urmărit construirea unui număr rezonabil de modele care să 
cuprindă o diversitate cât mai ridicată a variabilelor exogene.  

Specificaţia modelelor, inclusiv numărul de lag-uri, a fost aleasă astfel 
încât să fie asigurată stabilitatea funcţională a mecanismului, atât din 
perspectiva raţionamentului economic, cât şi din perspectiva realizării unei 
bune performanţe econometrice, ţinându-se cont de indicatori statistici specifici, 
precum R pătrat ajustat, criteriile informaţionale şi testele referitoare la erori. 

Realităţile empirice au condus la selectarea a patru specificaţii obţinute 
prin combinarea  a două metodologii de construire a regresiilor (liniară şi 
logistică) şi a două măsuri a valorii adăugate (în prețuri curente şi în prețuri 
constante), iar incidenţa factorilor şi intervalele de impact au fost estimate atât 
prin metoda sistemelor de ecuaţii simultane, cât şi prin cea a vectorilor 
autoregresivi (tabelul 2). 

 
 



 
 
 

Tabelul 2  
Specificaţiile sistemelor de ecuaţii explicative pentru evoluţiile ratei restanţelor 

Factori  Modele 

Agricultură Industrie Servicii şi Comerţ Construcţii 

VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R 

Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit 

Economia reală                                 
Val. adaugată a 
sectorului 

-0.03 -0.39 -0.03 0.00 -0.05 -1.00 -0.06 -1.58 -0.13 -2.60 -0.17 -3.79 -0.03  -0.08  
(3)** (2)** (3)** - (3)** (3)** (2)*** (2)*** (3)*** (2)*** (3)*** (2)*** (3)**  (4)***  

Venit brut 
-0.23 -3.69 -0.20 -3.77          -2.47  -2.33 
(3)*** (3)*** (3)*** (3)***          (2)***  (2)** 

Combustibil 
0.07 -0.12 0.06 1.13             
(1)* (1)*** (1)* (1)***             

FDI 
-0.008 -0.123 -0.009 -0.136  -0.030 -0.002 -0.036 -0.003  -0.003      
(4)*** (4)*** (4)*** (4)*** (6)*** (6)* (8)*** (8)*** (2)***  (2)***      

Export 
    -0.03 -0.32 -0.03 -0.57         
    (6)*** (6)* (4)*** (4)***         

Condiţii monetare                 
Rata de dobândă 
RON 

0.50 8.27 0.47 7.25 0.11 2.90 0.06 2.62 0.19 2.52 0.16 2.40     
(2)*** (2)*** (2)*** (2)*** (2)*** (2)*** (2)* (2)*** (1)*** (1)** (1)*** (1)**     

Marja de dobândă 
EUR 

    0.48 12.52 0.74 19.27     1.02 17.59   
    (4)*** (4)*** (4)*** (4)***     (5)*** (1)*   

Curs de schimb 
         1.05  0.96 0.05 1.49 0.04 2.46 
         (5)**  (5)** (6)*** (5)* (6)** (5)*** 

Credit ipotecar 
            -0.02 -1.02 -0.03 -0.73 
            (2)*** (2)** (2)*** (2)*** 

Constantă 0.060 0.909 0.063 0.989 0.004 0.074 0.002 0.056 0.027 0.119 0.025 0.078 0.008 0.311 0.010 0.264 
                  

R pătrat ajustat 70.4% 68.0% 70.9% 64.8% 54.2% 58.1% 59.4% 67.7% 76.8% 63.0% 76.6% 68.3% 84.8% 53.6% 77.5% 68.3% 
DW 2.12 1.58 1.84 1.36 1.37 1.38 1.28 1.89 1.84 1.40 2.02 1.70 2.10 1.59 1.76 1.70 

Notă: (x) reprezintă intervalul de impact exprimat prin număr de trimestre. 
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Valorile testelor statistice denotă că setul de modele obţinute respectă 
exigenţele unei bune performanţe econometrice. Perioada de răspuns a ratei 
creditelor neperformante la un şoc intervenit în variabilele macroeconomice şi 
monetare o fost determinat funcţie lag-ul variabilelor independente din ecuaţiile 
de regresie. 

Investigarea structurală a setului de factori determinanţi a fost urmată de 
studierea detaliată a profilului autoregresiv, care a evidenţiat importanţa 
efectelor de rundă secundară. Profilul autoregresiv a fost aprofundat folosind 
modele VAR. Acestea permit captarea informaţiei privind persistenţa efectelor 
şocurilor apărute pe diferitele pieţe considerate (piaţa forţei de muncă, piaţa 
monetară şi evoluţia valorii adăugate ale sectoarelor economice) asupra 
evoluţiei creditelor restante. 

