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Rezumat. Criza financiară globală a determinat tranziția 
sistemului bancar din România de la exces de lichiditate la deficit, 
respectiv de la o activitate de creditare agresivă la o reducere 
semnificativă a ratei de creștere a creditării. În țara noastră, rata 
îndatorării, mai ales cea în valută, este principalul punct slab din 
sectorul populației. Astfel, obiectivul acestei lucrări este acela de a 
analiza factorii ce influențează decizia populației de creditare în valută 
sau monedă națională. În acest sens, va fi utilizat un model econometric 
regional de tip panel, cu scopul de a observa preferințele consumatorilor 
români și de a analiza în ce măsură criza financiară a influențat 
comportamentul lor de creditare. 
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Introducere 
 
Practica agresivă a băncilor de creditare a determinat ca evoluţia cursului 

de schimb să devină principala obsesie a românilor. Procentul mare al datoriilor 
în valută amplifică vulnerabilitatea datornicilor. Principala problemă este aceea 
că fluxul pentru creditele noi menţine monedele străine (2011-2012).  

În rapoartele Băncii Naţionale a României se arată că au fost aprobate în 
mare măsură creditele ipotecare şi de consum în valută. De asemenea, o 
contribuţie importantă o are Programul „Prima Casă”.  

În această lucrare se încearcă identificarea factorilor care influenţează 
consumatorii în decizia lor de creditare a unui împrumut în alte monede decât 
leul.  

 
Situaţia macroeconomică   
 
La sfârşitul anului 2008, piaţa monetară a fost afectată de criza financiară 

globală, iar reducerea finanţării externe a determinat băncile să îşi regândească 
strategiile. Chiar dacă în prima parte a anului a fost înregistrată o expansiune a 
creditelor în sectorul privat, acestea au înregistrat o scădere în intensitate 
începând cu al doilea semestru, ajungând în decembrie la 33,7%.  

 

 
 

Figura1. Situaţie credite obţinute în valută şi în moneda naţională în România în Aprilie 2008 
(LFO-credite în valută, LRO-credite în RON)  

 
După analize amănunţite ale conjuncturii crizei financiare internaţionale 

şi ale competiţiei interne existente la acel moment, se poate spune că în 
decursul anului 2008 sistemul bancar a trecut de la exces de lichiditate la deficit 
sau mai exact de la o activitate de creditare intensivă la o reducere semnificativă 
a creşterii ratei de creditare şi a ofertelor de depozite. În termeni de creştere a 
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ratei de creditare, s-a constatat o reducere importantă comparativ cu 2007, iar 
deteriorarea portofoliului de credite nu a putut fi evitată. Acestea sunt doar 
câteva din motivele pentru care merită ca anul 2008 să fie studiat din punct de 
vedere economic.  

Banca Naţională a României (Raport Anual 2008, p. 27) a arătat că pentru 
sectorul de retail creditele preferate de populaţie sunt acelea pe termen lung, în 
monedă străină şi pentru consum. Totodată, noua ofertă de produse din 2008 
aducea rate de dobândă promoţionale, ceea ce indică posibilitatea de amânare a 
cheltuielilor pentru perioada viitoare.  

Efectele de contagiune ale crizei externe au adus în prim-plan problemele 
interne nerezolvate ale economiei României şi au determinat multe schimbări în 
ceea ce priveşte piaţa muncii, nu doar la nivel naţional, ci şi regional, 
modificând condiţiile existente. Majoritatea judeţelor din aceeaşi regiune au 
avut în principiu nivele egale de şomaj.  

Creşterea redusă a creditării populaţiei a devenit evidentă în cel de-al 
doilea semestru, atingând 63,3% comparativ cu 70,9% în luna decembrie 2007 
(conform Raportului Anual 2008 al BNR, p. 39). Primul semestru a fost 
dominat de efectele combinate ale extinderii acţiunii de stimulare a facturilor 
cererii şi ofertei de credit şi ale influenţelor de inhibare: creşterea dobânzilor la 
noile credite, gradul masiv de îndatorare a populaţiei, creşterea costurilor cu 
băncile mame, transferul creditelor în alte ţări. Cererea de credit a fost 
semnificativ afectată de creşterea ratei dobânzii pentru noile credite, dar şi 
pentru cele deja acordate, de deprecierea monedei naţionale şi de incertitudinile 
evoluţiei ratei de schimb.  

