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Rezumat. Lucrarea îşi propune prezentarea unui cadru de 

modelare a riscului de credit aferent sectorului populaţiei, utilizând o 
abordare de tip top-down şi metodologia panel. Rezultatele obţinute 
identifică drept factori determinaţi ai ratei de default rata şomajului, 
cursul de schimb, producţia industrială, gradul de îndatorare şi marja de 
dobândă. În situaţia unor evoluţii macroeconomice adverse, se constată 
intrarea în stare de default a sectorul populaţiei cu o anumită întârziere. 
Pentru acest comportament sunt două posibile explicaţii: i) în prezent nu 
este în vigoare o lege a insolvenţei pentru persoanele fizice şi ii) 
administraţiile publice se ajustează de regulă mai încet în timpul 
recesiunilor, iar o parte semnificativă a forţei de muncă aparține acestui 
sistem. 
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1. Introducere 
 
Stabilitatea financiară a devenit un obiectiv asupra căruia autorităţile 

publice îşi indreaptă atenţia cu preocupare în ultimii ani. O lecţie importantă 
deprinsă în urma crizei financiare este că stabilitatea preţurilor nu constituie o 
premisă suficientă pentru a asigura o creştere economică sustenabilă sau un 
nivel de ocupare ridicat, obiective ce se regăsesc în statutele celor mai 
importante bănci centrale din lume. Guvernele au cheltuit sume importante de 
bani pentru a salva bănci în dificultate. Costurile au fost importante şi au 
contribuit considerabil la creşterea deficitelor bugetare în unele din aceste ţări. 
Din aceste motive autorităţile publice recurg acum la o abordare proactivă în 
ceea ce priveşte dezvoltarea unui nou cadru de reglementare şi supraveghere a 
sistemului financiar, în care componenta vizând evoluţiile viitoare este mult mai 
importantă. 

Această lucrare îşi propune să creeze un cadru pentru evaluarea riscului 
de credit aferent sectorului populaţiei în România. Metodologia adoptată este 
cea propusă de Wilson (1997) şi integrată în abordarea Credit Portfolio View. 
Aceasta presupune dezvoltarea unui model multifactorial pentru riscul de credit 
care captează legătura dintre evenimentul de nerambursare a creditelor şi ciclul 
economic. Au fost utilizate date agregate cu frecvenţă lunară la nivel de judeţ, 
metodele de estimare fiind de tip panel. Legătura neliniară dintre riscul de credit 
şi mediul macroeconomic este modelată prin transformarea logistică a ratelor de 
default. Aceasta este cea mai frecvent utilizată transformare pentru a surprinde 
faptul că riscul de credit creşte substanţial mai mult în perioada de criză. 
Definiţia de default utilizată în această lucrare este cea propusă de Basel II, 
cuprinzând obligaţiile de plată restante de peste 90 de zile. 

 
2. Literatura de specialitate 
 
O parte importantă din literatura de specialitate consacrată modelelor 

macroecomice de risc de credit urmează metodologia propusă de Wilson 
(1998). În lucrarea sa, acesta îşi propune o nouă metodologie de determinare a 
distribuţiei pierderii rezultate din evenimentele corelate ale riscului de credit, 
pentru cazul unor portfolii de credite alese arbitrar pentru companiile 
nefinanciare, atât la nivel regional, cât şi la nivel sectorial. Importanţa 
identificării distribuţiei pierderii şi nu a unei singure valori a pierderii potenţiale 
provine din gradul de incertitudine asociat estimărilor de default. O altă 
îmbunătăţire adusă de această abordare constă în crearea unui legături între 
distribuţia pierderilor şi starea economiei, spre deosebire de abordarea bazată pe 
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valori medii istorice, necondiţionate de cadrul macroeconomic, care nu reflectă 
cu acurateţe riscul de credit în condiţiile economice actuale. 

Pesola (2001) a propus o abordare de tip panel dinamic pentru studiul 
crizei bancare care a afectat ţările nordice în cursul anilor 1990. Rezultatele 
studiului indentifică gradul de îndatorare al debitorilor ca fiind cea mai 
importantă variabilă explicativă ce poate aproxima nivelul de fragilitate 
financiară. Kalirai şi Scheicher (2002) explică nivelul provizioanelor pentru 
riscul de credit al sectorului bancar austriac folosind o gamă largă de factori 
macroeconomici, structuraţi în şase categorii: indicatori ciclici, indicatori pentru 
stabilitatea preţurilor, indicatori aferenţi sectorului populaţiei, respectiv 
sectorului companiilor, indicatori pentru pieţele financiare şi variabile externe. 
Baboucek şi Jancar (2005) folosesc un model VAR nerestricţionat pentru a 
anliza empiric mecanismul de transmisie între economia reală şi canalul 
creditului. Willem, Hoeberichts şi Tabbae (2006) modelează riscul de credit 
pentru sectorul bancar olandez folosind o abordare de tip panel cu efecte fixe, 
care cuantifică caracteristicile instituţiilor de credit. 

