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Rezumat. Studiul îşi propune să aprofundeze dependenţa indirectă 

a soldului bugetului guvernamental de fluxul de credit către sectorul 
privat la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Valoarea 
adăugată a acestui demers este formată din două elemente. În primul 
rând, analiza propune dezvoltarea cadrului analitic uzual al evaluării 
riscurilor la adresa stabilităţii finanţelor publice prin includerea 
efectelor de rundă a doua ale măsurilor de ajustare fiscală asupra 
creditării sectorului privat. În al doilea rând, studiul furnizează dovezi 
empirice asupra importanţei canalului creşterii economice pentru 
propagarea efectelor acceleratorului creditului asupra deficitului primar. 
În acelaşi timp, canalul creditelor neperformante s-a dovedit a fi 
nesemnificativ, mai ales în raport cu persistenţa deficitului din anul 
precedent şi efectele prociclicităţii alocărilor bugetare. Calitatea 
portofoliului de credite pare a fi, însă, mai relevantă în cazul serviciul 
datoriei publice, prin influenţa asupra evoluţiei randamentului titlurilor 
de stat pe termen lung în strânsă legătură cu prima de risc suveran. 
Întărirea mecanismului de protecţie a sistemului bancar prin 
introducerea fondurilor de rezoluţie va întrerupe legătura văzută de 
investitori între calitatea portofoliilor de credit şi iminenţa majorării 
cheltuielilor bugetare. Această dezvoltare aşteptată nu doar la nivelul 
statelor ECE, ci la nivelul întregii UE, va facilita izolarea primei de risc 
suveran de dinamica creditelor neperformante. 
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1. Introducere 
 

Stabilitatea bancară şi sustenabilitatea finanţelor publice se favorizează 
reciproc pe termen lung. Promovarea unei politici macroprudenţiale, care 
favorizează o dinamică a ofertei de credit relativ constantă şi apropiată de 
nivelul creşterii potenţiale, contribuie la menţinerea componentei ciclice a 
veniturilor bugetare în proximitatea valorii nule. În acelaşi timp, implementarea 
unei politici bugetare disciplinate creează premisele unei evoluţii favorabile a 
portofoliului de titluri de valoare din bilanţul instituţiilor de credit, în care 
obligaţiunile de stat joacă un rol principal. 

Abordarea tradiţională pentru evaluarea interacţiunii dintre deficitul 
bugetar şi creditarea sectorului privat are ca element central efectul de evicţiune 
asociat perioadelor de recesiune. Cu cât guvernul împrumută mai mult de pe 
piaţa locală, cu atât oferta de credit pentru societăţile nefinanciare şi populație 
este mai mică. Finanţarea mai slabă a sectorului privat induce presiuni 
suplimentare la adresa contracţiei produsului intern brut, care ulterior 
degenerează în reducerea capacităţii de rambursare a debitorilor. Astfel, efectele 
secundare ale evicţiunii sectorului privat se reflectă atât în reducerea veniturilor 
fiscale, cât şi în creşterea creditelor neperformante în sistemul bancar. 

Totodată, un comportament prociclic al politicii fiscal-bugetare poate 
contribui, în perioada de avânt economic, la acumularea unor vulnerabilităţi 
sistemice în sectorul bancar, prin alimentarea excesivă a cererii de credite cu 
efecte multiplicatoare modeste în economie. De altfel, creşterea rapidă a 
gradului de intermediere bancară în ţările Europei Emergente pe fondul 
majorării accelerate a veniturilor populaţiei, considerată în general drept un 
semn al recuperării decalajelor faţă de Vechea Europă, a căpătat, doar cu câţiva 
ani înainte de declanşarea crizei financiare transatlantice, o atenţie specială, atât 
la nivelul investitorilor, cât şi la cel al decidenţilor politici, în egală măsură 
(Duenwald et al., 2005, Sirtaine, Skamnelor, 2007). Valori înalte ale ritmului 
creditării, urmate de contracţii puternice ale finanţării sectorului privat 
amplifică volatilitatea activităţii economice şi fluctuaţiile preţurilor activelor. 
Mecanismul acceleratorului financiar reflectă rolul pieţelor financiare în 
potenţarea şi propagarea şocurilor la nivel macroeconomic, inclusiv pe fondul 
unor vulnerabilităţi fiscale. În acest sens, Bernanke et al. (1999) şi Bernanke 
(2007) arată ca sistemul financiar nu reprezintă o sursă independentă de 
volatilitate, ci acţionează ca un amplificator al unor şocuri exogene.  

