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Rezumat. Obiectivul acestui articol este analiza empirică a relației 
dintre dezvoltarea financiară și creșterea economică din Europa Centrală 
și de Est. Dezvoltarea financiară este măsurată prin creşterea agregatului 
M2 (% anual), creditul intern al sectorului privat (% PIB), creşterea anuală 
a creditul intern al sectorului privat (% PIB) marja de dobândă (rata de 
creditare minus rata depozitului, %) și credite neperformante (% credite 
totale), iar creșterea economică prin rata anuală de creştere a PIB. 
Metodologic, s-a utilizat un model de tip panel, pentru opt țări din Europa 
Centrală și de Est, pentru perioada 1996-2011 (a panel data approach). 
Principalele concluzii ale lucrării sunt: (1) Creșterea creditelor neperfor-
mante şi marja de dobândă afectează negativ creșterea economică;  
(2) Creșterea creditului intern al sectorului privat afectează negativ 
creșterea PIB, dar creșterea ratei sale de creștere afectează pozitiv PIB  
(3) creşterea M2 este mai puțin relevantă pentru creșterea economică. 
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1. Introducere 
 
Influenţa sectorului financiar asupra creşterii economice este larg dezbătută 

în literatura economică de peste o sută de ani. Sistemul bancar este cel care 
previne asimetria informaţiei dintre creditori şi debitori, reduce costurile de 
tranzacţie, monitorizează managerii şi asigură alocarea resurselor financiare  
într-un mediu economic inerent incert. În acelaşi timp, în absenţa unui cadru 
instituţional adecvat sau/şi într-un anumit context economic, sistemul bancar 
poate dezvolta la rândul său un comportament oportunist manifestat prin hazard 
moral şi selecţie adversă, ceea ce se concretizează în credite neperformante şi 
alocarea ineficientă a resurselor.  

Obiectivul acestui articol este analiza empirică a relaţiei dintre dezvoltarea 
financiară şi creşterea economică din Europa Centrală şi de Est. Importanţa temei 
este demonstrată de amploarea şi viteza cu care problemele financiare s-au 
propagat în economia reală după anul 2007. Dezvoltarea financiară este măsurată 
prin indicatori aferenţi sistemului bancar, întrucât în economiile în tranziţie 
băncile dețin majoritatea absolută în intermedierea financiară. Metodologia 
cercetării este explicată în partea a treia a lucrării. Partea a doua sintetizează 
literatura de referinţă aflată la baza acestui studiu. În cea de-a patra parte sunt 
prezentate modelul de analiză şi rezultatele sale. Ultima parte este dedicată 
discuţiilor şi concluziilor. 

 
2. Referinţe teoretice 
 
Numeroase studii empirice sunt focalizate asupra relaţiei dintre dezvoltarea 

financiară şi creşterea economică. Întrucât lucrarea de faţă are ca subiect Europa 
Centrală şi de Est, vor fi sintetizate în continuare studiile de referinţă care au 
inclus în eşantionul cercetat aceste ţări. 

Pentru a măsura dezvoltarea financiară, aceste studii folosesc atât (1) 
indicatori cantitativi, precum rata de monetizare, rata de intermediere financiară, 
raportul depozite/PIB, raportul credite către întreprinderi private/credit intern total 
ş.a., cât şi (2) indicatori calitativi, cum ar fi: marja de dobândă, raportul 
credite/depozite, nivelul creditelor neperformante în totalul creditelor ş.a.  

Astfel, King şi Levine (1993) studiază relaţia dezvoltare financiară – 
creştere pe un număr de 80 de ţări, pentru perioada 1960-1989. Indicatorii 
construiţi pentru a măsura dezvoltarea financiară sunt: raportul pasive lichide ale 
sistemului financiar/PIB, raportul active interne bancare de depozite monetare/ 
active interne bancare de depozite monetare + active interne ale băncii centrale, 
raportul creanţe asupra sectorului privat nonfinanciar/credit intern total şi raportul 
creanţe asupra sectorului privat nonfinanciar/PIB (the ratio of claims on the 
nonfinancial private sector to GDP). Creşterea economică este măsurată prin: 
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creşterea reală a PIB pe locuitor, rata de acumulare a capitalului fizic, raportul 
investiţii interne/PIB, şi o măsură reziduală care înglobează toţi ceilalţi factori 
care pot influenţa creşterea PIB real (în principal eficienţa alocării capitalului). 
Cei doi cercetători concluzionează că indicatorii dezvoltării financiare sunt 
puternic corelaţi cu indicatorii creşterii economice. 