Pe baza analizei răspunsului ratei creditelor restante la factorii 
macroeconomici şi monetari identificaţi în procesul de estimare a sistemelor de 
ecuaţii, s-au construit şaisprezece modele VAR. Astfel, specificaţia modelelor 
VAR a respectat configuraţia finală a fiecărei ecuaţii din sistemele selectate, în 
timp ce numărul de lag-uri aferent a fost ales astfel încât să fie asigurată 
stabilitatea acestor modele, să fie viabile din punct de vedere economic şi 
relevante din puncte de vedere statistic (R pătrat ajustat, criteriile 
informaţionale). 

Numărul de lag-uri a fost selectat pentru fiecare configuraţie folosind 
criteriile informaţionale disponibile la nivelul analizei structurii lag-urilor. 
Conform analizei rădăcinilor polinomului caracteristic, specificaţiile 
modelelor vectorilor autoregresivi sunt viabile, iar din punct de vedere 
econometric stabile. De asemenea, conform corelogramei erorilor, nu există 
corelaţie serială a acestora. În construirea funcţiilor de impuls-răspuns, 
orizontul de timp avut în vedere a fost de doi ani, iar pentru interpretarea 
rezultatelor a fost utilizat răspunsul cumulat al ratei creditelor restante la un 
şoc al variabilelor din sistem. 

Rezultatele funcţiilor de impuls-răspuns cumulate, pentru un orizont de 
doi ani sunt descrise în tabelul 3.  
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Tabelul 3  
Analiza funcţiilor de impus-răspuns generate de modelele VAR 

Agricultură 
(1) un şoc al venitului brut are un impact asupra ratei creditelor restante care 
durează patru trimestre.  

Industrie 

(1) un şoc al ratei de dobândă pentru RON are un impact semnificativ din punct de 
vedere statistic asupra ratei creditelor restante după un trimestru;  
(2) un şoc al investițiilor străine directe afectează rata creditelor restante timp de 
patru trimestre, începând din primul trimestru. 

Servicii şi 
Comerţ 

(1) impactul unui şoc al valorii adăugate în servicii este semnificativ din punct de 
vedere statistic după un trimestru şi durează trei trimestre; 
(2) un şoc al investițiilor străine directe afectează rata creditelor restante începând 
din al patrulea trimestru; 
(3) un şoc al ratei de dobândă la creditele în RON îşi pune amprenta aspra ratei 
creditelor neperformante începând cu al patrulea trimestru şi are o persistenţă 
ridicată. 

Construcţii 

(1) impactul unui şoc al marjei de dobândă la euro este semnificativ din punct de 
vedere statistic după un trimestru; 
(2) impactul unui şoc al cursului de schimb este semnificativ din punct de vedere 
statistic după trei trimestre; 
(3) impactul unui şoc al creditului ipotecar este semnificativ din punct de vedere 
statistic după patru trimestre şi are persistenţă ridicată. 

 
Analiza econometrică a fost aprofundată prin descompunerea varianţei 

atât pentru modelele cu ecuaţii simultane, cât şi pentru modelele VAR pentru a 
se pune în evidenţă cât din varianţa ratei creditelor neperformante este explicată 
de varianţa fiecărui factor determinant (tabelul 4). 

 



 
Tabelul 4 

Descompunerea factorială  

Factori     Modele 
  Agricultură Industrie Servicii Construcții 

  VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R VA No VA No VA R VA R 

Met. Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit Liniar Logit 

Economia reală                                   

Valoarea adăugată a 
sectorului 

SE 4.4% 3.0% 4.9% 0.0% 17.2% 12.1% 14.4% 17.7% 39.8% 29.0% 38.6% 35.3% 2.8% 0.0% 24.5% 0.0% 

VAR 14.8% 28.3% 3.7% 8.6% 17.0% 20.4% 19.3% 11.8% 4.2% 13.2% 21.5% 12.2% 29.6% 33.8% 17.5% 44.9% 

Venit brut 
SE 35.4% 39.0% 31.9% 39.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0% 25.3% 

VAR 45.3% 32.1% 46.0% 34.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Combustibil 
SE 2.4% 3.0% 1.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

VAR 1.6% 3.7% 1.4% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

FDI 
SE 51.4% 41.0% 51.9% 33.8% 0.0% 2.1% 14.4% 7.7% 15.8% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

VAR 5.3% 13.0% 5.7% 13.3% 6.1% 1.7% 1.3% 2.5% 18.5% 4.1% 7.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Export 
SE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.2% 6.1% 11.4% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

VAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.1% 8.9% 0.9% 28.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Condiţii monetare                  

Rata de dobândă RON 
SE 51.4% 47.0% 52.9% 44.8% 16.2% 26.1% 3.4% 10.7% 18.8% 5.0% 14.6% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