Gradele de libertate de care dispune politica fiscală pentru a stabiliza 
economia prin stimularea cererii agregate la primele semne ale recesiunii sunt 
strict limitate de nivelul deficitului bugetar şi al stocului de datorie publică la 
debutul crizei economice. Subiectul vulnerabilităţilor fiscale a înregistrat o 
revenire remarcabilă pe agenda publică după declanşarea crizei datoriilor 
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suverane în unele economii ale zonei euro (Hayes, 2011, Baldacci, MaHugh, 
Petrova, 2011). Principalii indicatori de avertizare timpurie ai crizelor datoriilor 
suverane sunt reprezentaţi de deficitele bugetare ridicate şi dependenţa de resurse 
externe. Totodată, creşterea datoriei publice alături de îmbătrânirea populaţiei 
face politica fiscală mai vulnerabilă la riscurile de finanţare şi de solvabilitate 
(Stoian, 2011). De asemenea, cercetări recente au evidenţiat rolul primei de risc 
suveran ca element de legătură între soldul bugetar, condiţiile financiare, politica 
monetară şi poziţia externă a economiei (Fouejieu, Roger, 2013).  

Răspunsul autorităţilor la adresa provocărilor generate de vulnerabilităţile 
bugetare a fost reprezentat de un mix al creşterii fiscalităţii cu reduceri de 
cheltuieli. Aceste soluţii au lăsat, însă, urme asupra capacităţii de rambursare a 
populaţiei şi a societăţilor nefinanciare, iar băncile au întărit standardele de 
creditare pe fondul deteriorării calităţii portofoliilor bancare. Însă diminuarea 
ritmului creditării la niveluri modeste şi, mai ales, intrarea în teritoriu negativ, 
afectează lichiditatea din economie, riscând comprimarea activităţii economice 
şi, implicit, a veniturilor bugetare.  

În acest context, prezentul studiu își propune să investigheze efectele de 
rundă a doua asupra componentelor soldului bugetar ale măsurilor de ajustare 
fiscală, propagate prin intermediul fluxului creditării sectorului privat la nivelul 
ţărilor din Europa Centrala şi de Est. Obiectivul operaţional constă în 
construirea unui satelit financiar simplificat, format din două componente, 
pentru a modela dependenţa indirectă a soldului bugetului primar şi pe cea a 
serviciului datoriei publice de oferta de credit pe baza avansului PIB şi a ratei 
dobânzii pe termen lung, în strânsă legătură cu impactul calităţii portofoliului 
de credite asupra primei de risc suveran.  

Studiul este organizat după cum urmează. A doua secţiune descrie 
metodologia care stă la baza sistemului de previziune a soldului bugetar primar 
şi a serviciului datoriei publice prin intermediul canalului creşterii economice şi 
al celui privind creditele neperformante. Cea de-a treia secţiune prezintă datele 
folosite în cadrul analizei şi descrie atât raţionamentul economic, cât şi 
evidenţele statistice care au condus la selectarea variabilelor explicative. 
Secţiunea a patra oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor empirice cheie 
privind elaborarea şi testarea setului de modele macroeconomice pentru 
anticiparea evoluţiei componentelor soldului bugetar. Ultima secţiune prezintă 
concluziile principale. 