O scădere graduală a riscului de credit a fost înregistrată şi asociată cu 
substituirea creditelor în RON cu cele în valută. Rata de creştere a componentei 
denominante în franci elveţieni (atât pentru consum, cât şi pentru ipotecă) a 
scăzut dramatic; băncile aproape că au renunţat în totalitate la creditarea în 
această monedă. În orice caz, soldul creditelor în valută a înregistrat rate de 
creştere relativ ridicate în cazul RON, mai ales din cauza deprecierii monedei 
naţionale.  

Criza financiară internaţională s-a adâncit, iar instituţiile de autorizare din 
România au fost nevoite să intervină pentru a menţine stabilitatea sistemului 
bancar. Nu au fost necesare garanţii din fonduri publice pentru instituţiile de 
credit deoarece întreaga responsabilitate a fost asumată de acţionari. Sistemul 
bancar din România a rămas stabil, cu niveluri de capitalizare şi solvabilitate în 
concordanţă cu standardele prudenţiale.  

În 2009 s-au înregistrat variaţii ale nivelului ratelor de dobândă, ratei de 
schimb, valorilor de piaţă ale terenurilor şi clădirilor şi reduceri ale veniturilor. 
Astfel, a fost înregistrată o restrângere atât a cererii, cât şi a ofertei pentru 
credite şi o deteriorare a calităţii portofoliului de credite.  
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Piaţa muncii a fost de asemenea afectată de criza economică, printr-o 
creştere a şomajului cu 7,8%, dar şi printr-o moderare a creşterii câştigurilor 
anuale brute atingând 1,9% în ultimul trimestru al anului 2009. Sectorul privat a 
făcut reduceri semnificative de personal în primele luni ale anului (angajatorii 
au raportat un număr de angajaţi mai redus cu aproximativ 40.000 de oameni în 
2009).  

Dintre factorii care au influenţat restricţia cererii de credite se pot aminti: 
veniturile reduse, incertitudinea locurilor de muncă şi nivelul ridicat al ratei 
dobânzii. Din cauza standardelor restrictive de creditare oferta de creditare a 
avut mult de suferit, dar a înregistrat un efect stimulativ spre sfârşitul anului, 
când au fost niveluri reduse ale ratelor de dobândă pentru creditele în lei şi 
euro, mai ales datorită programului „Prima Casă”. Cele mai afectate au fost 
creditele de consum, cu o reducere de 5,7%.  

Creditele imobiliar-ipotecare au avut o creştere anuală de numai 27,8%, 
dar a rămas pozitivă şi a determinat o creştere procentuală a acestui produs în 
totalul creditelor populaţiei. În ceea ce priveşte structura creditelor în funcţie de 
monedă, nu s-au înregistrat schimbări semnificative, cele în valută ocupând 
61,3% din totalul împrumuturilor din zona retail. Efectul prudenţial s-a regăsit 
în special în economiile pe termen scurt, pe un termen de maturitate de mai 
puţin de doi ani, unde creşterea în termeni reali a fost de 49,8%.  

Provocările anului 2010 pentru sistemul bancar din România, precum 
calitatea portofoliului de credite şi nivelul ridicat al creditării în valută, au 
continuat să fie principalele probleme discutate. Din perspectiva 
reglementărilor, merită menţionată adoptarea Ordonanţei de Urgenţă numărul 
131/2010 unde a intervenit şi Banca Naţională a României pe problema 
Fondului de Garantare a Depozitelor bancare prin care s-a mărit plafonul la 
100.000 euro/depozit. 

Cererea de credite din sectorul retail a scăzut semnificativ, fapt explicat în 
primul rând de pesimismul ce domină piaţa locurilor de muncă, în timp ce 
ofertele băncilor reflectă o atitudine prudenţială. Rata creşterii anuale a 
creditelor de consum contractate a atins -10.8% (conform Raportului Anual al 
BNR 2010, p. 43), iar creditele cu ipotecă au avut o dinamică uşoară ca rezultat 
al programului Prima Casă (proiect derulat de BNR în colaborare cu Guvernul 
României, prin care persoanele care achiziţionează prima lor locuinţă 
beneficiază de niveluri reduse ale ratei de dobândă şi taxe). Principala 
componentă a analizei este moneda, iar creditele în valută au înregistrat 64,8% 
din totalul împrumuturilor, iar cele cu garanţie ipotecară au înregistrat un trend 
crescător.  
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Figura 2. Credite în monedă străină şi în RON, România 2010 (LFO-credite în valută,  
LRO- credite în RON) 

 
Pentru a concluziona, activitatea de creditare în valută a reprezentat în 

2010 o importantă problemă atât la nivel de stoc, cât şi de flux. Banca Naţională 
a României a monitorizat îndeaproape evoluţia activităţii de creditare şi a luat 
măsurile necesare pentru a asigura condiţiile de risc adecvate. În privinţa 
creditelor ipotecare pentru sectorul de retail, principalele vulnerabilităţi sunt 
reprezentate de ponderea mare a acestor produse în balanţa băncilor şi riscul de 
înrăutăţire a calităţii acestor expuneri. 

