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1. Introducere 
 
În această lucrare este analizată evoluţia ocupării din România, folosind 

date de tip panel pentru cele 42 de judeţe ale ţării. Este analizată astfel relaţia 
dintre productivitatea muncii, câştigurile salariale medii, investiţiile brute şi rata 
ocupării pentru perioada 2000-2008. 

Dezvoltarea tehnologică joacă un rol important în explicarea veniturilor în 
diferite ţări. Studii recente sugerează totuşi că sursa principală a schimbărilor 
tehnologice ce conduc la creşterea productivităţii în ţările OECD nu este 
internă, ci externă (Keller, 2004). Una din sursele schimbărilor tehnologice este 
nivelul investiţiilor, mai ales al investiţiilor străine directe (Montes-Rojas, 
Santamaria, 2007). Astfel, dacă nivelul investiţiilor creşte, productivitatea 
muncii este posibil să crească, conducând la diferite schimbări la nivelul pieţei 
muncii: salariile de exemplu pot să crească, iar ocuparea să scadă. 

Există o vastă literatură de specialitate în ceea ce priveşte sursele 
productivităţii muncii şi efectele acesteia asupra ocupării. O serie de lucrări – Gali 
(1999), Francis şi Ramey (2002), Basu, Fernald şi Kimball (2004) – indică faptul 
că o modificare puternică pozitivă în dezvoltarea tehnologică poate conduce pe 
termen scurt la diminuarea numărului total de ore lucrate. Mollick şi Cabral (2009) 
au analizat efectele productivităţii muncii şi al productivităţii totale a factorilor, 
folosind date de tip panel referitoare la industria prelucrătoare din Mexic. Ei au 
observat, pe de altă parte, că productivitatea exercită un efect pozitiv, prociclic 
asupra ocupării. Chang şi Hong (2006) au testat dacă îmbunătăţirile la nivel 
tehnologic din industrie provoacă scăderi sau creşteri în ocuparea din SUA – ei au 
descoperit că efectul variază semnificativ în rândul industriilor (dar sunt mult mai 
multe industrii în care atât ocuparea, cât şi orele lucrate cresc pe termen scurt). 

Pentru cazul României, Aparaschivei, Vasilescu şi Pîrciog (2011) au 
testat efectul pe care productivitatea muncii îl are asupra ocupării, analizând 
cele 12 activităţi principale ale economiei. Rezultatele sugerează un impact 
pozitiv al productivităţii muncii. 

Lucrarea este organizată astfel: în secţiunea 2 este prezentată metodologia 
utilizată, iar în secţiunea 3 sunt descrise datele şi rezultatele empirice. În 
secţiunea 4 sunt prezentate principalele concluzii ale lucrării. 

 
2. Metodologie 
 
Analiza econometrică are la bază estimarea unei regresii pe date de tip 

panel în Stata. 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.  
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 u   X    y ititit   i ,         i = 1, …, N;  t = 1, …, T                      (1) 
 
Indicele i arată dimensiunea cros-secţională şi indicele t pe cea temporală 

(Baltagi, 2008). Cele mai multe aplicaţii utilizează un model cu o singură 
componentă a erorii, de forma: 

it  iit   u         (2) 
 
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). 

 Primul pas în estimarea unui panel este de a stabili dacă regresia este un 
model de tip panel sau o regresie obişnuită. Cel mai simplu test pentru gruparea 
datelor are ca ipoteză nulă modelul de regresie obişnuit şi ca ipoteză alternativă 
modelul cu efecte fixe (FE). Altfel spus, se testează prezenţa efectelor 
individuale. 

Pentru a decide dacă este mai potrivit un model de tip RE sau unul FE, se pot 
efectua diferite teste, se pot lua în considerare criteriile informaţionale asociate 
modelelor sau se poate ţine cont cu precădere de contextul economic. Baltagi 
sugerează că toate aceste metode trebuie luate în considerare, astfel că se pot estima 
ambele modele şi se poate alege cel mai bun model ţinând cont de criteriile 
informaţionale şi/sau de contextul economic. Dacă nu se poate afirma că 
observaţiile sunt extrageri aleatoare dintr-o populaţie suficient de mare – de 
exemplu atunci când se realizează analize la nivelul judeţelor, provinciilor – adesea 
este de preferat să se folosească un model cu efecte fixe (Wooldridge, 2002).  

