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Rezumat. Cunoscută drept cea mai mare criză de după „Marea 

Depresiune”, actuala criză globală a modificat structura economică a mai 
multor ţări construind astfel un cerc vicios cu reduceri ale cererii 
agregate, condiţii restrictive de creditare şi creştere a ratei şomajului. În 
România, situaţia s-a deteriorat rapid, sub egida efectelor bulgărelui de 
zăpadă, economia fiind negativ influenţată din perspectiva creşterii 
economice şi sustenabilităţii acesteia. Activitatea de creditare a stagnat, 
iar populaţia a fost afectată de lipsa locurilor de muncă, precum şi de 
creşterea costurilor la creditele contractate. 

Pentru o mai bună înţelegere a consecinţelor generate de fenomenul 
crizei economice în România, am subliniat principalele implicaţii ale 
influenţei ratei şomajului şi a salariului net asupra activităţii bancare 
utilizând un model econometric regional de tip panel. 
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1. Introducere 
 
La începutul anului 2007, au existat unele zvonuri care susţineau 

scenariul negativ, având ca actori principali deţinătorii de credite garantate cu 
ipoteci. S-a presupus ipoteza că deţinătorii de credite nu vor mai rambursa lunar 
obligaţiile băncilor, determinând astfel eşecul global al sistemului financiar. 

Se presupune că această potenţială criză sistemică  îşi are geneza în anul 
1930. Din păcate, predicţia s-a adeverit şi la începutul anului 2008 s-a declanşat 
criza financiară din SUA răspândindu-şi efectele la nivel mondial. 

Tensiunile exacerbate de pierderile de valori mobiliare garantate cu 
ipoteci subprime de către instituţiile financiare internaţionale s-au amplificat în 
2008, iar băncile din zona euro s-au confruntat cu dificultăţi ce au fost cauzate 
de deprecierea activelor, creşterea cheltuielilor şi a costurilor de credit şi 
reducerea veniturilor din trading. 

Având în vedere incertitudinea şi aversiunea la risc, preţurile activelor 
financiare scad. Multe instituţii financiare majore şi-au pierdut încrederea 
investitorilor şi unii dintre ei au fost nevoiţi să recurgă la ajutoare de stat sau la 
acţionari, iar alţii pur şi simplu nu au putut evita falimentul. 

Conform rapoartelor Băncii Centrale Europene, în 2008, rentabilitatea 
capitalului băncilor din zona euro a scăzut foarte mult sub impactul pierderilor 
în evaluarea pe piaţă. Costurile de armonizare la împrumuturi şi titluri de 
valoare au crescut considerabil, în timp ce taxele pe venit şi comisioane au 
scăzut(1).  

O serie de iniţiative au fost luate de statele membre ale Uniunii Europene, 
astfel încât să se asigure că măsurile naţionale adoptate pentru a gestiona criza 
financiară nu vor avea efecte negative. 

În orice caz, dimensiunile fenomenelor nou create sub forma 
instrumentelor financiare derivate în legătură cu bula ipotecară au fost 
subestimate, astfel că în anii următori sistemul economic global s-a confruntat 
cu o recesiune lungă şi devastatoare. 

Analiza privind stabilitatea şi integrarea financiară realizată de Banca 
Central Europeană arată că sistemul bancar (inclusiv cel român) se confruntă cu 
riscuri majore ca urmare a(2): 

 accentuării pierderilor din creditele bancare şi perspectivelor de 
amplificare; 

 interdependenţei dintre stabilitatea financiară şi perspectivele de 
sustenabilitate fiscală, pachetele de stimulente fiscale şi unei creşteri 
moderate; 

 vulnerabilității veniturilor nete din dobânzi la atenuarea curbei 
randamentelor. 
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2. Economia României 
 

În ciuda eforturilor pentru o creştere economică stabilă şi susţinută a 
efectelor externe şi a economiei interne fragile, România a urmat tendinţa 
descendentă a aproape tuturor ţărilor din zona UE. 

B C NE NV SE SM SV V

 
Sursa: www.anofm.ro; toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către autori. 