 

 
 

Figura 3. Structura regională a creditelor la sfârşitul anului 2010  
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După cum se poate observa în figura de mai sus, structura teritorială a 
portofoliului de credite şi depozite în România arată o preferinţă clară a 
populaţiei pentru creditele în valută (LFO). La sfârşitul anului 2010, cele mai 
multe împrumuturi au fost obţinute în Bucureşti, zonă urmată de regiunea  
Nord-Vest. Aceeaşi situaţie se menţine şi în cazul structurii portofoliului de 
depozite. 

 
Comportamentul de creditare – analiză econometrică  
 
Este bine cunoscut faptul că una dintre principalele probleme din sistemul 

bancar în perioada de criză au fost creditele neperformante, în mod deosebit 
cele în monedă străină. Acesta este motivul care ne-a determinat să încercăm să 
înţelegem ce îi convinge pe clienţi să aleagă produsele de creditare în valută. O 
explicaţie pentru acest comportament este faptul că băncile derulează campanii 
de marketing pentru împrumuturi în EUR/USD  în scopul de a obţine  un mai 
bun echilibru extern. Pe de altă parte, clienţii solicită împrumuturi în valută 
deoarece rata dobânzii este mai mică faţă de cea pentru împrumuturile în lei şi 
pentru că volatilitatea  inflaţiei este chiar mai mare decât fluctuaţiile cursului de 
schimb. 

Plecând de la această ipoteză, au fost luaţi în considerare pentru analiza 
econometrică următorii factori: 

 soldul creditelor în valută în sectorul de retail (LFO_); 
 soldul creditelor în valută cu scadenţă şi rambursabile la termen 

(DFO_); 
 soldul depozitelor în monedă locală cu scadenţă şi rambursabile la 

termen (DRO_); 
 salariul mediu net (SMN_) şi rata şomajului (RS_). 
Toate variabilele folosite în model sunt exprimate în lei. 
În 2008 criza financiară a devenit o certitudine şi în România. Pentru 

acest model a fost folosit un tabel de date cu frecvenţă lunară pentru perioada 
cuprinsă între mai 2008 şi decembrie 2010. Datele utilizate au fost din toate 
cele 41 de judeţe ale României şi numărul total de observații din acest model 
este de 1.312. 

Prima regresie obţinută după aplicarea metodei panel, cele mai mici 
pătrate, este următoarea: 

 
LOG(LFO_) = 0.91295- 0.62468  LOG(SMN_) - 0.59537  RS_ (-1) +  

0.75434  LOG(DFO_)       (1) 
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Dependent Variable: LOG(LFO_)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/21/12   Time: 20:05   
Sample (adjusted): 2008M05 2010M12  
Cross-sections included: 41   
Total panel (balanced) observations: 1312  
LOG(LFO_)=C(1)+C(2)  LOG(SMN_)+C(3)  RS_(-1)+C(4)  LOG(DRO_) 
        +C(5)  LOG(DFO_)   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 9.206911 0.649927 14.16606 0.0000 
C(2) -0.736128 0.080611 -9.131888 0.0000 
C(3) -0.326583 0.083395 -3.916117 0.0001 
C(4) 0.279564 0.039898 7.006981 0.0000 
C(5) 0.576322 0.027458 20.98909 0.0000 

     
     

R-squared 0.807021     Mean dependent var 20.45182 
Adjusted R-squared 0.806431     S.D. dependent var 0.925291 
S.E. of regression 0.407096     Akaike info criterion 1.044267 
Sum squared resid 216.6050     Schwarz criterion 1.064005 
Log likelihood -680.0388     F-statistic 1366.443 
Durbin-Watson stat 0.737715     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 
Chiar şi aşa, rezultatele generate de prima estimare nu au fost complete. 

