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Rezumat. Lucrarea analizează interdependenţele existente între 
bugetul asigurărilor sociale şi principalii indicatori macroeconomici ce 
caracterizează economia României (precum produsul naţional brut, 
veniturile medii lunare, şomaj etc.) în perioada 2000-2009. România se 
confruntă cu o recesiune economică mult mai drastică decât se anticipase 
iniţial. Deşi implementarea programului de măsuri anticriză trebuia să 
conducă la o normalizare a condiţiilor financiare, restrângerea activităţii 
economice a depăşit previziunile iniţiale. Pornind de la dezbaterea politică 
de mare amploare existentă în România privind impactul reducerii 
pensiilor şi veniturilor şi creşterii taxelor asupra reducerii deficitului 
bugetar, lucrarea explică cele trei poziţii de bază ale dezbaterii pe tema 
echilibrării bugetului. În principal, cele trei abordări pe această temă sunt: 
abordarea tradiţionaliştilor, care argumentează necesitatea reducerii 
deficitului bugetar întrucât afectează în mod negativ economia; punctul de 
vedere ricardian al datoriei guvernamentale, susţinut de un al doilea grup, 
în sensul că datoria guvernamentală nu influenţează în mod negativ 
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economia unei ţări; şi poziţia celui de-al treilea grup, care afirmă că 
deficitul bugetar nu este o măsură adecvată de politică fiscală. Vom 
dezbate aceste poziţii şi vom concluziona asupra celei mai adecvate pentru 
economia românească, plecând de la un studiu de caz. 

Acesta se bazează pe datele statistice oficiale publicate de Institutul 
Naţional de Statistică, cu specificarea că ele sunt transformate în valori 
reale pentru asigurarea comparabilităţii datelor. Metodologia utilizată 
constă în analiza de corelaţie, analiza factorială şi metoda regresiei în 
scopul evaluării impactului pe care-l au unele măsuri de politică 
macroeconomică asupra deficitului bugetar. În cadrul lucrării sunt 
discutate şi analizate trei ipoteze asupra politicilor macroeconomice, 
precum şi influenţele lor asupra deficitului bugetar. Problema principală 
cu care se confruntă economia României este aceea că nu s-a acordat 
suficientă atenţie ţinerii sub control a deficitului bugetar, aceasta fiind 
principala cauză a situaţiei economice actuale nefavorabile, caracterizată 
de un deficit bugetar major, o scădere a activităţii economice, o creştere a 
inflaţiei şi a şomajului. 

Printre variabilele utilizate în studiu menţionăm: venitul total, 
cheltuielile totale, deficitul bugetar, rata şomajului, câştigurile medii 
lunare nete, numărul mediu de pensionari şi al beneficiarilor de ajutoare 
sociale, pensia medie lunară, ajutorul social mediu lunar, populaţia activă 
din punct de vedere economic, rata medie lunară a inflaţiei. 

Din analiza de corelaţie între variabilele studiate se observă o 
corelaţie puternică între pensia lunară medie şi venitul lunar mediu net. 
Creşterile veniturilor vor determina o creştere a deficitului bugetar. La 
prima vedere măsurile de politică macroeconomică adoptate de actualul 
guvern din România (dintre care: reducerea cu 25% a veniturilor salariale 
din sistemul bugetar, creşterea TVA-ului) vor avea ca rezultat o scădere a 
deficitului bugetar. Cum veniturile medii lunare nete sunt corelate cu 
şomajul şi cu rata inflaţiei, reducerea nivelului general al veniturilor va 
determina o creştere a şomajului şi inflaţiei. De aceea aceste măsuri 
trebuie aplicate cu grijă, cu precauţie, luând, în paralel, măsuri de 
compensare a eventualelor efecte adverse. Impactul unora dintre măsurile 
de politică macroeconomică asupra deficitului bugetar este analizat cu 
ajutorul a două funcţii de regresie, analiza econometrică a acestora 
arătând în ce mod variabilele dependente incluse în modele influenţează 
mărimea deficitului bugetar al României. 

 
Cuvinte-cheie: bugetul asigurărilor sociale; produsul intern brut; 

coeficient de corelaţie; analiză de regresie. 
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Introducere 

România se confruntă cu o recesiune economică mai severă decât se 
anticipase iniţial. Deşi punerea în aplicare a programului anticriză a fost în măsură 
să conducă la normalizarea condiţiilor financiare, contracţia activităţii economice 
este mai mare decât previziunile iniţiale. Veniturile totale au continuat să scadă 
datorită veniturilor mai mici colectate din TVA, contribuţiilor sociale şi veniturilor 
nonfiscale în anul 2010. Având în vedere scăderea semnificativă a veniturilor buge-
tului, are loc o creştere a deficitului bugetar. Din cauza dezbaterilor politice acerbe 
din România cu privire la impactul reducerii pensiilor şi salariilor, precum şi al 
creşterii impozitelor asupra reducerii deficitului bugetar, am început lucrarea 
noastră prin prezentarea celor trei laturi de bază ale dezbaterii pe marginea buge-
tului echilibrat. Autorii au analizat apoi corelaţia dintre bugetul asigurărilor sociale 
şi principalii indicatori macroeconomici (cum ar fi produsul intern brut şi şomaj), 
în România în perioada 2000-2009. În cadrul lucrării sunt dezbătute trei ipoteze cu 
privire la politicile macroeconomice şi influenţele lor asupra deficitului bugetar.  