Pentru cazul modelului cu efecte fixe, cel mai utilizat estimator poartă 
numele de estimatorul „within”. Se aplică practic metoda celor mai mici pătrate 
(OLS) modelului obţinut prin eliminarea valorilor medii individuale, eliminând 
în acest fel efectele fixe. Deoarece prin această metodă sunt eliminate 
variabilele ce nu se modifică în timp, folosirea lor în cadrul acestui model nu 
este recomandată. 

Efectele fixe αi sunt eliminate în momentul în care se extrage din modelul 
iniţial modelul corespunzător mediilor individuale, adică: 

)()'()( iitixitxiyity  
              (3) 
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Estimatorul „within” este estimatorul OLS al acestui model. Deoarece 
efectele fixe au fost eliminate, regresia OLS oferă estimatori consistenţi pentru 
β 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.  

Pentru modelele cu efecte aleatoare (RE), termenul αi din relaţia (1) este 
încorporat în termenul eroare şi se presupune a fi necorelat cu variabilele 
explicative. Ţinând cont de această ipoteză şi de relaţiile (1) şi (2) se obţine 
modelul: 

T 1...= t1...N,=i' ititit uxy       (4) 
 
Deoarece efectele fixe sunt încorporate în termenul eroare în fiecare 

perioadă de timp, se poate spune că există o autocorelare a erorii. În acest 
context, metoda generală a celor mai mici pătrate se aplică cu succes.  

Un avantaj al acestui model (RE) este dat de faptul că permite utilizarea unor 
variabile explicative constante în timp, însă un mare dezavantaj este acela că dacă 
ar fi totuşi mai potrivit un model FE, estimările obţinute nu ar fi consistente. 

Erorile standard sunt presupuse a fi independente şi identic distribuite, 
după ce au fost eliminate efectele individuale (Cameron, Trivedi, 2009). De 
asemenea modelul este estimat presupunând că erorile sunt şi homoscedastice. 
Atunci când este prezentă heteroscedasticitatea acestora, coeficienţii estimaţi 
vor fi deplasaţi, fiind necesară calcularea erorilor robuste corectând 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.  

O altă posibilă problemă este dată de autocorelarea erorilor. 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. 

Pentru a ţine cont de aceste probleme ce pot apărea în estimarea unui 
panel de date, trebuie calculate erori standard robuste. Există autori care au 
realizat o serie de teste pentru a depista posibilele probleme (Drukker, 2003, 
Baum, 2001, Green, 2000). Comanda xtserial din Stata efectuează un test Wald 
în care ipoteza nulă afirmă că nu există autocorelare de ordinul întâi, iar 
comanda xttest3 verifică ipoteza de homoscedasticitate a erorilor. 

Pentru modelul cu efecte fixe, comanda xtscc din Stata implementată de 
Hoechle (2007), corectează structura erorii, ţinând cont de faptul că acestea sunt 
heteroscedastice şi autocorelate. 
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Pentru modelul cu efecte aleatoare, comanda xtgls estimează modele panel 
utilizând metoda generalizată a celor mai mici pătrate. Această comandă permite 
estimarea modelului în prezenţa autocorelării şi a heteroscedasticităţii erorilor. 

 
3. Rezultate 
 
Datele 
Datele utilizate în acest studiu sunt: rata ocupării (empl), câştigul mediu 

brut (earn), investiţiile brute (invest) şi productivitatea muncii (prod). Sursa 
datelor a fost Institutul Naţional de Statistică. 

Productivitatea muncii a fost considerată ca fiind raportul dintre produsul 
intern brut şi forţa de muncă. Toate variabilele exprimate în Lei au fost deflatate 
cu indicele preţurilor de consum (2000=100). Perioada analizată a fost 2000-
2008 şi a cuprins toate cele 42 de judeţe ale ţării. 