 
2. Cadrul metodologic 
 
Experienţa recentei crize financiare transatlantice sugerează că starea 

sectorului bancar şi evoluţia situației bugetare sunt puternic interconectate. 
Cadrul analitic pentru investigarea impactului şocurilor exogene sistemului 
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bancar asupra evoluţiei finanțelor publice pe cazul ţărilor ECE presupune un 
mecanism de transmisie cu două componente, respectiv creşterea economică şi 
calitatea portofoliilor bancare (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelul conceptual al dependenţei situaţiei finanţelor publice de fluxul creditării 
 
Situaţia finanţelor publice este exprimată exclusiv prin deficitul bugetar, a 

cărui structură este detaliată în: (1) deficitul bugetar primar; şi (2) serviciul 
datoriei publice. Datoria publică nu este analizată separat, în condiţiile în care 
aceasta se formează din acumularea deficitelor, iar nivelul limită de 60 la sută 
prevăzut de criteriile de la Maastricht rămâne, în pofida efectelor crizei, mult 
peste gradul de îndatorare al NSM, cu o singură excepţie. 

(1) Impactul asupra soldului bugetar primar 
Efectele fluxului creditării asupra situaţiei bugetare se propagă pe două 

canale principale, respectiv: (a) creşterea economică, care influenţează direct 
proporţional veniturile fiscale ( 0 ; şi (b) creditele neperformante, care pot 
influenţa pozitiv cheltuielile bugetare asociate eforturilor de recapitalizare a 
instituțiilor cu dificultăţi, pe fondul deteriorării portofoliilor de credit (a se 
vedea relaţia 1).  
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Ecuaţia deficitului primar al bugetului de stat include şi componenta de 
persistenţă, respectiv nivelul soldului bugetar înregistrat în anul anterior, alţi 
factori macroeconomici relevanţi ( ), precum şi diferenţele structurale dintre 
politicile bugetare ale ţărilor din regiunea ECE, captate prin intermediul 
efectelor fixe ale estimării de tip panel ( ). Indicii „i” şi „t” exprimă statul 
membru, respectiv perioada de timp. 

(a) Canalul creşterii economice 
Canalul de transmisie privind creşterea PIB se fundamentează pe teoria 

acceleratorului creditului propusă de Bernanke et al. (1999), care arată ca 
majorarea fluxului de credit (Credit accelerator) alimentează consumul şi 
investiţiile, generând spaţiu pentru multiplicarea valorii adăugate în economie 
(a se vedea relaţia 2).  

 
	 	  (2) 

 
Forma funcţională a ecuaţiei explicative a creşterii economice mai include 

dependenţa de dinamica avansului PIB din zona euro ( ), legătura invers 
proporţională cu nivelul ratei dobânzii pe termen lung (RTL), precum şi 
diferenţele structurale dintre economiile ţărilor din regiunea ECE, captate prin 
intermediul efectelor fixe ale estimării de tip panel ( ). Acceleratorul 
creditului reprezintă diferenţa de ordinul întâi a fluxului de credit anual, 
exprimat ca pondere în PIB. 

(b) Canalul creditelor neperformante 
Canalul de transmisie privind dinamica creditelor neperformante (NPL) se 

fundamentează pe  modelul propus de Moinescu şi Codirlasu (2012), care arată 
că deteriorarea calităţii portofoliului bancar este determinată de abaterea 
pătratică a ritmului creditării de la nivelul potenţial al creşterii economice 
înregistrate cu doi ani mai devreme (a se vedea relaţia 3).  

 
	 3  (3) 

 
Efectul nociv al precarităţii fluxului de finanţare asupra rambursării 

creditelor existente este similar cu cel al alocărilor ineficiente a resurselor 
bancare (Jakubik, Moinescu, 2012), în condiţiile intensificării luptei pentru cote 
de piaţă şi creditării excesive, care amplifică riscul finanţării a tot mai multor 
proiecte neviabile, pe fondul relaxării condiţiilor de creditare. Modelul 
conceptual pentru dinamica ratei creditelor neperformante presupune existenţa 
unei relaţii exponenţiale, în cadrul căreia setul de factori determinanţi mai 
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include variabile macroeconomice precum creşterea economică, modificarea 
venitului mediu şi a cursului de schimb.  