Graff (1999) testează pe exemplul a 93 de ţări, în perioada 1970 – 1990 
(împărţită pe subperioade de câte cinci ani), ipoteza conform căreia dezvoltarea 
financiară este un determinant al creşterii economice. Dezvoltarea financiară este 
măsurată prin ponderea resurselor pe care societatea le cheltuieşte pentru 
funcţionarea sistemului său financiar („the share of resources a society devotes to 
run its financial system”). Respectiva pondere este un indicator compozit, 
construit din perspectiva faptului că mecansimele de organizare a tranzacţiilor 
financiare au drept scop economisirea costurilor de tranzacţie. Construcţia 
indicatorului s-a realizat prin transformarea după metode specifice, explicate în 
articol, a informaţiilor asupra ponderii lucrătorilor angajaţi în sectorul financiar, 
ponderii sistemului financiar în PIB şi numărului de bănci şi filiale pe locuitor, 
astfel încât acestea să devină comparabile între diferite ţări şi perioade. Concluzia 
autorilor este că sectorul financiar este important, mai ales pentru ţările mai puţin 
dezvoltate. În plus, impactul sectorului financiar asupra creşterii poate fi atât 
pozitiv, cât şi negativ, în funcţie de perioada analizată. 

Jaffee şi Levonian (2001) evaluează în lucrarea lor situația dezvoltării 
sistemului bancar în 23 de economii în tranziţie din Europa Centrală şi de Est şi 
din fosta URSS. Nivelul de dezvoltare este măsurat prin raportarea la 26 de ţări 
dezvoltate din OECD, considerate a fi atins nivelul de echilibru eficient (pentru 
anul 1995). În comparaţie cu țările OECD, autorii concluzionează că „the banking 
systems in the transition countries generally have too many banks and relatively 
low total banking assets”. În studierea relaţiei dintre structura bancară și PIB per 
capita, cei doi se bazează pe ipoteza că PIB-ul creşte cu atât mai repede cu cât 
economiile în tranziţie sunt mai apropiate de cele dezvoltate. Conform studiului, 
convergenţa către ţările dezvoltate în ceea ce priveşte numărul de bănci (numit 
bank ratio) şi EBRD banking rating (măsurat prin EBRD Bank Reform Index) 
influenţează pozitiv creşterea PIB-ului. 

Koivu (2002) a realizat un studiu empiric pe 25 de economii în tranziţie, 
inclusiv România, pentru perioada 1993 - 2000 şi a demonstrat că există o relaţie 
negativă puternică între marja de dobândă, pe de o parte, şi creşterea anuală a PIB, 
pe de altă parte. Creşterea creditului privat nu a fost găsită relevantă pentru 
creşterea economică, concluzie explicată de autori prin crizele traversate de 
sistemele bancare din economiile în tranziţie de-a lungul perioadei analizate şi 
prin criteriile de creditare soft care au condus la împrumuturi contaproductive.  

Fink, Haiss şi Vukšić (2005) au utilizat modelul funcţiei de producţie pentru 
a studia realaţia dintre dezvoltarea pieţelor financiare şi creşterea economică, pe 
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exemplul a nouă ţări în tranziţie, inclusiv România, pe perioada 1996-2000. Ei au 
construit doi indicatori agregaţi ai dezvoltării financiare totale, ca sumă între 
creditul intern/creditul privat, capitalizarea pieţei de capital (stock market 
capitalization) şi emisiunile totale de obligaţiuni (bonds outstanding). Conform 
acestora, ambii indicatori ai dezvoltării financiare sunt semnificativi (la un nivel 
de 5% sau 10%) şi pozitiv corelaţi cu creşterea PIB, dacă sunt introduşi în regresie 
cu o întârziere de unul sau doi ani. Creditul intern este şi el găsit relevant şi 
corelat pozitiv, nivelul de semnificaţie fiind mai bun pentru întârzierea de doi ani, 
decât pentru cea de un an. În schimb, autorii arată că creditul privat nu este 
semnificativ pentru creştere. Ei explică intuitiv diferenţa de semnificaţie dintre 
creditul privat şi creditul intern prin faptul că acesta din urmă include şi creditele 
către entităţile publice, caracterizate de o rată foarte mică de încetare a plăţilor. 