 
Analiza descriptivă 
În figura 1 sunt prezentate investiţiile brute şi productivitatea muncii în raport 

cu rata ocupării, pentru fiecare judeţ în parte. După cum se poate constata, 
Bucureştiul beneficiază de cele mai multe investiţii din România. De altfel, tot aici 
este şi productivitatea cea mai ridicată, dar şi cea mai mare rată a ocupării. Judeţul 
Ilfov se situează pe următorul loc, însă cu valori mult sub cele înregistrate în cazul 
capitalei. Din păcate, nu se poate concluziona că în judeţele unde există o 
productivitate crescută sau un nivel ridicat al investiţiilor şi rata ocupării este mare. 
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Figura 1. Investiţiile brute şi productivitatea muncii în raport cu ocuparea, 2008 
 



Larisa Aparaschivei 
 

16 

În figura 2 sunt prezentate câştigurile medii brute din judeţele cu cele mai 
mici şi cele mai mari câştiguri, evidenţiind şi media la nivel naţional. Cum era 
de aşteptat, în Bucureşti se înregistrează cele mai mari câştiguri. De altfel şi în 
judeţele Timiş, Cluj, Prahova, Gorj şi Ilfov câştigurile obţinute sunt peste cele 
medii la nivel naţional, adică peste 1.761 lei în 2008. Cel mai mic câştig se 
obţinea în 2008 în judeţul Covasna, acesta fiind cu 50% mai mic decât cel din 
Bucureşti. 
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Figura 2. Câştigurile medii brute, 2008 - preţuri curente 
 
În ceea ce priveşte nivelul câştigului salarial raportat la nivelul ocupării 

din fiecare judeţ, se observă din figura 3 că în Bucureşti şi Ilfov se obţin cele 
mai mari câştiguri, corelate cu cele mai mari rate ale ocupării.  

Pe de altă, parte, pentru judeţe precum Gorj sau Bihor, situaţia este 
schimbată: pe de o parte, în judeţul Gorj se înregistrează o rată de ocupare 
scăzută, deşi câştigurile sunt mari, iar, pe de altă parte, în Bihor, deşi câştigurile 
sunt mici, rata ocupării este mare. Nici în acest caz nu se poate preciza dacă 
relaţia dintre aceste două variabile este pozitivă sau negativă. 
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Figura 3. Câştigul salarial mediu brut în raport cu rata ocupării, 2008 
 
În tabelul 1 sunt prezentate ratele de creştere ale variabilelor utilizate. 

Pentru variabilele exprimate în lei, am folosit valorile reale. Se poate observa cu 
uşurinţă că rata de ocupare nu variază semnificativ în perioada analizată, însă 
trebuie ţinut cont şi de faptul că datele fiind până în 2008 nu sunt surprinse 
efectele crizei economice, efecte ce în România au început să fie resimţite abia 
din 2009. În aceste condiţii, cea mai mare scădere a ratei ocupării s-a înregistrat 
în judeţul Botoşani, fiind de 19%, iar cea mai mare creştere a fost în Bucureşti, 
de 47%. 

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, variaţiile nu diferă 
mult de la un judeţ la altul. Cea mai mică creştere a câştigului s-a produs în 
judeţul Hunedoara şi a fost de 78%. La polul opus, cea mai mare creştere a fost 
de 151% şi a fost înregistrată în judeţul Iaşi. 

Productivitatea muncii a avut creşteri cuprinse între 64% în Bucureşti şi 
163% în judeţul Călăraşi. Poate fi surprinzător faptul că deşi la nivelul anului 
2008 cea mai mare productivitate a muncii se înregistra în Bucureşti, în 
termenii creşterii la nivelul capitalei s-a obţinut cea mai mică valoare, pentru 
perioada 2000-2008. 

Referitor la evoluţia investiţiilor brute, acestea nu au scăzut cu mai mult 
de 30% (judeţul Dolj). Cea mai mare creştere a nivelului investiţiilor s-a realizat 
în judeţul Ilfov, creşterea fiind de 622%. Nivelul investiţiilor brute din 
Bucureşti a crescut din 2000 până în anul 2008 cu doar 30%.   
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Tabelul 1  
Ratele de creştere, 2000-2008 

