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Împrumuturile restante ale populaţiei: 
indicii de pe piaţa monetară  
şi cea a forţei de muncă 



Direcţiile principale de cercetare (1) 

 Scopul prezentului studiu este acela de a identifica 
elemente ale condiţiilor monetare şi repere ale 
pieţei forţei de muncă, care sunt relevante din 
perspectiva modelării dinamicii împrumuturilor 
restante ale populaţiei din România 
 Tratarea comparativă a determinanţilor numărului cu cei ai 

volumului restanţelor reprezintă un aspect de noutate la nivelul 
literaturii de specialitate, care, de altfel, nu este foarte bogată 
(Boss, 2002, Jakubik & Schmieder 2008, Fiori at al, 2009, 
Aikman et al, 2009) 

 Caracterul inovativ al cercetării este consolidat de investigarea 
importanţei individuale a majorării preţurilor la bunuri alimentare, 
nealimentare şi energie asupra  comportamentului la rambursare 
al debitorilor   



Direcţiile principale de cercetare (2) 

 Obiectivul operaţional al prezentului studiu 
este a construi un set de modele econometrice 
care răspunde la număr de cinci întrebări 
strâns legate între ele, respectiv:  
 Care sunt componentele setului de variabile 

macroeconomice ce pot semnala din timp sensul 
evoluţiei creditelor restante ale populaţiei? 
 Care sunt elementele de diferenţiere dintre determinanţii ratei 

restanţelor calculată ca pondere numerică şi cea calculată ca 
pondere valorică din perspectiva evoluţiilor condiţiilor monetare 
şi a celor privind piaţa forţei de muncă? 



Direcţiile principale de cercetare (3) 

 Care sunt intervalele de timp şi intensităţile individuale 
cu care indicatorii macroeconomici relevanţi îşi produc 
efectele asupra ratei creditelor restante ale populaţiei? 

 Cum arată ierarhia factorilor determinaţi, având în 
vedere contribuţia lor la dinamica restanţelor populaţiei? 

 Care sunt reperele comportamentului de rambursare a 
creditelor bancare atunci când intervin şocuri de pe 
piaţa forţei de muncă, piaţa monetară şi cea a bunurilor 
şi serviciilor?  
 Cum poate fi apreciată disciplina creditului în rândul populaţiei? 

 



Mecanismul capacităţii de rambursare la 
nivelul populaţiei    

Variabile care descriu venitul 
disponibil al populaţiei (situaţia 
pieţei forţei de muncă) 
• Venitul mediu în economie (sectorul 

public, respectiv privat) 
• Rata şomajului / Numărul de angajaţi 

(sectorul public, respectiv privat) 

Variabile care descriu cheltuielile 
populaţiei  
• financiare (condiţii monetare) 

• Cursul de schimb 
• Rata dobânzii la credite (diferenţiată pe lei şi euro) 

• nefinanciare (situaţia pieţei bunurilor şi 
serviciilor) 

• Inflaţia pentru bunurile alimentare 
• Inflaţia pentru bunurile nealimentare 
• Inflaţia pentru pe componenta energie 



Dileme privind comportamentul la 
rambursare al populaţiei  (1) 
 Adesea, şocurile la nivelul pieţei forţei de muncă sunt 

însoţite de înrăutăţirea condiţiilor creditului, iar bunurile 
şi serviciile pentru nevoi curente se scumpesc 

 Cum se ajustează structura cheltuielilor populaţiei la 
noile condiţii reprezintă problema cheie a 
mecanismului de prognoză a dinamicii ratei restanţelor 
 scade consumul pentru a se putea rambursare ratele majorate 

cerute de bănci? 
 apar plăţi parţiale (reducere venit) sau chiar încetări de plăţi 

(pierdere loc de muncă)? 
 Experienţa pe parcursul crizei arată că, de obicei, cei 

care nu îşi mai pot achita datoriile sunt persoane care 
trec prin perioade dificile: reducerea venitului per 
familie, şomaj, divorţ, deces in familie, etc. 



Dileme privind comportamentul la 
rambursare al populaţiei  (2) 

 
 

Venitul 
disponibil 
(2000 lei) 
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Provocări la adresa cadrului analitic 

 Identificarea factorilor determinanţi ai ratei numărului 
restanţelor populaţiei este problematică, mai ales în 
condiţiile în care înregistrarea întârzierilor la plată nu 
este justificată de deteriorarea capacităţii de 
rambursare, ci de: 
 iniţierea de negocieri pentru restructurarea creditului 
 refuzul plăţii ratelor datorită deciziei creditorului de a percepe 

prime de risc superioare sau comisioane suplimentare pentru 
administrarea împrumutului, deşi sursele de venit ale 
debitorului nu au fost afectate semnificativ 

 prezenţa evenimentelor de risc operaţional 
 Modelarea ratei volumului restanţelor este complicată, 

deseori, de existenţa plăţilor parţiale realizate de 
debitori  



Modelul conceptul 

 Sisteme de ecuaţii simultane, care pun în evidenţă 
profilul diferit al factorilor explicativi între rata 
numărului restanţelor şi rata volumului restanţelor 

 Mecanismul de identificare a factorilor determinanţi 
este completat prin aplicarea metodei vectorilor 
autoregresivi, care surprinde mai bine eventuala 
persistenţă în dinamică a variabilelor dependente  



Datele utilizate  

 Dinamica împrumuturilor restante ale populaţiei este 
măsurată atât prin ponderea numărului de credite 
restante, cât şi prin ponderea valorică a împrumuturilor 
restante 

 Un împrumut este considerat restant, dacă serviciul 
datoriei depăşeşte 30 de zile. 

