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Rezumat. Această lucrare încearcă să surprindă atât impactul 
investiţiilor şi al valorii adăugate brute, cât şi cel al populaţiei ocupate 
asupra câştigului salarial mediu brut lunar. Analiza vizează perioada 
1998-2008, utilizând date referitoare la activităţile economiei României. 
Rezultatele acestui studiu confirmă influenţa negativă a populaţiei ocupate, 
fiind în concordanţă cu teoria economică. De asemenea, impactul 
investiţiilor şi al valorii adăugate brute s-a dovedit a fi unul pozitiv şi 
semnificativ. 
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1. Introducere 

Scopul acestei lucrări este de a estima impactul investiţiilor, al valorii 
adăugate brute şi al populaţiei ocupate asupra câştigurilor salariale medii brute 
din România, pentru perioada 1998-2008. Am folosit în analiză 11 activităţi ale 
economiei României. 

Lucrarea de faţă contribuie la vasta literatură privind determinarea 
câştigurilor salariale. Abordările acestei problematici sunt însă foarte diferite. 
De exemplu, Riahi-Belkaoui (1999) a testat un model de politică salarială în 
care a inclus valoarea adăugată netă. Modelul presupune estimarea unor date 
anuale referitoare la firmele nonfinanciare pentru perioada 1976-1995, iar 
rezultatele obţinute au fost în concordanţă cu rolul valorii adăugate nete şi al 
lag-ului câştigurilor în determinarea acestora din urmă. 

Referitor la România, există un studiu recent privind determinanţii 
câştigurilor ce încearcă să surprindă dependenţa câştigului salarial de rata 
şomajului, de numărul imigranţilor şi cel al emigranţilor, de proporţia 
salariaţilor din industrie şi intermedieri financiare în totalul salariaţilor şi de 
proporţia salariaţilor angajaţi part-time în total populaţie ocupată. Analiza a 
cuprins nouă ani (2000-2008) şi a folosit un panel de date pentru cele 42 de 
judeţe ale României. Rezultatele estimării au indicat un impact negativ al ratei 
şomajului şi unul pozitiv al imigranţilor asupra câştigurilor. 

Lucrarea este organizată astfel: secţiunea 2 descrie datele şi prezintă 
analiza descriptivă a acestora, secţiunea 3 prezintă metodologia utilizată, iar 
secţiunea 4 - modelul econometric. Secţiunea 5 conţine concluziile. 

2. Analiza statistică a datelor 

În cadrul acestei lucrări am folosit următoarele variabile: câştigul salarial 
mediu brut lunar (lrwage), populaţia ocupată (lpopoc), valoarea adăugată brută 
(vab) şi investiţiile nete (invest). Pentru a obţine comparabilitatea datelor 
folosite în cadrul analizei econometrice, câştigul salarial a fost deflatat cu 
ajutorul indicelui preţurilor de consum. De asemenea, toate datele au fost 
logaritmate. 

Analiza cuprinde date referitoare la perioada 1998-2008 pentru activităţile 
economiei naţionale. Pentru analiza econometrică am utilizat un panel de date 
cuprinzând 11 activităţi, după clasificarea CAEN Rev 1. Sursa datelor a fost 
Institutul Naţional de Statistică (baza de date online TEMPO). 

 
 
 



Larisa Aparaschivei, Maria Denisa Vasilescu, Nicolae Cătăniciu 
 

216 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
HOTELURI SI RESTAURANTE AGRICULTURA

COMERT CONSTRUCTII

INDUSTRIE SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

INVATAMANT TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII

ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE INTERMEDIERI FINANCIARE

TOTAL

 
 

Figura 1. Evoluţia câştigului salarial mediu brut lunar, 1998-2008 
 
Analizând evoluţia câştigului salarial din România în perioada 1998-2008 

se poate observa că salariile au avut un trend crescător. Cele mai mari câştiguri 
le obţin cei din intermedieri financiare, urmaţi de angajaţii din administraţie 
publică şi apărare, transporturi, depozitare şi comunicaţii şi educaţie. Toate 
aceste activităţi au câştigul salarial peste media la nivel naţional. Cele mai mici 
câştiguri salariale se obţin în România la nivelul activităţii din domeniul 
hoteluri şi restaurante.  