 
3.  Metodologia 
 
Metodologia propusă în acestă lucrare pleacă de la modelele dezvoltate de 

Wilson (1998) şi Virolainen (2004) şi încearcă să creeze un cadru pentru 
evaluarea vulnerabilităţilor sistemului bancar, prin crearea unui model de risc 
de credit pentru sectorul populaţiei. Aceasta este o trăsătură distinctă a acestei 
lucrări pentru că majoritatea lucrărilor publicate anterior privind analizele de 
risc de credit se referă doar la sectorul corporatist. 

În primul rând, ratele de default sunt modelate prin intermediul funcţiei 
logistice, care este folosită extensiv în literatura de specialitate pentru a modela 
eveninementele de faliment. Transformarea de tip logit are proprietatea 
avantajoasă că mărgineşte variabila de default la intervalul între 0 şi 1, aşa cum 
este în fapt variabila definită. Este în general acceptată ideea că relaţia între 
evenimentele de default şi factorii macroeconomici este una neliniară. Aşa cum 
experienţa a arătat, în condiţii puternic nefavorabile evenimentele extreme sunt 
mai mult regula decât excepţia (adică riscul de credit nu este prin natura lui 
distribuit aleator). Această relaţie este de forma: 

 

 t,j
t,j yexp1

1
dr


  

unde drj,t este rata de default pentru judeţul j la momentul t şi yj,t este un index 
macroeconomic specific la nivel de judeţ, care reprezintă un indicator pentru 
starea generală a economiei şi ai cărui parametri vor fi estimaţi. Între cele două 
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variabile există o relaţie inversă, în sensul că o stare mai bună a economiei 
presupune un index yj,t mai mare şi o rată de default drj,t mai mică. 

Având ratele de default istorice disponibile, dar nu indexul 
macroeconomic aplicăm inversa funcţiei logistice la relaţia anterioară şi 
obţinem: 

)
dr

dr1
ln(y

t,j

t,j
t,j


                                                                            (1) 

În continuare,  se presupune că este o funcţie de diferite variabile 
macroeconomice exogene, care cuantifică în mare starea economiei. Pentru 
sectorul populaţiei modelul este estimat prin tehnici de tip panel, de forma:  

 

t,jjt,njnt,j22t,j110t,j vux...xxy                                 (2)                   

unde k este setul de coeficienţi care trebuie estimat, xkj,t sunt factorii 
macroeconomici explicativi la momentul t, care pot fi specifici fiecărui judeţ 
(de exemplu rata şomajului, salariile, gradul de îndatorare) sau comuni tuturor 
judeţelor (cursul de schimb, ratele de dobândă). Erorile au o structură 
compozită, formată din două părţi: i) vj,t, care este în fapt termenul de eroare 
tradiţional independent şi identic normal distribuit prin ipoteză, asociat 
judeţului j la momentul t şi ii) uj care reprezintă efectele individuale (efectele 
aleatoare în cazul acestui model, iar pentru a stabili metoda corectă de estimare 
s-a utilizat testul Hausman) şi care permite o valoare a constantei diferită la 
nivelul celor 42 de judeţe. Aceasta justifică teoretic existenţa unei rate de 
default structurale care variază între regiuni şi care ar putea fi explicată printr-o 
multitudine de factori care sunt în general de natură calitativă sau care nu pot fi 
cuantificaţi cu uşurinţă (problema variabilelor omise). Printre aceşti factori ar 
putea fi menţionaţi: educaţia (gradul de şcolarizare), cultura financiară sau 
standardele de credit pe care le aplică băncile în concordanţă cu normele interne 
de creditare şi care pot fi relativ diferite de la un judeţ la altul (în sensul 
accesului mai dificil la creditare într-un judeţ mai puţin dezvoltat, comparativ 
cu Bucureşti, de exemplu). Acesta este un avantaj important al modelelor de tip 
panel în comparaţie cu alte tehnici de estimare, servind deopotrivă în mod 
satisfăcător pentru obiectivele propuse în această lucrare. Pe de altă parte, o 
ipoteză oarecum restrictivă a modelului este că senzitivitatea ratelor de default 
la variabilele explicative comune (precum producţia industrială) este aceeaşi în 
diferite regiuni ale ţări. 
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4. Datele 
 