(2) Consecințele asupra serviciului datoriei publice 
Efectul fluxului de credit asupra serviciului datoriei publice se propagă 

prin intermediul impactului asupra ratelor de dobândă pe termen lung, ca 
urmare a evoluţiei primei de risc suveran în strânsă legătură cu dinamica 
creditelor neperformante (Moinescu, 2012). Majorarea nivelului de neperfor-
manţă a portofoliului de credite generează nevoi de recapitalizare la nivelul 
băncilor, acoperite uneori doar din resurse publice, precum şi deteriorarea 
percepţiei investitorilor asupra riscului suveran, urmată de mişcări ascendente 
semnificative ale ratei CDS. Dinamica primelor de risc suveran se reflectă 
ulterior în randamentul cerut pentru emisiunile de obligaţiuni de stat 	 , 
care, la rândul lor, sporesc povara financiară a bugetului public într-un interval 
de timp de „l” ani (a se vedea relaţia 4). 

 

	  (4) 

 
Alături de ratele de dobândă pe termen lung, modelul explicativ al 

serviciului datoriei publice mai include dependenţa de ponderea datoriei publice 
în PIB cu „k” ani înainte (Datoria publică), care surprinde legătura pozitivă 
dintre gradul de îndatorare şi costul finanţării deficitelor publice acumulate. 
Diferenţele structurale dintre economiile ţărilor din regiunea ECE sunt, de 
asemenea, captate prin intermediul efectelor fixe ale estimării de tip panel . 

Impactul individual al factorilor macroeconomici asupra variabilelor 
dependente a fost estimat prin metoda celor mai mici pătrate, folosind, inclusiv, 
ipoteza efectelor fixe pentru a surprinde diferenţele structurale dintre statele ECE. 

 
3. Datele utilizate 
 
Informaţiile care stau la baza evaluării impactului pe care creditarea îl are 

asupra soldului bugetar la nivelul celor zece noi state membre ale UE (respectiv 
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovenia, 
Slovacia şi Ungaria) acoperă date cu frecvenţă anuală din perioada 2000-2011. 

Sursa principală a informaţiilor utilizate este reprezentată de Eurostat, de 
unde au fost extrase datele privind fluxul de credit către sectorul privat, 
creşterea economică, numărul de angajaţi, venitul mediu în economie, 
investiţiile străine directe, rata dobânzii pe termen lung, cursul de schimb, rata 
medie a inflaţiei, deficitul primar al bugetului de stat, precum şi serviciul 
datoriei publice. Datele privind rata creditelor neperformante au fost extrase din 
rapoartele Fondului Monetar Internaţional referitoare la indicatorii de stabilitate 
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financiară, iar prima de risc suveran a fost calculată pe baza informaţiilor 
zilnice extrase de pe plaforma Bloomberg. În acelaşi timp, datele privind 
creşterea economică potenţială au fost extrase din baza de date a Comisiei 
Europene (AMECO).   

 
3.1. Deficitul primar 
Analiza empirică preliminară confirmă reacţia pozitivă a soldului 

deficitului bugetar primar faţă de creşterea economică, în condiţiile în care 
aproximativ 30 sută din avansul PIB se reflectă în îmbunătăţirea situaţiei 
bugetare (figura 1). 

 

 
 

 Sursa: Eurostat, calculele autorului. 
 

Figura 1. Corelaţia dintre soldul bugetar primar şi creşterea economică 
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 Sursa: Eurostat, FMI,  calculele autorului. 
 

Figura 2.  Corelaţia dintre soldul bugetar primar şi dinamica ratei creditelor neperformante 
 
În același timp, majorarea creditelor neperformante conduce la o adâncire 

a deficitului primar, însă relația funcțională prezintă o putere explicativă 
scăzută. Rezultatul nu este unul surprinzător, în condițiile în care suportul din 
fonduri publice pentru recapitalizarea instituțiilor de credit din regiunea ECE a 
fost doar marginal.  

Setul preliminar de factori determinanţi ai deficitului primar a fost 
completat cu variabile macroeconomice identificate în literatura de specialitate 
ca fiind relevante din punct de vedere statistic, precum investiţiile străine 
directe, gradul de ocupare a forţei de muncă, venitul mediu din economie, rata 
inflaţiei şi deviaţia PIB. Staţionaritatea indicatorilor consideraţi a fost testată. 
Toate variabilele au fost I(0) după transformări corespunzătoare şi primă 
diferenţiere. În plus, metoda regresiilor OLS univariate a fost utilizată pentru 
realizarea primei selecţii a variabilelor pe baze statistice. Procedura aplicată a 
permis testarea variabilă cu variabilă folosind un interval de impact de până la 
doi ani, inclusiv efectul instantaneu. O listă scurtă de variabile a fost generată 
pe baza rezultatelor analizei univariate (tabelul 1).  