În ceea ce priveşte evoluţia şi nivelul investiţiilor din România, din figura 
2 se observă cu uşurinţă faptul că Industria a beneficiat de cele mai mari 
investiţii. În anul 2008 în Industrie au fost investite 31.632,5 milioane lei 
(5.336,21 milioane lei în preţurile lui 1998), de două ori mai mult decât a primit 
comerţul (14.438,2 milioane lei – 2.435,63 milioane lei în preţurile lui 1998). 
Sume apropiate de cea investită în comerţ au fost investite şi în transport, 
depozitare şi comunicaţii şi în construcţii. 

Activităţile care au atras cele mai mici investiţii sunt educaţia, sănătatea, 
hoteluri şi restaurante şi intermedierile financiare. 
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Figura 2. Evoluţia investiţiilor nete, pe activităţi ale economiei României, 1998-2008 
 
 Valoarea adăugată brută (VAB) este o măsură a valorii bunurilor şi 

serviciilor produse într-o zonă, industrie sau sector al unei economii. În 
conturile naţionale, VAB este dat de valoarea outputului din care se scade 
consumul intermediar; VAB este un element de balanţă al contului de 
producţie. 
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Figura 3. Evoluţia valorii adăugate brute, pe activităţi ale economiei României,  
1998-2008 

 
În România, VAB se calculează pentru fiecare din activităţile economiei 

naţionale. Cea mare valoare adăugată brută se obţine în industrie, ceea ce este o 
situaţie normală. Astfel, în 2008, VAB pentru industrie a fost de 114.873,29 
milioane lei (19.378,41 în preţurile lui 1998). Următoarele valori ale VAB sunt 
înregistrate pentru transporturi, depozitare şi comunicaţii, comerţ şi pentru 
construcţii, activităţi care au beneficiat şi de investiţii considerabile pe toată 
perioada de timp supusă analizei.  

Activităţile care au generat cea mai mică VAB sunt hoteluri şi restaurante 
şi intermedieri financiare. 

Populaţia ocupată cuprinde, conform metodologiei „Cercetării statistice 
asupra forţei de muncă în gospodării”, toate persoanele de 15 ani şi peste care 
au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel 
puţin o oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor 
venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. 
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Din datele statistice se observă că populaţia ocupată în agricultură este în 
declin pe toată perioada analizată. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în industrie, 
însă la o scală mai redusă. În 1998 în industrie erau 2,6 milioane de persoane 
ocupate, în vreme ce în agricultură erau 4,3 milioane de persoane. În 2008, 
situaţia este puţin schimbată: dacă în industrie sunt angajate 2,2 milioane de 
persoane, puţin sub numărul din 1998, în agricultură sunt doar 2,6 milioane de 
persoane, aproape jumătate din ce se înregistra în 1998. Ambele activităţi au 
suferit o dezocupare, însă declinul din agricultură este mult mai evident. Doar 
în comerţ şi construcţii se observă o uşoară creştere a ocupării. 
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Figura 4. Evoluţia populaţiei ocupate, 1998-2008 
 

3. Metodologie 

O regresie pe date de tip panel diferă de o regresie simplă cros-secţională 
sau de una care foloseşte seriile de timp prin faptul că are un indice dublu 
asupra variabilelor sale. Indicele i arată dimensiunea cros-secţională şi indicele t 
pe cea temporală (Baltagi, 2008). 

 u  b X  a  y ititit +×+= ,         i = 1, …, N;  t = 1, …, T                                   (1) 
Principalul motiv pentru a grupa o serie de timp şi o serie de date de tip 

cros-secţional este acela de a mări baza de date şi, în consecinţă, de a obţine 
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estimatori mai precişi pentru parametrii modelului. Cel mai simplu test pentru 
gruparea datelor are ca ipoteză nulă modelul de regresie obişnuit (OLS): 

itiitit   Xb'  y εα ++×=  şi ca ipoteză alternativă modelul cu efecte fixe (FE): 
itiitit   Xb'  a  y εα ++×+= . Cu alte cuvinte, testăm prezenţa efectelor individuale. În 

Stata, dacă rulăm comanda xtreg cu opţiunea fe, obţinem în partea de jos a 
output-ului testul F pentru αi=0, oricare ar fi i. Dacă respingem ipoteza nulă 
înseamnă, de asemenea, că estimatorii OLS sunt deplasaţi şi inconsistenţi. 