Decizia de a împrumuta poate fi, de asemenea, influenţată de banii depuşi de 
clienţi în conturile curente sau în depozite. Acesta este motivul pentru care a 
fost enunţată următoarea ecuaţie: 

 LOG(LFO_)= 0.90691 – 0.73612  LOG(SMN_) – 0.32658  RS_(-1) + 
0.57632  LOG(DFO_)+ 0.27956  LOG(DRO_ )    (2) 
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Dependent Variable: LOG(LFO_)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/21/12   Time: 20:20   
Sample (adjusted): 2008M05 2010M12  
Cross-sections included: 41   
Total panel (balanced) observations: 1312  
LOG(LFO_)=C(1)+C(2)  LOG(SMN_)+C(3)  RS_(-1)+C(4)  LOG(DRO_) 

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 6.319964 0.734217 8.607755 0.0000 
C(2) -1.088169 0.091136 -11.94001 0.0000 
C(3) 0.480300 0.085541 5.614866 0.0000 
C(4) 1.054431 0.017489 60.29147 0.0000 

     
     

R-squared 0.741975     Mean dependent var 20.45182 
Adjusted R-squared 0.741384     S.D. dependent var 0.925291 
S.E. of regression 0.470551     Akaike info criterion 1.333218 
Sum squared resid 289.6147     Schwarz criterion 1.349008 
Log likelihood -870.5909     F-statistic 1253.761 
Durbin-Watson stat 0.511957     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

 
Coeficienţii îşi menţin efectul asupra împrumuturilor în valută şi au 

aproape aceeaşi valoare în ambele ecuaţii. De asemenea, trebuie spus că 
probabilităţile asociate coeficienţilor sunt 0 şi R-pătrat este în jurul valorii de 
0,80 în fiecare caz. Consolidate, rezultatele sunt: 
 

Tabelul 1 
Rezultatele modelului macroeconomic 

Equation R-squared C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) DW 
 (1) 0.799 0.912 -0.624 -0.595 0.754 - 0.74 
(2) 0.807 0.906 -0.736 -0.326 0.576 0.279 0.73 

 
Deoarece sunt furnizate de surse externe ale băncii mamă, împrumuturile 

în valută tind să devină de o importanţă inerţială. Acestea sunt corelate pozitiv 
cu depozitele în lei, dar şi cu conturile de economii în valută. O explicaţie 
pentru acest lucru este avansul solicitat de bănci atunci când clienţii 
contractează un credit ipotecar. Deci, această corelaţie ar putea arăta faptul că 
decizia de a economisi poate fi bazată pe intenţia unui împrumut. Chiar şi aşa, 
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este necesar un termen mai lung pentru depozitele în lei pentru a compensa 
fluctuaţiile cursului de schimb. 

În România, un volum important de credite în valută este destinat 
construcţiei/achiziţiei unei case. În mediul rural (dominant în România), multe 
case sunt construite de către locatari şi nu contractate de la un constructor. Deci, 
în cazul în care salariul mediu va creşte, oamenii nu vor cere împrumuturi 
suplimentare, ci vor plăti în rate ţinând cont de stadiul construcţiei sau vor 
încerca să construiască fără a se împrumuta de la bancă. Acesta este motivul 
pentru care, analizând rezultatele, se observă că salariul mediu (SMN_) are un 
efect negativ asupra creditării în valută. 

De asemenea, trebuie spus faptul că în România marea majoritate a 
populaţiei obţine venituri în monedă locală şi fluctuaţiile cursului de schimb  (în 
special în ceea ce priveşte raportul RON/EUR) este principala preocupare a 
celor care contractează credite în valută. Cele mai neperformante împrumuturi 
s-au bazat pe incapacitatea debitorului de a plăti ratele în valută, având în 
vedere tendinţa de depreciere a monedei naţionale. 

Aceeaşi influenţă negativă a fost obţinută şi în cazul ratei şomajului. 
Acesta este un rezultat normal, având în vedere criteriile de eligibilitate 
reglementate de bănci şi, desigur, din cauza imposibilităţii de a accesa 
împrumuturi  într-o perioadă când nu se obţine un salariu. 

 
Concluzii  
 
După mai mult de trei ani de fluctuaţii economice generate de criza 

financiară globală, populaţia percepe creditele ca fiind riscante, dar chiar şi aşa, 
sunt preferate creditele în valută. Cauzele sunt diverse (generate de cerere şi 
ofertă) şi condiţiile de creditare par a fi motivul pentru care acest lucru se 
întâmplă. Rata dobânzii este mai mică pentru creditele în EUR/USD şi rata de 
îndatorare individuală este la un nivel mai scăzut. 

Punctul slab al împrumuturilor în altă monedă decât cea a salariului îl 
reprezintă volatilitatea cursului de schimb. Este bine cunoscută situaţia 
creditelor în CHF  şi boom-ul creditelor neperformante generate de aprecierea 
acestei monede. Din acest motiv, BNR a propus în august 2012 un nou 
regulament, în scopul de a condiţiona băncile să ofere numai împrumuturi în lei, 
solicitând condiţii speciale în cazul produselor în valută. În acest sens se va 
încerca realizarea unui portofoliu de împrumuturi mai bun, reducând astfel 
posibilitatea unui eşec. 
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