Tabelul 1 
Rezultatele analizei univariate pentru ecuaţia soldului primar 

Variabila Coeficient Eroare Std, t-Statistic Prob,   R2 ajustat 
Creşterea economică 0,265969 0,041183 6,458166 0,00 0,415519 
Soldul primar (-1) 0,566772 0,089722 6,316984 0,00 0,40433 
Dinamica creditelor neperformante -0,482034 0,097577 -4,940011 0,00 0,33993 
Modificarea deviaţiei PIB 0,306636 0,059763 5,130856 0,00 0,312468 
Numărul de angajaţi din economie (dlog) 29,96912 6,691503 4,478682 0,00 0,305039 
Creşterea economică (-1) 0,173722 0,04599 3,777416 0,00 0,269516 
Inflaţia 0,13531 0,046415 2,915238 0,00 0,250324 
Investiţiile străine directe (dlog) 4,771986 1,716262 2,780453 0,01 0,22477 
Venitul mediu brut (dlog) 9,447356 3,216408 2,937238 0,00 0,203824 
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3.2. Serviciul datoriei 
 
Rezultatele statistice preliminare arată că serviciul datoriei publice 

reacţionează direct proporţional la evoluţia costului finanţării, în condiţiile în 
care aproximativ un sfert din nivelul ratelor de dobândă pe termen lung se 
reflectă în serviciul datoriei (figura 3). 

 

 
 

Sursa: Eurostat, calculele autorului. 
 

Figura 3. Corelaţia dintre serviciul datoriei şi rata dobânzii pe termen lung 
 

 
 

Sursa: Eurostat, calculele autorului. 
 

Figura 4. Corelaţia dintre serviciul datoriei şi ponderea datoriei publice în PIB 
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În acelaşi timp, evaluarea preliminară confirmă dependenţa puternică a 
serviciului datoriei de gradul de îndatorare (figura 4). Această reprezentare 
intuitivă fost completată de o analiză univariată, atât în nivel, cât şi în primă 
diferenţă pentru a surprinde eventuale sensitivităţi superioare la dinamica 
factorilor determinanţi. Testarea efectelor întârziate a folosit un interval de 
impact de până la doi ani. În pasul următor, a fost realizată analiza multivariată. 
Pentru fiecare variabilă reţinută pe lista scurtă a fost considerat doar acel 
interval de impact pentru care performanţa univariată a fost cea mai ridicată 
dintre cele identificate ca fiind relevante din punct de vedere statistic, cu 
excepţia acceleratorului creditului pentru care au fost considerate atât impactul 
instantaneu, cât şi cel întârziat cu un an. 

 
4. Aspecte empirice  
 
Obiectivul operaţional al evaluării empirice multivariate a constat în 

fundamentarea mecanismului prin care ritmul creditării influențează compo-
nentele deficitului bugetar la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est, luând 
în considerare factorii macroeconomici selectaţi pe lista scurtă în secţiunea 
anterioară. Componenta analitică este formată dintr-un set de modele econo-
metrice simplificate, construite prin estimări de tip panel folosind date anuale. 

Estimarea regresiei polinomiale aferente soldului primar al bugetului 
(ecuația 1) confirmă importanţa canalului creşterii economice (a se vedea anexa 1 
pentru detalii privind forma funcţională a ecuaţiei aferente creşterii economice), 
coeficientul acestui factor determinant fiind strict pozitiv pentru un grad de 
certitudine de peste 99 la sută (tabelul 3).  

 
Tabelul 3 

Rezultatul estimării ecuaţiei privind modelul soldului bugetar primar 
Variabile Coeficient Eroare Std. t-Statistic Prob.   