Definiţia termenului „default”, termen ce va fi utilizat pentru analiza  de 

mai jos, este cea sugerată de Comisia de la Basel – incluzând peste 90 de zile 
restante. Au fost utilizate date lunare pentru a modela riscul de credit al 
gospodăriilor în profil teritorial pentru perioada ianuarie 2006-aprilie 2010 
(aproximativ 2.000 de observaţii pentru 42 de judeţe şi 52 de luni).    

Variabilele explicative au fost grupate în două subgrupuri: a) specifice 
fiecărui judeţ (gradul de îndatorare, şomajul, salariile medii), şi b) comune 
tuturor debitorilor din ţară (producţia industrială, inflaţia, cursul de schimb 
nominal, ratele dobânzii şi marjele de rată a dobânzii pentru creditele 
denominate în lei şi euro). Testele asupra rădăcinii unitate indică faptul că 
variabila dependentă, producţia industrială şi gradul de îndatorare sunt 
staţionare.  

 
5. Estimări şi rezultate 
 
Principalii determinanţi care explică evenimentele de default în literatura 

de specialitate sunt: i) ratele de dobândă, ii) cursul de schimb, iii) indicatori ai 
ciclului economic, iv) gradul de îndatorare sau v) inflaţia.  

În testarea modelelor un criteriu avut în vedere a fost includerea a câte o 
variabilă din fiecare categorie principală şi determinarea perioadei de transmisie 
a impactului (lag-ul de transmisie) care să aibă sens din punct de vedere al 
interpretării economice. 

Tehnicile econometrice folosite pentru estimarea modelului pentru 
sectorul populaţiei sunt de tip panel. Paşii care trebuie urmaţi presupun mai 
întâi testarea ipotezei nule a unei constante unice pentru toate judeţele. Aceasta 
ar presupune că nu există diferenţe structurale între judeţe în ceea ce priveşte 
riscul de default sistematic. Dacă ipoteza nulă este acceptată, estimarea se va 
face prin intermediul pool OLS. Dacă ipoteza este respinsă, se aplică testul 
Hausman, care va indica ce tip de estimare este mai potrivit:  efecte aleatoare 
sau efecte fixe. 

Testarea erorilor indică prezenţa heterogenităţii între judeţe, ceea ce 
presupune că metoda de estimare potrivită este panel cu efecte aleatoare (nu cu 
efecte fixe) şi, de asemenea, arată prezenţa corelaţiei contemporane şi a 
heteoskedasticităţii cros-secţionale. Conform acestor rezultate, ratele de default 
reacţionează simultan la şocuri, însă reacţiile diferă în intensitate între judeţe. 
Pentru o obţine erori robuste, se foloseşte metoda de tip White cross-section. 
Corelaţia serială nu este o problemă, conform testului Wooldridge. 
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În specificaţia finală a modelului au fost menţinute următoarele variabile: 
şomajul, gradul de îndatorare, cursul de schimb, producţia industrială şi marjele 
practicate de bănci la creditele în lei şi valută (în general euro). Tabelul 1 
conţine estimările parametrilor, nivelul de semnificaţie, precum şi principalele 
statistici relevante. Variabilele nestaţionare au fost introduse în  diferenţe de 
ordinul 1. Toate variabilele sunt semnificative la nivelul de semnificaţie de 1%, 
cu excepţia marjelor de dobândă la lei (la 5%) şi au semnul aşteptat. Puterea 
explicativă a modelului este satisfăcătoare (R-squared peste 70%).  

 
                                           Tabelul 1  

Riscul de credit pentru sectorul populaţiei 
Variabile Lag Coeficient Standard error t-statistic 
Constant  2.24 *** 0.50 4.41 
D (Şomaj) 3 -0.22*** 0.06 -3.67 
Îndatorare 4 -0.60 *** 0.15 -4.05 
D (Curs de schimb) 6 -1.66 *** 0.42 -3.95 
Producţia industrială 1 0.04 *** 0.004 8.90 
D(Marjă Euro) 12 -0.55 *** 0.13 -4.15 
D (Marjă Leu) 9 -0.03 ** 0.01 -2.58 
Adj. R-squared 0.71     

Nivel de semnificaţie: * Semnificativ la 10%, ** Semnificativ la 5%, *** Semnificativ la 1%. 
 