VAR 11.4% 13.5% 20.7% 35.3% 11.0% 19.9% 8.6% 18.1% 33.9% 55.8% 40.3% 67.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Marja de dobândă EUR 
SE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 20.1% 36.4% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 5.6% 0.0% 0.0% 

VAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 9.9% 5.4% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.5% 29.9% 30.3% 14.2% 

Curs de schimb 
SE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 0.0% 5.3% 6.8% 0.4% 5.5% 29.3% 

VAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.6% 5.9% 9.5% 7.4% 

Credit ipotecar 
SE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 4.6% 23.5% 35.3% 

VAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 10.6% 11.0% 24.4% 
                   

Factori ai economiei 
reale 

medie 80.3% 81.5% 73.7% 66.3% 36.3% 25.7% 30.8% 37.4% 39.1% 23.2% 42.5% 24.1% 16.2% 21.2% 21.0% 35.1% 

Factori monetari  medie 31.4% 30.2% 36.8% 40.1% 20.8% 38.0% 26.9% 42.2% 26.3% 34.0% 27.4% 38.0% 46.4% 28.5% 39.9% 55.3% 
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Descompunerea factorială evidenţiază faptul că variabilele monetare sunt 
mai importante decât cele ale economiei reale în explicarea dinamicii creditelor 
neperformante la nivelul sectorului construcţiilor, în timp ce pentru agricultură 
situaţia este inversă. Pentru sectoarele industrie şi comerţ-servicii, modelele 
utilizate par a nu oferi o concluzie clară din această perspectivă, în condiţiile în 
care cele două tipuri de factori şi-au împărţit în mod egal poziţia fruntaşă cele 
patru specificaţii funcţionale, iar diferenţele în termeni de contribuţie s-au 
înscris pe paliere reduse. 

Capacitatea de rambursare a societăţilor comerciale care activează în sectorul 
agricol este influenţată în special de dinamica venitul mediu brut, investiţiile străine 
directe şi rata dobânzii la creditele denominate în monedă locală (lei). La nivelul 
industriei factorii determinanţi cu contribuţia cea mai ridicată la dinamica creditelor 
neperformante din sector sunt costul de finanţare, exprimat prin rata dobânzii la 
creditele în lei şi prima de risc pentru creditele în euro, precum şi valoarea adăugată 
exprimată în preţuri constante. Descompunerea factorială la nivelul sectorului 
comerţului şi serviciilor pune în evidenţă importanţa variabilelor economiei reale 
precum valoarea adăugată creată şi investiţiile străine directe. Dintre factorii 
monetari se distinge prin contribuţie rata dobânzii la creditelor în lei, cursul de 
schimb fiind un factor secundar. Acesta din urmă este, însă, deosebit de important 
pentru dinamica creditelor neperformante în sectorul construcţiilor. Lista factorilor 
monetari este completată de evoluţia primei de risc pentru creditele în valută şi  de 
dinamica creditului imobiliar. Dintre variabilele economiei reale se distinge prin 
importanţă venitul mediu brut, valoarea adăugată generată în acest sector fiind un 
factor secundar conform analizei empirice. Rezultatul nu este unul surprinzător 
având în vedere probabila reprezentare mai modestă în datele oficiale a nivelului 
efectiv al valorii nou create decât în cazul celorlalte sectoare de activitate. 

 
5. Concluzii 
 
Rezultatele econometrice sugerează faptul că dinamica economiei reale 

reprezintă principalul vector al evoluţiei restanţelor la nivelul portofoliului de 
credite acordare societăţilor nefinanciare, presiunea financiară indusă de condiţiile 
monetare fiind un element secundar, cu excepţia sectorului construcţiilor.  

Intervalele de impact sunt, în general, reduse, efectele maxime fiind 
observate în termen de până la un an. Excepţie fac investiţiile străine directe şi 
volumul exporturilor, care influenţează negativ dinamica creditelor 
neperformante în sectorul industrial cu o întârziere medie de şase trimestre, 
precum şi cursul de schimb, a cărui dinamică se reflectă în evoluţia capacităţii 
de rambursare a creditelor la nivelul sectoarelor comerţ-servicii şi construcţii cu 
un lag de cinci-şase trimestre. 
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Descompunerea factorială confirmă ipoteza existenţei unei puternice 
legături de determinare între evoluţia creditului ipotecar şi cea a dinamicii 
creditelor neperformante în sectorul construcţiilor. 

Modelele liniare par a fi soluţia preferabilă, cu excepţia industriei, iar 
modul de exprimare a valorii adăugate pare a nu fi important în agricultură şi 
servicii, însă pentru industrie relevantă este valoarea reală (preţuri constante), 
iar pentru construcţii cea în preţuri curente. 
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