1. Dezbaterea pe marginea echilibrării bugetului 

Deficitul bugetar este definit ca diferenţa dintre ceea ce guvernul 
cheltuieşte (salarii, cheltuieli de apărare, programele de ajutor şi alte ieşiri de 
numerar) şi ceea ce guvernul colectează (sub formă de impozite). Atunci când 
guvernul cheltuieşte mai mult decât colectează, apare un deficit bugetar. 
Situaţia opusă deficitului bugetar o constituie excedentul  bugetar. 

În cadrul dezbaterilor purtate pe marginea bugetului echilibrat, se remarcă 
trei opinii principale. Tradiţionaliştii susţin necesitatea reducerii deficitului 
bugetar, întrucât acesta acţionează în mod dăunător asupra economiei. Un al 
doilea grup susţine punctul de vedere ricardian, conform căruia datoria publică 
nu aduce niciun prejudiciu real economiei. Un al treilea grup susţine într-un fel 
sau altul că deficitul bugetar nu este o măsură adecvată de politică fiscală. 

Tradiţionaliştii susţin că, atunci când guvernul gestionează un deficit bugetar, 
cheltuieşte mai mult decât s-a colectat la buget. Prin urmare, atât economiile 
naţionale, cât şi investiţiile scad. Investiţii mai mici duc la o creştere economică pe 
termen lung mai scăzută şi sunt însoţite de rate mai ridicate ale dobânzilor interne, 
ceea ce scade exporturile nete. Pe baza acestei logici, un deficit bugetar acţionează 
ca o sursă de slăbire, de epuizare a economiei pe termen lung. 

Punctul de vedere ricardian asupra deficitului bugetar adoptă o poziţie mult 
mai puţin negativă pe această temă. Susţinătorii acestei abordări consideră că un 
deficit bugetar reprezintă taxe de tranzacţionare, în viitor, pentru taxele de azi. 
Având în vedere că populaţia îşi ajustează programul său de cheltuieli şi de 
economii, pentru a ţine seama de creşterile viitoare de impozite şi taxe, deficitul 
bugetar ar trebui să aibă un efect redus pe termen lung asupra creşterii economice. 
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A treia poziţie asupra deficitului bugetar susţine că acesta nu este o măsură 
rezonabilă de politică fiscală. În timp ce aceşti economişti cred că guvernul poate 
influenţa cheltuielile, economiile şi investiţiile, ei cred totodată şi că deficitul 
bugetar este pur şi simplu o măsură incompletă a acestor variabile. 

Se pune întrebarea care dintre aceste puncte de vedere este cel mai rezonabil? 
Credem că există un pic de adevăr în fiecare din aceste poziţii. Abordarea optimă a 
problemelor legate de deficitul bugetar vine din înţelegerea fiecărui punct de 
vedere major în parte şi din crearea unui compromis între acestea.  

2. Descrierea datelor 

Autorii şi-au construit analiza pe baza datelor oficiale publicate de către 
Institutul Naţional de Statistică din România. Variabilele utilizate în analiza de 
corelaţie sunt: 

 Veniturile totale (milioane RON) (Total incomes – million lei); 
 Cheltuielile totale (milioane RON) (Total expenditure – million lei); 
 Deficitul bugetar (milioane RON) (Budgetary deficit – million lei); 
 Rata şomajului (%)(Unemployment rate - %); 
 Câştigurile medii lunare nete (RON) (Monthly average net earnings - lei); 
 Numărul mediu de pensionari şi beneficiari de ajutoare sociale (mii 

persoane) (Average number of pensioners and social allowance 
recipients - thousand persons); 

 Câştigurile medii lunare din pensii şi ajutoare sociale (RON) (Monthly 
average pension of pensioners and social allowance recipients - lei); 

 Populaţia activă din punct de vedere economic (mii persoane) 
(Economically active population – thousand persons); 

 Rata lunară medie a inflaţiei (%)(Monthly average inflation rate - %). 
Toate valorile sunt transformate în valori reale, pentru asigurarea 

comparabilităţii datelor. Perioada acoperită de analiză este 1991-2009. 