 
Figura 1. Evoluţia lunară a ratei şomajului în România la nivel regional  

(aprilie 2008-decembrie 2010) 
 

Din graficul de mai sus (figura 1) se poate observa că evoluţia ascendentă 
a ratei şomajului coincide cu intensificarea efectelor crizei economice mondiale 
asupra tuturor ramurilor economice ale României. Totuşi, începând cu iunie 
2010 se poate observa o uşoară redresare a economiei, evoluţie explicată de 
câteva fenomene economice interne pozitive. 
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Sursa: www.insse.ro, toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către autori. 

 
Figura 2. Evoluţia lunară a salariului mediu net în România la nivel regional (2008-2010) 
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În ceea ce priveşte activitatea de creditare, dat fiind faptul că majoritatea 
băncilor româneşti au capital străin, într-o perioadă scurtă de timp după 
declanşarea crizei financiară din SUA a fost înregistrată o schimbare de trend. 
Până în 2008 creşterea economică s-a bazat pe consumul de masă întreţinut de 
sprijinul băncilor prin condiţii relaxate de creditare. 

Dacă până în 2008 strategia instituţiilor financiare a fost de a creşte cota 
de piaţă şi de extindere a reţelei regionale, în anii care au urmat un 
comportamentul agresiv de creditare a fost înlocuit cu activităţi de colectare şi 
s-a axat pe economii şi depozite(3). De asemenea, menţionăm că procentul 
creditelor restante şi îndoielnice în totalul portofoliului de credite a crescut de la 
22% (în 2007) la 32% anul următor.  

În 2009 nu au existat semne de schimbări în economie, pe măsură ce 
nesiguranţă în sistemul bancar a crescut, fenomenul a fost însoţit de încetinirea 
creditării şi de micşorarea încrederii investitorilor în lichiditatea(4). Pe de altă 
parte, conform graficului din figura 2, evoluţia favorabilă a veniturilor a fost 
parţial compensată de creşterea provizioanelor pentru pierderi din credite.  

 
Tabelul 1  

Evoluţia ratelor de creştere ale restanţelor la credite, a salariilor  
și a şomajului (2008- 2010) 

Regiune 
Rata de creştere a restanţelor în 

total credite (%) 
Rata de creştere a salariului 

mediu net (%) 
Rata de creştere a 
şomajului (%) 

Nord Vest 20 10 106 
Bucureşti 19 20 44 
Vest 18 21 81 
Centru 18 22 65 
Nord Est 17 10 61 
Sud Est 17 13 93 
Sud Muntenia 12 10 85 
Sud-Vest 9 16 78 
Total 17 16 77 

Sursa: www.bnr.ro; toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către autori. 
 

Tabelul de mai sus arată exact ceea ce s-a întâmplat cu activitatea de 
creditare în România, în anii care au urmat după criza financiară din Statele 
Unite ale Americii. Se pare că piaţa creditelor a îngheţat, fluctuaţiile de credite 
aparţinând populaţiei fiind minime în toate regiunile. 

Între timp, creditele restante şi îndoielnice au avut o tendinţă ascendentă 
începând cu anul 2009. Aproape toate regiunile au urmat acelaşi trend 
ascendent, tendinţă îngrijorătoare. Din cauza crizei financiare, sistemul bancar 
din România a fost caracterizat de o încetinire a activităţii în mediul de afaceri, 
înregistrând un profit modest, având în vedere şi stagnarea creditării. 
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Concret, băncile au avut o implicare mult mai selectivă şi probabil 
reticentă pe piaţa de credit şi în mediul macroeconomic, cauzate mai ales de 
perspectivele incerte privind piaţa forţei de muncă.  