Haiss şi Kichler (2009) au realizat o lucrare amplă în care au „investigat 
interdependenţa sector financiar-creştere” („the finance-growth nexus”) pe 
exemplul a 10 ţări din Europa Centrală şi de Est, inclusiv România, de-a lungul 
perioadei 1999-2006. Cei doi au adăugat la indicatorii dezvoltării financiare 
utilizaţi de Fink, Haiss şi Vukšić (2005) volumul leasingului. Utilizând date 
anuale, într-un model de tip panel, autorii demonstrează că creditele 
neperformante au un impact negativ puternic și semnificativ asupra creşterii 
PIB/locuitor. În plus, alţi indicatori identificaţi ca fiind uşor, dar semnificativ 
corelaţi negativ cu creşterea economică sunt M3 şi cei doi indicatori agregaţi ai 
dezvoltării financiare. Creditul intern şi creditul privat au fost găsiţi ca fiind uşor 
pozitiv corelaţi cu creşterea dacă sunt introduşi în regresie cu o întârziere de doi 
ani, semnificaţia fiind mai mare pentru creditul intern. 

Cojocaru, Hoffman şi Miller (2011) demonstrează pe 25 de ţări din ECE şi 
CIS (inclusiv România), pentru perioada 1990-2008, existenţa unei relaţii pozitive 
importante între creditul către sectorul privat (ca procent din PIB) şi creşterea PIB 
şi o relaţie negativă între marja de dobândă (interest rate spread) şi PIB.  

 
3. Metodologie 
 
Această lucrare analizează empiric relaţia dintre dezvoltarea financiară 

(variabile independente) şi creşterea economică (variabila dependentă) din ţările 
Europei Centrale şi de Est, membre ale UE. Am ales studiul ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est considerate economii emergente caracterizate de procesul 
tranziţiei. Acestea sunt: Bulgaria, Estonia, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, România. Slovenia şi Slovacia au fost excluse din analiză datorită 
incompletitudinii seriilor de date disponibile. Pentru a măsura dezvoltarea 
financiară se folosesc indicatorii cantitativi creșterea masei monetare (% anual) şi 
creditul intern al sectorului privat (% PIB) și indicatorii calitativi marja de 
dobândă (rata de creditare minus rata depozitului, %) și creditele neperformante 
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(% din creditul total), aşa cum sunt ei definiţi în statisticile Băncii Mondiale. 
Pentru creşterea economică este folosit indicatorul rata creşterii economice  
(% anual).  

Relaţiile dintre variabilele dependente şi variabila independentă sunt 
analizate pe următoarele perioade (serii de date anuale): 

 2000-2011 pentru impactul creditelor neperformante asupra creșterii PIB, 
din cauza absenţei datelor pentru 1996-1999; 

 1996-2011 pentru celelalte variabile independente, pe de o parte, şi 
creșterea PIB, pe de altă parte. Limitarea analizei la 1996 a fost impusă 
de absenţa datelor comparabile pentru variabila creditul intern al 
sectorului privat (% din PIB). 

Ipotezele de la care se pornește sunt: 
(H1) Creditele neprformante au un impact negativ asupra creşterii 

economice. 
(H2) Marja de dobândă are un impact negativ asupra creşterii economice. 
(H3) Creşterea masei monetare are un impact pozitiv asupra creşterii 

economice. 
(H4) Creditul intern al sectorului privat are un impact pozitiv asupra 

creşterii economice. 
Datele sunt preluate de pe World Bank website, cu două excepţii. În cazul 

Poloniei, pentru perioada 2007-2011, datele referitoare la valorile marjelor 
dobânzilor provin de la banca centrală a Poloniei. Pentru Lithuania, datele 
marjelor dobânzilor pentru perioada 2010-2011 provin de la banca centrală a 
acestei ţări. 