3. Analiza empirică 

Metodologia utilizată este analiza de corelaţie, analiza factorială şi analiza 
de regresie. Obiectivul acestui studiu este de a evalua impactul unor măsuri de 
politică macroeconomică asupra deficitului bugetar. 

Din reprezentarea grafică (Figura 1) se observă că începând cu anul 2005 
deficitul bugetar creşte rapid, atingând valori nesustenabile. Toţi ceilalţi indicatori 
arată că România se afla într-o perioadă de creştere economică. Salariile, pensiile, 
populaţia activă erau într-o perioadă de expansiune, în timp ce şomajul şi numărul 
pensionarilor scădeau. Problema majoră a României era că politicile macroeco-
nomice nu acordau suficientă atenţie deficitului bugetar, pentru a-l ţine sub control. 
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Aceasta a şi fost, de altfel, principala cauză a actualei situaţii nefavorabile prin care 
trece economia României, caracterizată printr-un deficit bugetar uriaş, o scădere, 
restrângere a activităţii economice, o creştere a inflaţiei şi şomajului.   

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 

 
Figura 1. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici ai României (1991-2009)



Tabelul 1 
Matricea coeficienţilor de corelaţie dintre variabilele macroeconomice 

(rezultat obţinut cu programul SPSS) 
Correlations

1 ,983** -,818** ,956** ,489* -,694** -,550* ,993** -,694**
,000 ,000 ,000 ,034 ,001 ,015 ,000 ,001

19 19 19 19 19 19 19 19 19
,983** 1 -,910** ,991** ,423 -,606** -,504* ,997** -,651**
,000 ,000 ,000 ,071 ,006 ,028 ,000 ,003

19 19 19 19 19 19 19 19 19
-,818** -,910** 1 -,942** -,221 ,329 ,335 -,877** ,469*
,000 ,000 ,000 ,364 ,169 ,161 ,000 ,043

19 19 19 19 19 19 19 19 19

,956** ,991** -,942** 1 ,358 -,527* -,474* ,983** -,601**
,000 ,000 ,000 ,132 ,020 ,040 ,000 ,006

19 19 19 19 19 19 19 19 19
,489* ,423 -,221 ,358 1 -,911** ,060 ,439 -,820**
,034 ,071 ,364 ,132 ,000 ,808 ,060 ,000

19 19 19 19 19 19 19 19 19
-,694** -,606** ,329 -,527* -,911** 1 ,299 -,634** ,817**
,001 ,006 ,169 ,020 ,000 ,214 ,004 ,000

19 19 19 19 19 19 19 19 19
-,550* -,504* ,335 -,474* ,060 ,299 1 -,533* ,187
,015 ,028 ,161 ,040 ,808 ,214 ,019 ,444

19 19 19 19 19 19 19 19 19
,993** ,997** -,877** ,983** ,439 -,634** -,533* 1 -,666**
,000 ,000 ,000 ,000 ,060 ,004 ,019 ,002

19 19 19 19 19 19 19 19 19
-,694** -,651** ,469* -,601** -,820** ,817** ,187 -,666** 1
,001 ,003 ,043 ,006 ,000 ,000 ,444 ,002

19 19 19 19 19 19 19 19 19

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total incomes (million LEI RON)

Total expenditure (million LEI
RON)

Budgetary deficit (million LEI
RON)

Monthly average pension of
pensioners and social
allowance recipients (LEI RON)

Average number of pensioners
and social allowance recipients
(thousand persons)

Economically active population
(thousand persons)

Unemployment rate (%)

Monthly average net earnings
(LEI RON)

Monthly average inflation rate
(%)

Total incomes
(million LEI

RON)

Total
expenditure
(million LEI

RON)

Budgetary
deficit (million

LEI RON)

Monthly
average

pension of
pensioners
and social
allowance
recipients
(LEI RON)

Average
number of
pensioners
and social
allowance
recipients
(thousand
persons)

Economically
active

population
(thousand
persons)

Unemploym
ent rate (%)

Monthly
average net

earnings
(LEI RON)

Monthly
average
inflation
rate (%)

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Analizând corelaţia dintre variabilele studiate (tabelul 1), se observă că 
există o corelaţie puternică între pensia medie lunară şi câştigurile medii lunare 
nete. Creşterile veniturilor vor alimenta deficitul bugetar, adâncindu-l. 

La prima vedere politica macroeconomică adoptată de actualul guvern din 
România (scăderea cu 25% a salariilor din sistemul bugetar) va avea ca rezultat 
scăderea deficitului bugetar. Cum nivelul câştigurilor medii lunare nete este 
corelat cu rata şomajului şi cu cea a inflaţiei, reducerea nivelului general al 
veniturilor va duce la creşterea şomajului şi a inflaţiei. De aceea, aceste măsuri 
ar trebui aplicate cu precauţie, acţionându-se în paralel pe alte direcţii pentru a 
compensa efectele adverse.  