Tabelul 2 
Topul primelor, respectiv ultimelor judeţe ale României în funcţie de ponderea 

restanţelor în total credite 

apr.-08 dec.-10

TULCEA 0.56% 9.63%

COVASNA 0.64% 11.85%

VRANCEA 0.96% 15.40%

DÂMBOVIŢA 1.06% 10.28%

ARGEŞ 1.07% 17.95%

BIHOR 3.12% 25.11%

ARAD 3.17% 25.24%

 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3.30% 28.55%

TELEORMAN 3.86% 7.75%

IALOMIŢA 4.80% 17.37%

Primele 5 județe vs ultimele 5 județe 
în funcție de ponderea restanțelor în 

total credite (dec10)

apr.-08 dec.-10

GORJ 1.25% 6.02%

TELEORMAN 3.86% 7.75%

MEHEDINŢI 1.49% 9.40%

TULCEA 0.56% 9.63%

 CARAŞ -SEVERIN 1.75% 9.75%

BIHOR 3.12% 25.11%

ARAD 3.17% 25.24%

 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3.30% 28.55%

ALBA 2.28% 28.72%

GALAŢI 1.18% 29.73%

Primele 5 județe vs ultimele 5 județe 
în funcție de ponderea restanțelor în 

total credite (dec10)

 
Sursa: www.bnr.ro; toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către autori. 
 
Începând cu anul 1991 rata şomajului în România a înregistrat schimbări 

constante ca urmare a instabilităţii economice frecvente. Procesele de 
privatizare şi restructurare a economiei au influenţat în mod semnificativ piaţa 
forţei de muncă, prin determinarea de disponibilizări masive şi rate mai ridicate 
ale şomajului (tabelul 2). Această situaţie a afectat viaţa socială a cetăţenilor 
români până la sfârşitul anului 2003. 

 
Tabelul 3 

Topul primelor respectiv ultimelor judeţe ale României în funcţie de rata şomajului  

Judet apr.-08 dec.-10

ILFOV 1,2 2,8

TIMIS 1,3 3,7

BUCURESTI 1,7 2,3

BIHOR 2,1 5,8

BISTRITA 2,4 6,3

IALOMITA 5,9 9,6

TELEORMAN 7,2 10,8

COVASNA 7,5 9,6

MEHEDINTI 8,5 9,8

VASLUI 8,8 11,4

Primele 5 judete vs ultimele 5 judete 
in functie de rata somajului (apr08)

Judet apr.-08 dec.-10

BUCURESTI 1,7 2,3

ILFOV 1,2 2,8

TIMIS 1,3 3,7

CLUJ 3,1 4,9

ARAD 2,6 5,2

DOLJ 4,6 9,8

GALATI 5,6 9,8

MEHEDINTI 8,5 9,8

TELEORMAN 7,2 10,8

VASLUI 8,8 11,4

Primele 5 judete vs ultimele 5 judete 
in functie de rata somajului (dec-10)

 
Sursa: www.anofm.ro; toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către autori. 
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În următorii ani şomajul a scăzut considerabil, pe fondul creşterii 
economice. Din păcate, criza financiară globală a oprit îmbunătăţirea ratei de 
ocupare şi a schimbat tendinţa de şomaj într-una pozitivă (tabelul 3).  

Efectele de contagiune ale crizei externe au arătat multe problemele 
interne nerezolvate ale economiei româneşti şi a produs multe schimbări la 
nivelul pieţei forţei de muncă, nu numai la nivel naţional, dar şi la nivel 
regional, modificând modelele existente. Majoritatea judeţelor din aceeaşi 
regiune par a înregistra nivele egale ale ratei şomajului contrar celor referitoare 
la salariu mediu net (tabelul 4 de mai jos). 

 
Tabelul 4  

Topul primelor respectiv ultimelor judeţe ale României în funcţie de salariul mediu net 

apr.-08 dec.-10

BUCURESTI 1796 2145

ILFOV 1614 2010

CLUJ 1339 1492

GORJ 1321 1669

ARGES 1319 1445

BIHOR 949 1063

VASLUI 924 991

TELEORMAN 914 1116

MARAMURES 904 987

HARGHITA 811 1029

Primele 5 judete vs ultimele 5 
judete in functie de salariu 

mediu net (apr08)

BUCURESTI 1796 2145

ILFOV 1614 2010

GORJ 1321 1669

SIBIU 1260 1599

TIMIS 1220 1533

COVASNA 975 1016

VRANCEA 985 1011

VASLUI 924 991

MARAMURES 904 987

CALARASI 1010 963

Primele 5 judete vs ultimele 5 
judete in functie de salariu 

mediu net (dec10)

 
Sursa: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentările grafice sunt realizate de către 

autori. 
 