Structura întârzierii efectului variabilelor explicative (lag) prezintă câteva 

elemente interesante. Ţinând cont de definiţia defaultului (întârziere de peste 90 
de zile la plată), modelul sugerează că şomajul are un impact imediat, în sensul 
încetării onorării obligaţiilor contractuale în momentul intrării în şomaj. În 
cazul îndatorării şi a cursului de schimb, şocurile negative sunt acomodate pe o 
perioadă suplimentară între una şi trei luni. O explicaţie ar fi că şocurile sunt 
percepute iniţial ca temporare, însă permanetizarea acestora conduce la intrarea 
în default. În cazul marjelor de dobândă, efectele se produc după o durată mai 
lungă pentru că, pe lângă cauzele privind aşteptările menţionate anterior, 
intervine adiţional şi faptul că ratele de dobândă se resetează la intervale de 
timp fixe (la trei sau șase luni, de regulă).  Producţia industrială, în schimb, are 
un efect oarecum contemporan, prin prisma faptului că prin natura sa este o 
variabilă forward-looking. 

O modalitate de a observa performanţa modelului este aceea de a compara 
ratele de default agregate (la nivel de ţară) cu ceea ce modelul ar previziona. 
Rata de default agregată  este media ratelor de default pentru judeţele luate în 
considerare. Pentru a elimina o parte din volatilitatea datelor au fost calculate 
rate de default trimestriale. Figura 1 arată faptul că atunci când se analizează 
ratele de default pe perioade mai îndelungate (cel puţin câteva trimestre) 
modelul se comportă rezonabil. De exemplu, pentru perioada mai 2009-aprilie 
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2010, rata de default a fost 7,59% şi predicţia modelului a fost 7,38%, abordare 
care este în concordanţă cu scopul acestei lucrări (estimarea unei probabilităţi 
anuale a defaultului). 

 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%
Estimated default rate Observed default rate

 
 

Figura 1. Performanţa modelului pe rate de default trimestriale şi agregate,  
sectorul gospodăriilor 

 

6. Concluzii 
 
Scopul lucrării este să prezinte o metodologie pentru analiza riscului de 

credit pentru sectorul populaţiei utilizând o abordare de tip top-down. 
Rezultatele sugerează că determinanţii (variabilele explicative) evenimentelor 
de nerambursare a creditelor sunt: şomajul, cursul de schimb, gradul de 
îndatoare, producţia industrială  şi marjele de dobândă. Structura de lag a 
modelului arată că sectorul populaţiei reacţionează cu o oarecare întârziere la 
evoluţiile macroeconomice adverse. O posibilă explicaţie ar putea fi dată de 
absenţa unei legi privind falimentul personal care să protejeze persoanelor 
fizice din România în faţa creditorilor. Din această cauză debitorii încearcă să 
amâne cât mai mult evenimentul de default, sperând că şocurile sunt temporare. 
Acesta ar putea fi cazul pentru cursul de schimb. O altă explicaţie ar putea fi că 
o parte importantă a populaţiei este angajată în administraţia publică. În ceea ce 
priveşte indexul macroeconomic ca indicator pentru starea economiei, şi nu 
doar a variabilelor care au intrat în modelul final, poate fi desprins că 
administraţia publică se ajustează mai lent în timpul recesiunii decât sectorul 
real. Această ajustare în general înseamnă disponibilizări şi tăieri de salarii, şi 
prin urmare devansează manifestarea evenimentelor de nerambursare. 
Avantajul unei structuri de lag mai mari a modelului constă în facilitarea 
prognozelor. 
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Abordarea relativ simplă utilizată în acest studiu  pentru modelarea 
riscului de credit prezintă argumente pro şi contra. Ca avantaje se pot menţiona 
numărul mic de variabile explicative ce fac necesare mai puţine ipoteze de lucru 
în realizarea previziunilor probabilităţii de default. Viziunea de sus în jos este 
mai avantajoasă în ceea ce priveşte constrângerile generate de seriile de date şi 
chiar de timp. Pe de altă parte, dezavantajul este acela că perspectiva 
macroeconomică nu poate include detalii importante care apar la nivel 
macroeconomic. Lungimea seriilor este o ală limitare a modelului. 

Un alt dezavantaj al modelului realizat constă în incapacitatea de a 
include efectele de runda a doua ale problemelor financiare. Modele de tip 
„bridge” care interconectează modelele ale riscului  de credit cu cele de tip 
DSGE ar putea trata o astfel de problemă. 
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