Aceleaşi concluzii rezultă şi din analiza reprezentării grafice a tuturor 
variabilelor utilizând analiza factorială (Analiza pe componente principale). 

 

 
 

Figura 2. Reprezentarea grafică a variabilelor  pe diagrama de corelaţie,  
determinată de primele două componente principale (care explică 88% din variaţia iniţială) 

(rezultat obţinut cu programul SPSS) 
 
În timpul perioadei 1991-2004 principalele modificări au putut fi 

observate în rândul populaţiei active, al numărului de pensionari şi al inflaţiei. 
De fapt, aceasta a fost o perioadă de tranziţie, de reconstrucţie a economiei. Din 
anul 2005 România nu a fructificat judicios situaţia de „boom” economic, astfel 
încât să continue trendul ascendent al dezvoltării economice şi să menţină 
inflaţia, şomajul şi deficitul bugetar într-o stare stabilă (figura 3). 
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Figura 3. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici,  
reprezentată pe principalele două componente (rezultat obţinut cu programul SPSS) 
 
Pentru a studia impactul a două măsuri de politică macroeconomică 

asupra deficitului bugetar, s-au determinat două funcţii de regresie. 
Într-o primă parte a analizei studiem dependenţa dintre deficitul bugetar, 

câştigurile medii lunare nete (lei) şi nivelul mediu lunar al pensiilor şi 
ajutoarelor sociale (lei). Ecuaţia de regresie este: 

 

                

179.44F R          ErnPensDeficit 2 ==×+×−−=
−−

;96.083.275.104306
)08.5()39.8()47.0(  

 
Coeficienţii variabilelor „nivelul mediu lunar al pensiilor şi ajutoarelor 

sociale” şi „câştigurile medii lunare nete” sunt semnificativi pentru o 
probabilitate de 99%. Modelul a fost validat cu o probabilitate ridicată, de 99%. 
Conform modelului, dacă nivelul câştigurilor lunare nete scade cu un leu, atunci 
deficitul bugetar creşte cu 27,83 lei, dacă ceilalţi factori rămân stabili. Înseamnă 
deci că această măsură nu este bună, nu este oportună. Dacă nivelul lunar mediu 
al pensiilor scade cu un leu, atunci deficitul bugetar scade cu 104,5 lei, în timp 
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ce ceilalţi factori rămân stabili. Dar deficitul bugetar este de 35.173 lei. Pentru a 
se realiza echilibrarea bugetului, nivelul mediu al pensiilor ar trebui redus cu 
350 lei, ceea ce duce la un nivel mediu al acestora de 350 lei. Politica de 
reducere a nivelului mediu al pensiilor, corelată cu alte măsuri, ar putea asigura 
o echilibrare a bugetului. 

În a doua parte a analizei studiem dependenţa dintre deficitul bugetar, pe 
de o parte, şi numărul de pensionari şi rata şomajului, pe de altă parte. Ecuaţia 
de regresie este: 

 

                

F R          urNPensDeficit 2 65.5;4.0127979.2
)7.1()53.2(

==×+×−=
−  

 
Coeficienţii variabilelor „rata şomajului” şi „numărul de pensionari” sunt 

semnificativi pentru o probabilitate de 90%. Astfel, dacă numărul pensionarilor 
scade cu o mie de persoane, atunci deficitul bugetar scade cu 2,79 lei, ceilalţi 
factori de influenţă rămânând constanţi. Utilizarea doar a acestei măsuri ar face 
imposibilă echilibrarea bugetului. 

4. Concluzii 

Politicile macroeconomice din România nu acordă atenţie suficientă 
menţinerii sub control a deficitului bugetar. Tocmai acest lucru a indus o 
restrângere a activităţii economice, o creştere a inflaţiei, o accentuare a 
fenomenului de şomaj, o escaladare a deficitului bugetar, într-un cuvânt – o 
înrăutăţire a tabloului economic din România. Analiza de corelaţie arată că 
există o corelaţie puternică între nivelul mediu lunar al pensiilor şi cel al 
veniturilor nete. Măsurile de reducere a acestor câştiguri în vederea reducerii 
deficitului bugetar nu vor avea efectul scontat. Politica de scădere a nivelului 
pensiilor trebuie corelată cu alte măsuri pentru a se realiza o echilibrare a 
bugetului. De asemenea, reducerea numărului pensionarilor va conduce la o 
scădere a deficitului bugetar, însă această măsură utilizată în mod singular, 
izolat, nu poate asigura echilibrarea bugetară. 
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