 Datele utilizate în cadrul analizei empirice acoperă 
informaţii cu frecvenţă lunară din perioada 2004:12 –
2010:06, iar cele pentru testare acoperă perioada 
2010:07 –2010:12  

 Începutul perioadei de estimare este determinată de 
disponibilitatea datelor privind variabilele dependente 
 



Evoluţia variabilelor dependente 
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Evoluţia variabilelor pieţei forţei de muncă 
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Evoluţia variabilelor pieţei forţei de muncă 
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Rezultatele analizei empirice  

 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, în condiţiile respectării cerinţelor unor bune 
rezultate econometrice.  

 Realităţile empirice au condus la selectarea a două 
specificaţii relativ distincte ale căror evaluări sunt 
tratate pe bază consensuală.  

 Pentru a controla robusteţea estimărilor la nivelul 
fiecărei specificaţii, coeficienţii celor două regresii au 
fost estimaţi simultan, folosind metoda SUR.  



Specificaţiile setului de modele explicative 
structurate sub forma sistemelor de ecuaţii 



Descompunerea factorială 



Testarea ex-post a modelelor pentru 
previzionarea ratei numărului restanţelor  



Testarea ex-post a modelelor pentru 
previzionarea ratei valorii restanţelor  
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Concluzii (1) 

 Rezultatele statistice confirmă că dinamica pieţei forţei 
de muncă reprezintă principalul factor al evoluţiei 
restanţelor populaţiei, atât numeric, cât valoric 

 Condiţiile monetare joacă un rol important pentru 
numărul restanţelor, nu şi pentru volumul acestora 

 Creşterea preţurilor pe piaţa bunurilor şi serviciilor nu 
influenţează dinamica restanţelor populaţiei; unele 
evidenţe au fost identificate pentru bunurile 
nealimentare, care influenţează în sens pozitiv 
volumul restanţelor, dar nu şi frecvenţa apariţiei 
întârzierilor la plată ale populaţiei 
 Acest rezultat sugerează că disciplina creditului este ridicată 

în rândul populaţiei (preferându-se ajustarea consumului 
individual pentru achitarea ratelor bancare) 

 
 



Concluzii (2) 

 Intervalele de impact sunt, în general, reduse, efectele 
maxime fiind observate în termen de până la şase luni 
 Condiţiile monetare îşi produc efectele asupra dinamicii ratei 

numărului restanţelor în maxim două luni 
 Evoluţia gradului de ocupare a forţei de muncă influenţează 

dinamica restanţelor cu o întârziere medie de trei luni, 
impactul mai lent fiind generat din sfera sectorului public 

 Deşi contribuţia variabilelor care exprimă venitul populaţiei la 
dinamica ratei restanţelor este mai degrabă redusă, impactul 
se produce în decurs de cel mult o lună 



Concluzii (3) 

 Descompunerea factorială a evidenţiat următoarea 
ierarhie în cadrul variabilelor exogene: 
 Numărul restanţelor 

1) cursul de schimb;  
2) indicatori ai gradului de ocupare a forţei de muncă (îndeosebi sectorul 

privat);  
3) rata dobânzii la creditele în lei;  
4) indicatori ai veniturilor populaţiei 

 Volumul restanţelor 
1) indicatori ai gradului de ocupare a forţei de muncă (numărul angajaţilor 

din sectorul privat şi gapul de şomaj) 
2) Venitul din sectorul privat 
3) Rata dobânzii la creditele în lei 
4) Creşterea preţurilor la bunurile nealimentare 

 



Direcţii viitoare de studiu 

 Aprofundarea verificării eventualului comportament 
autoregresiv al variabilelor dependente 

 Revizuirea analizei empirice folosind un pas trimestrial 
în loc de cel lunar pentru construirea variabilelor de 
dinamică 

 Aprofundarea testării ipotezei existenţei unei relaţii de 
tipul funcţiei logit între ratele restanţelor şi indicatori ai 
celor trei pieţe considerate 

 Realizarea exerciţiilor de prognoză folosind scenarii 
macroeconomice 

 Completarea analizei cu elemente ale sectorului 
societăţilor nefinanciare şi integrarea ulterioară a 
estimărilor pentru cele două sectoare 
 



Va multumesc pentru atenţie! 


	Împrumuturile restante ale populaţiei: indicii de pe piaţa monetară �şi cea a forţei de muncă
	Direcţiile principale de cercetare (1)
	Direcţiile principale de cercetare (2)
	Direcţiile principale de cercetare (3)
	Mecanismul capacităţii de rambursare la nivelul populaţiei   
	Dileme privind comportamentul la rambursare al populaţiei  (1)
	Dileme privind comportamentul la rambursare al populaţiei  (2)
	Provocări la adresa cadrului analitic
	Modelul conceptul
	Datele utilizate 
	Evoluţia variabilelor dependente
	Evoluţia variabilelor pieţei forţei de muncă
	Evoluţia variabilelor pieţei forţei de muncă
	Rezultatele analizei empirice 
	Specificaţiile setului de modele explicative structurate sub forma sistemelor de ecuaţii
	Descompunerea factorială
	Testarea ex-post a modelelor pentru previzionarea ratei numărului restanţelor 
	Testarea ex-post a modelelor pentru previzionarea ratei valorii restanţelor 
	Concluzii (1)
	Concluzii (2)
	Concluzii (3)
	Direcţii viitoare de studiu
	Slide Number 23