 Cele mai multe aplicaţii care folosesc paneluri de date consideră erorile 
de forma: uit = αi + εit, unde αi este componenta erorii specifică individului i, iar 
εit este componenta aleatoare a erorii (corespunzătoare erorii din regresia 
obişnuită, cros-secţională). Există mai multe tipuri de modele de panel de date. 
Principala distincţie este aceea între modelele cu efecte fixe (FE) şi cele cu 
efecte aleatoare (RE). În modelele cu efecte fixe, componenta erorii αi  poate fi 
corelată cu regresorii  xit, însă în continuare se menţine ipoteza că nu există 
corelaţie între xit şi componenta aleatoare a erorii εit. În modelele RE, se 
presupune că eroarea αi este total aleatoare, o ipoteză mai puternică ce implică 
necorelarea acesteia cu regresorii (Baum, 2001). 

Pentru a decide dacă este mai potrivit un model de tip RE sau unul FE, 
putem efectua un test Hausman. Principiul Hausman poate fi aplicat tuturor 
problemelor de testare de ipoteze în care sunt implicaţi doi estimatori. În cazul 
concret al modelului de panel de date, se ştie că estimatorul FE este consistent 
atât în modelul RE, cât şi în cel FE. În modelul FE acesta este şi eficient. Pe de 
altă parte, estimatorul RE nu poate fi folosit în modelul FE, fiind prin 
construcţie eficient în modelul RE (Kunst, 2009).  

Cel mai utilizat estimator pentru modelele FE este estimatorul within. 
Acesta elimină efectele fixe prin diferenţe de medii. Deoarece estimatorul 
within oferă o estimare consistentă a modelului FE, de multe ori acesta este 
numit estimatorul FE. De asemenea, el este consistent şi în cazul modelelor 
RE, însă alţi estimatori sunt mai eficienţi. Efectele fixe αi pot fi eliminate prin 
scăderea modelului corespunzător pentru mediile individuale itii bxy ε+×= '  şi 
astfel se obţine modelul within: 

)()'()( iitiitiit bxxyy εε −+−=−                                           (2) 
 
Estimatorul within este estimatorul OLS al acestui model. Deoarece αi au 

fost eliminate, regresia OLS oferă estimatori consistenţi pentru b chiar dacă 
efectele fixe αi sunt corelate cu xit cum este în cazul modelelor FE. Acest 
rezultat este un mare avantaj al panelurilor de date. 

În Stata, estimatorul within se calculează folosind comanda xtreg 
împreună cu opţiunea fe. Modelul de regresie cu efecte fixe consideră că, după 
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eliminarea efectelor fixe  αi, erorile εit sunt independente şi identic distribuite 
(i.i.d.) (Cameron, 2009). 

 Totodată, comanda xtreg, fe estimează modelul presupunând 
homoscedasticitatea. Aceasta poate fi o ipoteză restrictivă pentru panelurile de 
date. În prezenţa heteroscedasticităţii, erorile standard ale estimatorilor vor fi 
deplasate şi ar trebui calculate erori robuste pentru a corecta posibila prezenţă a 
heteroscedasticităţii. Cea mai probabilă abatere de la erorile homoscedastice în 
contextul panelului de date se datorează varianţelor specifice individului. 
Atunci când erorile sunt homoscedastice în cadrul unităţilor cros-secţionale, dar 
varianţa acestora este diferită între unităţi avem de-a face cu 
heteroscedasticitate între grupuri. Comanda xttest3 din Stata calculează un test 
Wald modificat pentru a determina heteroscedasticitatea reziduurilor unui 
model de regresie cu efecte fixe (Baum, 2001). 