Comportamentul de plată al consumatorilor de credite şi influenţa şomajului 
şi salariului mediu net asupra activităţii bancare 
 
Printre principalele consecinţe ale recesiunii economice se numără 

şomajul. Din păcate, acest fenomen este foarte complex şi efectele sale asupra vieţii 
economice şi sociale ale populaţiei sunt, uneori, practic imposibil de prevenit. 

În acest sens, analiza noastră empirică pe plan regional asupra activităţii 
sectorului bancar încearcă să descopere şi să explice corelaţia dintre restanţele 
la credite şi şomaj în cazul ultimilor trei ani. 

a) Descrierea modelului econometric  
Variabilele utilizate în model:  
 NPL_LOA ca rată a restanţelor la credite (acestea sunt calculate în 

funcţie de creditele care au cel puţin o zi de întârziere la plata ratelor 
lunare); 
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 RS_ descrie rata şomajului;  
 SMN_ arată salariul net mediu lunar pe regiune. 
 
Frecvenţa datelor utilizate în construirea modelului este lunară, perioada 

analizată fiind cuprinsă între luna aprilie 2008 şi decembrie 2010. Panelul a fost 
construit utilizând cele 41 de judeţe ale României însă din cauza metodei 
utilizate (EGLS) doar 40 de judeţe au fost relevante pentru obţinerea 
rezultatului de mai jos. Pentru realizarea simulării econometrice au fost utilizate 
1.240 de observaţii.  

Datele necesare modelului econometric au fost obţinute din următoarele 
surse: 

 Agenţia Naţională a ocupării forţei de muncă (www.anofm.ro); 
 Banca Naţională a României (www.bnr.ro); 
 Institutul Naţional de Statistică (www.insse.ro ). 
Ecuaţia rezultată este următoarea: NPL_LOA_= 0.735794  RS_ 

(-1)+0.000282  SMN_(-2) 
Totodată, este important să menţionăm că toate datele au suferit 

modificări, date fiind cerinţele modelului econometric.  
 
b) Estimarea şi regresia econometrică 

Dependent Variable: NPL_LOA_   
Method: Panel EGLS (Period weights)  
Sample (adjusted): 2008M06 2010M12  
Cross-sections included: 40   
Total panel (balanced) observations: 1240  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RS_(-1) 0.735794 0.025951 28.35342 0.0000 
SMN_(-2) 0.000282 2.20E-05 12.81821 0.0000 

     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.851883     Mean dependent var 1.450335 
Adjusted R-squared 0.851764     S.D. dependent var 0.498251 
S.E. of regression 0.191834     Sum squared resid 45.55863 
F-statistic 7120.279     Durbin-Watson stat 1.920703 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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c) Interpretarea rezultatelor 
Consumatorii de credite au un comportament specific, influenţat de 

situaţia lor economică, mai precis influenţată în primul rând de salariul lor. Prin 
urmare, în această perioadă economică grea, cu reduceri salariale şi creşterea 
şomajului, activitatea băncilor româneşti a fost deteriorată din cauza creditelor 
neperformante şi de întârzieri la rambursarea ratelor. 

Regresia econometrică arată că există o determinare puternică între 
variabilele alese şi, prin urmare, o corelaţie puternică între ele, determinată de 
valoarea R pătrat (85,1%). De asemenea, coeficienţii variabilelor explicative 
obţinuţi în acest model arată o modificare specifică a variabilei dependente. 
Această interpretare are o importanţă deosebită deoarece poate explica situaţia 
reală de pe piaţă  a creditelor neperformante. 

În această chestiune, am obţinut că rata şomajului (notat aici RS_) are o 
influenţă pozitivă asupra variabilei referitoare la restanțele creditelor. Am 
analizat impactul ratei şomajului de luna precedentă, iar rezultatele arată că 
oamenii care sunt în această situaţie nu vor achita ratele la credit in timp util. 
Această situaţie poate arăta de asemenea ca românii nu au un comportament de 
economisire pentru perioade dificile şi că nu au resurse alternative de plată 
pentru a-şi achita ratele. 