C -2,233081 0,371501 -6,010968 0,0000 
Creşterea economică 0,211184 0,036417 5,799064 0,0000 

Soldul priam (-1) 0,418426 0,080825 5,176956 0,0000 
Inflaţia 0,118262 0,049031 2,412001 0,0177 

Efecte fixe (transversal)     
_BG--C 1,336338 _HUN--C -0,120416 
_CZ--C -0,359051 _POL--C -0,391813 
_EE--C 1,315453 _RO--C -1,435136 

_LET--C -0,568641 _SK--C -0,542652 
_LIT--C 0,512416 _SLO--C 0,253502 

R-pătrat ajustat 0,573776  
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Totuşi, evaluarea multifactorială respinge ipoteza canalului privind 
creditele neperformante (a se vedea anexa 2 pentru detalii privind forma 
funcţională a ecuaţiei aferente NPL). Calitatea portofoliului de credite a fost 
exclusă din forma funcţională finală a ecuaţiei privind soldului bugetar, în urma 
rulării procedurii de estimare regresivă. În acelaşi timp, rezultatele 
econometrice evidenţiază persistenţa ridicată a deficitului din anul precedent, în 
condiţiile în care 40 la sută din acesta se reflectă în deficitul anului curent. 
Eforturile de consolidare bugetară sunt afectate inclusiv de factori autonomi, 
care diferă semnificativ de la o economie la alta în cadrul eşantionului, având în 
vedere că efectele fixe variază între -1,43 (România) şi 1,33 procente (în cazul 
Bulgariei) în jurul nivelului de -2,23 la sută aferent termenului liber al ecuaţiei. 
O uşoară eliberare a presiunii pe echilibrul bugetar primar provine din evoluţia 
preţurilor din economie, în condiţiile în care aproximativ 10 la sută din nivelul 
inflaţiei se regăseşte în ajustarea deficitului. Aceşti factori determinanţi reuşesc 
împreună să explice aproximativ 60 la sută din varianţa deficitului primar din 
economiile NSM. 

Estimarea modelului multifactorial pentru serviciul datoriei publice 
confirmă potenţialul canalului privind rata dobânzii pe termen lung, în strânsă 
legătură cu percepţia investitorilor privind corelarea dintre prima de risc 
suveran şi calitatea portofoliilor bancare. Intervalul optim de impact este de doi, 
iar coeficientul este strict pozitiv pentru un grad de certitudine de peste 99 la 
sută (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Rezultatul estimării ecuaţiei privind modelul serviciului datoriei publice 
Variabile Coefficient Eroare Std. t-Statistic Prob.   

C 0,746909 0,176635 4,228539 0,0001 
Rata dobânzii pe termen lung (-2) 0,073949 0,020578 3,593633 0,0006 

Datoria publică în PIB  (-2) 0,017973 0,005655 3,178524 0,0023 

Efecte fixe (transversal)     
_BG--C -0,589677 _HUN--C 1,748749 
_CZ--C -0,430727 _POL--C 0,605611 
_EE--C -0,337853 _RO--C -0,288360 

_LET--C -0,622437 _SK--C -0,154412 
_LIT--C -0,473041 _SLO--C -0,097812 

R-pătrat ajustat 0,936874  

 
În acelaşi timp, aproximativ 1,8 la sută din ponderea datoriei publice în 

PIB se regăseşte în nivelul serviciului datoriei, efectele fixe, deşi relevante din 
punct de vedere statistic, nu sunt majore în eşantionul analizat, cu excepţia 
unei singure economii. Acest rezultat privind factorii autonomi evidenţiază 
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riscurile pe care depăşirea pragului de 60 la sută le induce stabilităţii bugetare, 
fiind necesare ajustări puternice pe soldul primar pentru a putea contrabalansa 
povara serviciului datoriei. 

 
Concluzii 
 
Caracterul inovativ al prezentului studiu constă în evidenţierea 

dependenței indirecte, atât a soldului primar al bugetului guvernamental, cât și a 
serviciului datoriei publice, de fluxul de credit către sectorul privat la nivelul 
ţărilor din Europa Centrală şi de Est.  