Metoda de analiză folosită este cea a modelării econometrice realizată prin 
intermediul programului EViews 7.0. Acest soft permite analiza datelor de tip 
panel ce implică un mix de perioade de timp şi serii de date ale diferitelor 
variabile. Mai exact am asociat variabilei dependente variabilele independente 
specificate. Ecuaţia ce are la bază acest model este de forma: 

PIBlocit= β +  + αi,t  Xi, t + δi,t + γi,t + εi,t, 

Unde,  
PIBlocit  este variabila dependentă şi arată nivelul creşterii economie reale în 

ţara i la momentul t; 
β este coeficientul termenului liber; 
Xi, t este vectorul variabilelor explicative ale modelului; 
 α i,t este coeficientul variabilelor explicative (Credit_neperformant, 

Credit_privat, Creştere_masă monetară, Marjă_dob.); 
εi,t  sunt erorile termenilor, variabilele aleatorii; 
δi,t şi γi,t sunt valorile cross-section sau efectele perioadei specifice (aleatoare 

sau fixe); 
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i indică ţara pe baza căreia se face regresia  (ţările sunt membre ale Uniunii 
Europene Centrale şi de Est: Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, România); 

t indică anul (2000-2011 pentru  Credit_neperformant şi 1996-2011). 
 
Am optat pentru realizarea a patru scenarii pentru a putea surprinde cât mai 

bine relaţia de dependenţă dintre creşterea economică şi dezvoltarea financiară 
pentru cele opt ţări alese pentru studiu. Dificultăţi în analiză pot apărea în ceea ce 
priveşte ţările studiate datorită tranziţiei sistemului statistic la introducerea 
conceptelor de piaţă, existând multe schimbări metodologice. Un alt motiv de 
dificultate este că seria de date analizată nu este foarte lungă.  

Mai întâi am testat dacă modelul este valid folosind testul T şi testul F. Un 
alt test folosit este R2, care arată dacă modelul de regresie este bine specificat. 
Acesta arată cât la sută din varianţa totală a variabilei dependente este datorată 
variabilelor independente. Apoi am recurs la testarea în ceea ce priveşte metoda 
aleasă: metoda efectelor fixe şi metoda efectelor aleatoare. Pentru a realiza acest 
lucru am folosit testul Hausman ce testează dacă ipoteza ortogonalităţii este 
încălcată în cazul metodei efectelor fixe. Dacă regresorii sunt corelaţi cu termenul 
de eroare, atunci estimarea prin metoda efectelor fixe este consistentă, în timp ce 
estimarea prin metoda efectelor aleatoare nu este. Folosind metoda efectelor fixe 
termenul liber poate varia între ţări, dar nu variază în timp, în timp ce coeficienţii 
pantei sunt presupuşi a fi constanţi de-a lungul ţărilor. Această metodă presupune 
că termenul liber este deterministic, adică este corelat cu covariabilele (vectorul 
regresorilor) şi are la bază estimaţia interioară, adică fiecare observaţie se află în 
interiorul ţării „i” de-a lungul întregului interval de timp. În schimb, metoda 
efectelor aleatorii presupune că termenul liber este stohastic (aleatoriu), adică 
necorelat cu variabilele şi inclus în termenul eroare. Acest test compară estimările 
în cazul efectelor fixe şi în cazul efectelor aleatoare. În cazul efectelor fixe, testul 
Hausman testează ipoteza H0: metoda efectelor fixe ar fi consistentă şi eficientă 
versus H1: metoda efectelor aleatorii ar fi inconsistentă. Rezultatul testului este un 
vector de dimensiune k care va fi distribuit hi-pătrat(k). Dacă statistica testului 
este mare, atunci trebuie aleasă metoda efectelor fixe, iar dacă statistica testului 
este mică atunci trebuie aleasă metoda efectelor aleatoare. Un alt test folosit este 
AIC. AIC reprezintă măsura relativă a „bunătăţii” de compatibilitate a unui 
model. Acesta oferă o măsură relativă a pierderii de informaţii atunci când un 
anumit model e folosit să descrie realitatea. Rezutatele modelului sunt descrise în 
secţiunea următoare. 
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4. Scenarii pentru testarea relaţiei de dependenţă dintre creşterea economică 
şi dezvoltarea financiară 