Aceeaşi influenţă pozitivă este, de asemenea, obţinută în analiza relaţiei 
dintre salariul mediu net şi restanţele la credite, cu diferenţa că în acest caz 
valoarea coeficientului este foarte mică. O explicaţie ar putea fi faptul că 
salariul net mediu este o variabilă ce arată un echilibru între nivelurile de trăi 
din fiecare judeţ. Din această perspectivă însă, un judeţ poate înregistra un 
număr scăzut al populaţiei cu salarii ridicate care însă nu deţine credite, dar 
influenţează media în acest context. 

Prin urmare, corelaţia dintre salariul mediu şi restanţe este redusă, 
deoarece oamenii cu salarii mari ar putea influenţa media pe judeţ mult mai 
mult decât cei cu împrumuturi. Pe de altă parte, variabilă SMN_ este 
considerată pentru o perioadă anterioară (două luni), în timp ce  NPL_LOA_ 
este analizată în perioada curentă. În acest caz, o altă explicaţie a rezultatului 
poate fi legată de ritmul de creştere (costurile pentru creditele în derulare cresc 
mai repede decât creşterile salariale).  

 
Concluzii 
 
În acest articol am determinat şi analizat impactul şomajului asupra 

activităţii bancare folosind datele de tip panel şi am demonstrat că rata 
şomajului din luna anterioară şi salariul net mediu afectează foarte mult piaţa de 
creditare în România. 
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Observaţiile, datorită structurii lor pe judeţe, furnizează la dimensiuni 
temporale o oportunitate unică de a studia relaţia dintre variabilele alese.  

Modelul econometric sprijină rezultatele prezentate recent de 
reprezentanţii Băncii Naţionale din România, conform cărora măsurile de 
austeritate coroborate cu reducerea veniturilor şi creşterea şomajului au dus la o 
creştere a întârzierilor de plată la credite. 

Comportamentul consumatorilor de împrumuturi poate fi un semn al 
incapacităţii de a face faţă cheltuielilor lunare de către titular, o situaţie cauzată 
de gradul redus de activitate al companiilor, de creşterea taxelor sau pierderilor 
de locuri de muncă. De asemenea, rezultatele obţinute în acest model 
econometric arată un comportament specific al poporului român şi obişnuinţa 
acestuia de a contracta credite fără o analiză prealabilă a nivelului salariului, 
economii existente etc. 

Din păcate, în cazul în care situaţia economică actuală persistă, atât rata 
şomajului, cât şi împrumuturile neperformante vor înregistra valori tot mai mari 
şi consecinţele asupra activităţii bancare în special pe piaţa de creditare vor fi 
foarte greu de suportat, astfel că multe dintre agenţiile teritoriale ale băncilor se 
vor închide. Acest lucru va duce la o concentrare a activităţii bancare, un 
fenomen care contrazice valorile promovate de Uniunea Europeană. 

Pe de altă parte, în perioada următoare  trebuie acordată atenţie activităţii 
politice din ţară şi influenţei acesteia asupra perspectivelor economice. În lunile 
ce urmează vor fi anunţate sau chiar implementate măsuri la nivel social. Pentru 
sprijinul relansării economice, decidenţii la nivel politic vor acţiona probabil în 
sensul susţinerii mediului de afaceri prin reducerea costurilor pentru această 
categorie. Diverse acţiuni sociale sunt aşteptate, precum reducerile de taxe şi 
impozite, creşteri ale salariilor bugetarilor sau măsuri pentru reducerea ratei 
şomajului.  

 
 

 Note 
 

(1) Vezi Annual Report 2008, European Central Bank, p. 169.  
(http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2008ro.pdf). 

(2) Vezi Annual Report 2010, European Central Bank, (http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ 
ar2010ro.pdf). 

(3) Conform Annual Report 2008, National Bank of Romania (http://bnr.ro). 
(4) Conform Annual Report 2009, National Bank of Romania (http://www.bnro.ro/Publicatii-

periodice-204.aspx). 
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