Următorul pas este verificarea ipotezei de neautocorelare a reziduurilor. 
Au fost propuse mai multe teste pentru autocorelare în modelele cu panel de 
date, însă cel adus în discuţie de către Wooldridge (2002) este deosebit de 
atractiv deoarece se bazează pe relativ puţine ipoteze şi este uşor de 
implementat (Drukker, 2003). Acest test este implementat în Stata de către 
David Drukker sub numele de xtserial. Comanda xtserial efectuează un test 
Wald în care ipoteza nulă afirmă că nu există autocorelare de ordinul întâi. 

Stata are o lungă tradiţie în estimarea erorilor standard ce sunt robuste 
faţă de anumite încălcări ale ipotezelor unui model econometric. Programul 
xtscc, implementat de Daniel Hoechle (2007), estimează modelul de regresie cu 
efecte fixe cu erori Driscoll şi Kraay. Erorile se presupun a fi heteroscedastice, 
autocorelate până la un anumit lag şi posibil corelate între grupuri. 

4. Analiza econometrică 

Am considerat următoarea formă generală a modelului de regresie: 
ititititit ulinvestblvabblpopocbalrwage +×+×+×+= 321              (3) 

 
De asemenea, am inclus în model şi primul lag al variabilelor şi am testat 

semnificaţia statistică a acestora. 
Din tabelul de descompunere a varianţei prezentat în figura 5 se observă 

că toate variabilele au varianţă within (variaţie în timp), ceea ce înseamnă că 
estimatorul FE (estimatorul within) este potrivit modelului nostru de panel de 
date. Mai mult, constatăm că pentru salarii (lrwage) şi pentru valoarea adăugată 
brută (lvab) varianţa within este mai mare decât varianţa between (între 
activităţi). Pentru investiţii (linvest) am obţinut o valoare de 1,21 pentru 
varianţa within, puţin mai mică decât valoarea varianţei between (1,27). 
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Figura 5. Descompunerea varianţei 
 
Punctul de plecare în estimarea modelului ar fi o regresie pooled OLS. 

Însă, mai întâi, este nevoie să testăm dacă gruparea datelor este soluţia în cazul 
nostru. Rezultatele obţinute în Stata cu comanda xtreg, fe ne indică să 
respingem ipoteza nulă potrivit căreia efectele individuale sunt zero (figura 6). 
Aceasta înseamnă şi că estimatorul OLS este deplasat şi inconsistent. 

 

 
 

Figura 6. Regresia cu efecte fixe 
 

Următorul pas este să decidem dacă avem un model cu efecte fixe (FE) 
sau unul cu efecte aleatoare (RE), folosind testul Hausman. Probabilitatea 
obţinută este 0,0133, indicând faptul că modelul nostru este unul cu efecte fixe.  
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Figura 7. Testul Hausman 
 

Deoarece am constatat că avem un model de regresie cu efecte fixe, vom 
estima modelul folosind estimatorul within. Abaterea standard estimată a lui αi 
(sigma_u) este 0,52, mult mai mare decât abaterea standard a lui εit (sigma_e), 
care este 0,14, sugerând faptul că eroarea specifică individului, αi, este mult 
mai importantă decât componenta aleatoare a erorii, εit (figura 6). 

Atunci când am efectuat atât testul Wald modificat pentru verificarea 
heteroscedasticităţii într-un model cu date de tip panel implementat în Stata de 
Christopher Baum, cât şi testul propus de David Drukker pentru verificarea 
autocorelării, am constatat că erorile sunt şi autocorelate, dar şi 
heteroscedastice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Testarea heteroscedasticităţii şi a autocorelării erorilor 
 

Pentru a asigura validitatea rezultatelor statistice, am estimat un model de 
regresie FE cu erori standard Driscoll şi Kraay. Structura erorilor se presupune 
a fi heteroscedastică, autocorelată până la un anumit lag şi posibil corelată între 
grupuri. Autorul acestei comenzi Stata este Daniel Hoechle. 
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Figura 9. Regresia robustă FE cu erori Driscoll şi Kraay 
 
Modelul econometric obţinut este: 

**(1.36)**(0.03)
it

**(0.06)
it

**(0.09)
it

**(0.09)
itit investlvabllvabpopocllrwage 87.4_107.0_15.033.048.0 +×+×+×+×−=   (4) 

unde între paranteze sunt erorile standard Driscoll şi Kraay, în timp ce 
nivelurile de semnificaţie statistică sunt: ()** pentru 0.05 şi ()* pentru 0.1. 