 
După cum se arăta în subcapitolul anterior, au fost realizate patru scenarii 

pentru a putea surprinde cât mai bine relaţia de dependenţă dintre creşterea 
economică şi dezvoltarea financiară pentru cele opt ţări alese pentru studiu. 
Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Scenarii pentru testarea relaţiei de dependenţă  
dintre creşterea economică şi dezvoltarea financiară 

Variabile Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3  Scenariul 4  
Credite_neperformante -0,32 

(-5,123***) 
X X X 

Credit_privat_%PIB X -0,066
(-2,63***) 

-0,066
(-2,68***) 

X 

Creștere_ Credit_privat_%PIB X X X 0,052 
(2,86***) 

Creştere_masa_monetară X 0,0011
 (0,08) 

X 0,027 
(1,84*) 

Marjă_dobândă X -0,055
(-2,73***) 

-0,0545
(-3,89***) 

-0,088 
(-4,50***) 

Constantă 6,05 
(12.11***) 

6,98
(4.40***) 

7,01
(6.41***) 

2,95 
(5.59***) 

R2 0,284 0,287 0,288 0,2927 
R2  ajustat 0,21 0,226 0,234 0,2322 
AIC 4,98 5,270 5,25 5,25 
Hi-pătrat 4,97 

(0,0258) 
3,69
(0,29) 

1,36
(0,50) 

2,38 
(0,49) 

F-statistic 4,3269 
(0,0000) 

4,71
(0,0000) 

5,31
(0,0000) 

4,8423 
(0,0008) 

Numărul de observaţii 96(2) 128 128 128(3) 

Numărul de grupuri 8 8 8 8 
Sursa: Prelucrare proprie.  
Note:   semnificativ la *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.001. 
(2) perioada analizată este 2000-2011. 
(3) perioada analizată este 1996-2011. 

 
Scenariul 1 testează relaţia de dependenţă dintre creşterea economică şi 

creditele neperformante. Perioada analizată este relativ scurtă, 2000 – 2011, din 
cauza absenţei datelor. Din analiza datelor a reieşit că modelul este valid. 
Variabila dependentă, şi anume creşterea economică, conform modelului este 
explicată în proporţie de 28,4% de neperformanţa creditului, între cele două 
variabile existând o relaţie inversă, ceea ce arată că la o creştere cu o unitate a 
neperformanţei creditului, creşterea economică scade cu 0,32 unităţi. Toate 
celelalte teste arată că relaţia de dependenţă este semnificativă statistic şi de 
asemenea, conform testului Hausman, a reieşit eficiența metodei efectelor fixe 
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între ţări şi metoda efectelor aleatoare la nivelul anilor. Acelaşi rezultat pentru 
testul Hausman s-a înregistrat şi în cazul următoarelor trei scenarii. Rezultă că 
ipoteza H1 este adevărată pentru cele opt ţări analizate. 