Valoarea adăugată a acestui demers este formată din două elemente. În 
primul rând, analiza propune o dezvoltare a cadrului analitic uzual al factorilor 
determinați ai deficitului bugetar prin structurarea senzitivității componentelor 
acestuia la situaţia creditării sectorului privat. Canalele de transmisie ale 
fluxului creditării asupra soldului bugetar primar şi serviciului datoriei publice 
sunt reprezentate de creşterea economică, care influenţează direct proporţional 
veniturile fiscale şi invers proporţional prima de risc suveran, şi de creditele 
neperformante, care pot conduce la majorarea cheltuielilor bugetare, în 
condiţiile recapitalizării din fonduri publice a instituţiilor insolvabile şi la 
creşterea primei de risc suveran. În al doilea rând, studiul furnizează dovezi 
empirice asupra importanţei canalului creşterii economice pentru propagarea 
efectelor acceleratorului creditului asupra deficitului primar. Dependenţa este 
puternică, iar transmiterea impulsurilor se menţine relevantă statistic pe durata a 
doi ani. În acelaşi timp, canalul creditelor neperformante s-a dovedit a fi 
nesemnificativ, mai ales în raport cu persistenţa deficitului din anul precedent şi 
efectele prociclicităţii alocărilor bugetare. Calitatea portofoliului de credite pare 
a fi, însă, mai relevantă în cazul serviciului datoriei publice, prin influenţa 
asupra evoluţiei randamentului titlurilor de stat pe termen lung în strânsă 
legătură cu prima de risc suveran. Rezultatul evidenţiază, însă, percepţia 
nefavorabilă a investitorilor privind propagarea apariţiei unor situaţii de 
dificultate majoră în sistemele bancare din NSM asupra nevoii de finanţare la 
nivelul sectorului guvernamental, prin presupuse acţiuni de salvare a 
eventualelor bănci subcapitalizate. Întărirea mecanismului de protecţie a 
sistemului bancar, inclusiv prin introducerea măsurilor de stabilizare şi crearea 
fondurilor de rezoluţie, va crea, însă, condiţiile pentru restructurarea instituţiilor 
prin fonduri private. Astfel, se va limita potenţialul conectării calităţii 
portofoliilor de credit cu iminenţa majorării cheltuielilor bugetare, care, până în 
prezent, pare că ar fi contribuit, alături de contextul macroeconomic intern şi 
efectele de contagiune externă, la evoluţia fluctuantă a primelor de risc suveran 
din NSM. 
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Anexa 1 
Rezultatul estimării ecuaţiei privind creşterea economică pe baza acceleratorului creditului 

Variabile Coeficient  Eroare Std. t-Statistic Prob.   

C 2,163919 0,210841 10,26326 0,0000 
Acceleratorul creditului  0,140840 0,028069 5,017607 0,0000 

Acceleratorul creditului (-1) 0,193103 0,022524 8,573318 0,0000 
Creșterea economică din zona euro 1,446552 0,124521 11,61695 0,0000 

Effecte fixe (transversal)     
_BG--C 0,281383    
_CZ--C -0,809549    
_EE--C 0,779897    

_LET--C 0,800063    
_LIT--C 0,938297    

_HUN--C -1,668096    
_POL--C 0,319000    
_RO--C 0,121189    
_SLO--C -1,746480    
_SK--C 0,754898    

 R-pătrat ajustat 0,781583    S,D, dependent var 4,573569 

  
Anexa 2 

Rezultatul estimării ecuaţiei privind creditele neperformante pe baza fluxului de credit 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

(Flux credit (-2)- Creștere potențială (-2))^2 0,078581 0,013450 5,842562 0,0000 
Creștere economică -0,039225 0,007103 -5,522203 0,0000 

C 0,085807 0,044402 1,932494 0,0559 

Effecte  Fixe (transversal)     
_BG--C -0,078339    
_CZ--C 0,009405    
_EE--C 0,004229    

_LET--C 0,007337    
_LIT--C 0,151015    

_HUN--C -0,065176    
_POL--C -0,070052    
_RO--C -0,029122    

_SLO--C -0,028524    
_SK--C 0,099228    

 R-pătrat ajustat 0,541999    S,D, dependent var 0,447275 

 