 
Am testat, de asemenea, semnificaţia statistică a variabilelor cu lag. 

Astfel, forma finală a modelului include primul lag al investiţiilor (l1_invest) şi 
cel al valorii adăugate brute (l1_vab).  

Aşa cum era de aşteptat, populaţia ocupată are un coeficient negativ 
semnificativ, indicând faptul că o creştere cu 10% a acesteia duce la scăderea cu 
4,8% a câştigurilor. 

În ceea ce priveşte valoarea adăugată brută, se observă o influenţă 
contemporană pozitivă şi puternică asupra câştigurilor; totodată, valoarea lui 
VAB din anul anterior are un impact pozitiv chiar mai puternic decât valoarea 
prezentă. Astfel, am obţinut un efect cumulat de 0,83, ceea ce înseamnă că o 
creştere cu 10% a valorii adăugate brute conduce la o creştere a salariilor cu 
8,3%. Valoarea adăugată brută poate fi folosită pentru a calcula productivitatea. 
Astfel, VAB poate fi considerat un indicator de eficienţă. Prin urmare, 
rezultatul obţinut în această analiză este foarte important deoarece se ştie că o 
economie trebuie să aibă o relaţie puternică între productivitate şi salarii. 

Analizând impactul investiţiilor asupra câştigurilor, am constatat că există 
un an întârziere între momentul în care se fac investiţiile şi momentul în care 
acestea îşi exercită influenţa asupra salariilor. Coeficientul obţinut este unul 
semnificativ statistic şi indică un impact pozitiv, dar nu foarte puternic. O 
creştere cu 10% a investiţiilor va duce la o creştere cu doar 0,67% a 
câştigurilor. 
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5. Concluzii 

Această lucrare a avut ca scop estimarea impactului investiţiilor şi al 
valorii adăugate brute, precum şi impactul populaţiei ocupate asupra 
câştigurilor salariale.  

Pentru început am realizat o analiză descriptivă a variabilelor câştig 
salarial, investiţii, VAB şi populaţie ocupată. Astfel, am constatat că cele mai 
mari câştiguri se înregistrează în activitatea de intermedieri financiare, activitate 
care are o proporţie foarte mică (aproape 2%) de salariaţi din totalul salariaţilor 
din economie. De asemenea, intermedierile financiare nu au atras investiţii mari 
în această perioadă. Pe de altă parte, industria, care în România are o tradiţie 
îndelungată, este activitatea ce a beneficiat pe tot parcursul perioadei analizate 
de cele mai mari investiţii. Mai mult, industria este şi activitatea care generează 
cea mai considerabilă valoare adăugată brută.  

Din analiza econometrică efectuată ulterior, am concluzionat faptul că 
investiţiile şi VAB-ul au un efect pozitiv şi statistic semnificativ asupra 
câştigurilor, în vreme ce populaţia ocupată exercită un impact negativ. Un alt 
aspect ce reiese din analiza efectuată este acela că investiţiile au un efect 
întârziat cu un an, după cum era de aşteptat. În ceea ce priveşte influenţa VAB, 
în modelul estimat în această lucrare, am surprins atât o componentă 
contemporană cât şi una întârziată cu un an, obţinând un efect cumulat de 0,83. 
Pentru populaţia ocupată, a rezultat că efectul asupra câştigurilor este unul 
negativ, însă nu de neglijat ca valoare (0,48). Acest aspect este normal şi în 
concordanţă cu teoria economică. 

Considerăm că lucrarea noastră îmbogăţeşte cercetarea asupra câştigurilor 
din România şi suntem siguri că o continuare a acestei analize în viitor ar 
produce rezultate şi mai interesante şi importante, dată fiind perioada de criză 
ce afectează deja România de doi ani. 
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