Scenariul 2 testează relaţia de dependenţă dintre creşterea economică şi 
ponderea creditului privat în PIB, creşterea masei monetare şi marja de dobândă. 
Datorită disponibilităţii datelor pentru următoarele trei scenarii am ales studiul pe 
perioada 1996-2011. Conform testului T ponderea creditului privat în PIB şi marja 
de dobândă au un grad de semnificaţie ridicat (p-value <1%), iar creşterea masei 
monetare nu este semnificativă, de aceea am optat pentru eliminarea acesteia în 
scenariul al treilea. Creditul privat şi creşterea economică se află într-o relaţie 
inversă conform modelului, iar o creştere a creditului privat cu o unitate duce la o 
scădere a variabilei dependente cu 0,066 unităţi, ceea ce contrazice ipoteza H4. 
Relaţie directă există în cazul creşterii masei monetare şi arată că o creştere cu o 
unitate a acestei variabile duce la o creştere a variabilei dependente cu 0,0011 
unităţi, însă pentru modelul analizat această variabilă nu este semnificativă, deci 
H3 nu se verifică. Între marja de dobândă şi creşterea economică a reieşit o relaţie 
inversă, ceea ce arată că la o creştere a marjei de dobândă cu o unitate, creşterea 
economică scade cu 0,055 unităţi. Rezultă că ipoteza H2 este adevărată pentru 
cele opt ţări analizate. Am mers apoi mai departe cu analiza datelor la scenariul al 
treilea. 

Scenariul 3 testează relaţia de dependenţă dintre creşterea economică şi 
ponderea creditului privat în PIB şi marja de dobândă. Am ales testarea acestei 
relaţii deoarece am vrut să eliminăm ipoteza cum că variabila dată de creşterea 
masei monetare poate aduce erori în model şi din acest motiv ponderea creditului 
privat în PIB ar fi putut fi corelată negativ cu variabila creştere economică, însă 
rezultatele contrazic şi de această dată ipoteza H4. Deşi în acest caz am găsit ca 
având un grad ridicat de semnificaţie pentru model variabilele „creşterea 
creditului privat” şi „marja de dobândă” datorită rezultatelor care contrazic 
ipoteza am optat pentru inlocuirea în scenariul 4 a variabilei „ponderea creditului 
privat în PIB” cu variabila „creşterea procentului creditului privat în PIB”. 

Scenariul 4 testează relaţia de dependenţă dintre creşterea economică şi 
creşterea creditului privat, creşterea masei monetare şi marja de dobândă. Acest 
scenariu înregistrează o valoare a coeficientului de determinare de 29,27%, ceea 
ce arată că variabila dependentă, şi anume creşterea economică, conform 
modelului, este explicată în proporţie de 29,27% de variabilele independente. 
Testul AIC are o valoare bună comparativ cu celelalte scenarii. Testul T şi F arată 
că modelul este bine specificat. Conform testului T variabilele creşterea creditului 
privat şi marja de dobândă au un grad de semnificaţie ridicat (p-value <1%), iar 
creşterea masei monetare este semnificativă pentru model, însă cu un grad mai 
slab (p-value < 10%). Din punct de vedere econometric şi al teoriei economice 
acesta este scenariul preferat celorlalte scenarii. La nivelul acestui scenariu, 



Dezvoltarea financiară şi creşterea economică în Europa Centrală şi de Est 
	

63
	

63

creşterea creditului privat se află în relaţie directă cu creşterea economică, ceea ce 
arată că la o creştere cu o unitate a creditului privat nivelul variabilei dependente 
creşte cu 0,052 unităţi. Aceeaşi relaţie directă există şi în cazul creşterii masei 
monetare şi a creşterii economice, iar o modificare de o unitate a masei monetare 
duce la o modificare de acelaşi sens şi de 0,027 unităţi a creşterii economice. În 
ceea ce priveşte marja de dobândă relaţia este negativă, iar o modificare a acesteia 
cu o unitate duce la o modificare de sens invers a creşterii economice de 0,088 
unităţi. Comparativ cu celelate scenarii, acesta înregistrează cele mai bune valori 
la testele utilizate. 

 
5. Concluzii şi discuţii 
 
Această lucrare analizează relația dintre sectorul bancar şi creşterea 

economică din Europa Centrală şi de Est, utilizand datele public disponibile pe 
website-ul Băncii Mondiale pentru perioada 1996-2011, respectiv 2000-2011 
pentru variabila independentă credite neperformante. Principalele concluzii ale 
studiului sunt: (1) creditele neperformante au o influenţă negativă semnificativă şi 
destul de mare asupra creşterii economice; (2) marja de dobândă este 
semnificativă pentru creşterea economică şi negativ corelată cu aceasta; (3) 
creşterea ponderii creditului intern către sectorul privat în PIB influenţează 
negativ creşterea economică; (4) rata de creştere a creditului privat (ca procent din 
PIB) este semnificativ şi pozitiv corelată cu creşterea PIB; (5) când indicatorul 
creşterea creditului privat în PIB este înlocuit cu rata sa de creştere, variabila 
creşterea masei monetare (M2) devine parţial semnificativă pentru creşterea 
economică şi corelată uşor pozitiv cu aceasta. 

O parte dintre concluziile lucrării sunt asemănătoare cu rezultatele studiilor 
citate în literatura de referinţă. Astfel, Haiss şi Kichler (2009) identifică şi ei o 
relaţie negativă puternică între creditele neperformante şi creşterea economică. 
Koivu (2002) şi Cojocaru, Hoffman şi Miller (2011) găsesc o relaţie negativă 
semnificativă între marja de dobândă şi creşterea PIB. Totodată, studiile cercetate 
nu sunt convergente în ceea ce priveşte influenţa creditului către sectorul privat şi 
a masei monetare în sens larg asupra PIB. Contrar aşteptărilor şi altor lucrări (cum 
ar fi Cojocaru, Hoffman şi Miller, 2011), acest studiu pune în evidenţă faptul că 
creşterea economică este influenţată negativ de creşterea creditului către sectorul 
privat, dacă se compară datele pentru acelaşi an. O primă explicaţie poate să vină 
de la caracterul potenţial endogen al creditului privat, cu atât mai mult cu cât au 
fost corelate datele pentru acelaşi an, fără nicio întârziere. De exemplu, Haiss şi 
Kichler (2009) au gasit că există o influenţă pozitivă a creditului privat asupra PIB 
dacă acesta este introdus în regresie cu un lag de doi ani. Faptul că rezultatul s-ar 
putea modifica dacă se introduc pentru acest indicator lag-uri de unul sau doi ani 
este sugerat de rezultatele obşinute atunci când el s-a înlocuit cu dinamica sa 
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anuală (scenariul 4). Pe de altă parte, o altă explicaţie a relaţiei negative poate să 
rezide în crizele bancare traversate de ţările din regiune în perioada 1996-2000 şi 
de eficienţa alocării şi utilizării creditelor către/în sectorul privat. De exemplu, 
Mehl et al. (2006), citat de Cojocaru, Hoffman şi Miller (2011), identifică şi el un 
efect negativ uşor semnificativ al creditului privat pentru ţările din sud-estul 
Europei şi afirmă că influenţa sectorului financiar depinde de calitatea mediului 
economic.  Hagmayr şi Haiss (2007), citaţi în Haiss şi Kichler (2009), au 
identificat pe exemplul a patru ţări în tranziţie din Europa de Sud-Est un impact 
negativ semnificativ al creditului privat în PIB asupra creşterii. În schimb, în 
aceeaşi lucrare, impactul creditului intern asupra creşterii îşi schimbă semnul de la 
negativ la pozitiv dacă se trece de la 0 lag la întârzieri de unul sau doi ani. O a 
treia explicaţie a efectului negativ poate fi nivelul scăzut al intermedierii 
financiare în ţările analizate. De exemplu, D’alfonso şi Moretti (2012) arată în 
lucrarea lor că raportul credit privat/PIB exercită o influenţă negativă 
semnificativă statistic asupra creşterii economice în ţările în care respectiva 
variabilă independentă are un nivel scăzut (sub 40%). De aceea, o continuare 
firească a acestei cercetări este introducerea lag-urilor pentru indicatorii 
dezvoltării bancare. În plus, o altă dezvoltare viitoare a cercetării se referă la 
introducerea unor indicatori suplimentari cum ar fi creditul intern, ponderea 
băncilor străine în total active, numărul anual al schimbărilor în normele legale 
bancare (ca indicator al stabilităţii instituţionale a sistemului bancar) şi la 
extinderea cercetării pe un număr mai mare de ţări, grupate în funcţie de nivelul 
de dezvoltare. 
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