Judeţ Rata ocupării Câştigul mediu real Investiţiile brute Productivitatea muncii 
Alba -0,06 1,21 0,83 1,58 
Arad 0,05 1,16 -0,08 0,94 
Argeș -0,10 1,29 2,17 1,88 
Bacău -0,12 1,26 1,23 1,26 
Bihor -0,04 1,02 1,27 1,32 
Bistrița-Năsăud 0,03 1,10 3,03 1,04 
Botoșani -0,19 1,29 1,35 1,46 
Brăila -0,10 1,23 -0,15 1,59 
Brașov -0,01 1,07 3,21 1,11 
Buzău -0,07 1,10 2,09 1,23 
București 0,47 1,28 0,30 0,64 
Călărași -0,12 1,34 1,51 1,63 
Caraș-Severin -0,11 1,11 2,21 1,37 
Cluj 0,10 1,30 3,54 0,97 
Constanța 0,09 0,91 1,27 1,01 
Covasna -0,05 1,02 -0,02 0,66 
Dâmbovița -0,13 1,07 2,83 1,34 
Dolj -0,08 1,02 -0,30 1,55 
Galați -0,12 0,84 1,06 1,15 
Giurgiu -0,17 1,22 4,14 1,59 
Gorj -0,15 1,07 0,02 1,50 
Harghita -0,08 1,09 1,57 0,93 
Hunedoara 0,00 0,78 0,26 1,28 
Ialomița -0,03 1,06 2,06 1,12 
Iași -0,10 1,51 1,64 1,38 
Ilfov 0,20 1,23 6,22 1,32 
Maramureș -0,09 1,10 2,43 1,32 
Mehedinți -0,10 1,05 3,60 1,37 
Mureș -0,06 1,09 1,43 0,92 
Neamț -0,17 1,16 1,20 1,09 
Olt -0,11 0,96 2,87 0,98 
Prahova 0,01 1,13 2,78 1,47 
Sălaj -0,09 1,14 2,81 1,41 
Satu Mare -0,08 1,19 2,33 1,00 
Sibiu 0,06 1,31 4,31 1,41 
Suceava -0,15 1,29 1,98 1,23 
Teleorman -0,16 1,01 2,62 1,32 
Timiș 0,07 1,48 2,61 1,37 
Tulcea -0,08 1,20 1,08 1,50 
Vâlcea -0,07 1,09 1,20 0,99 
Vaslui -0,18 1,18 2,39 1,59 
Vrancea -0,15 1,18 1,69 0,94 
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Analiza econometrică 
Pentru început a fost estimată regresia următoare: 

itiitititit lprodlinvestlearncempl   321  (5) 
unde: 

emplit = rata ocupării în judeţul i în anul t; 
learnit = logaritmul natural al câştigului mediu brut real în judeţul i în anul t; 
linvestit = logaritmul natural al investiţiilor brute reale în judeţul i în anul t; 
lprodit = logaritmul natural al productivităţii muncii (valori reale) în 
judeţul i în anul t; 
c = constantă; 
αi = efectele individuale; 
εit = eroarea. 
 
După cum menţiona şi Baltagi (2008), analiza porneşte de la decizia de a 

estima această regresie ca panel sau ca regresie obişnuită. Din acest motiv a fost 
necesară efectuarea unui test pentru a hotărî ce fel de regresie trebuie estimată. 
Primele rezultate obţinute în Stata au sugerat că ipoteza nulă conform căreia 
efectele individuale sunt nule trebuie respinsă (estimatorul OLS este deplasat şi 
inconsistent). 

Următorul pas a fost testul Hausman, pentru a decide care model e mai 
bun: cel cu efecte fixe sau cel cu efecte aleatoare. Probabilitatea obţinută în 
acest caz a fost mai mică de 0,01, motiv pentru care se poate concluziona că 
modelul cu efecte fixe ar fi cel mai potrivit. Totuşi, ţinând cont de sugestia lui 
Baltagi de a nu accepta rezultatul unui test fără a corela acest rezultat cu 
condiţiile economice, s-a recurs la estimarea ambelor modele, urmând a se 
decide asupra celui mai bun model pe baza criteriilor informaţionale. 

 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       76.14
                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       lprod     -18.62437    -15.77012       -2.854251        .5082089
     linvest      1.018033     1.741926       -.7238936        .1596067
       learn      14.65966     10.89781        3.761848        .6851313
                                                                              
                     f            r          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

 
 

Figura 4. Testul Hausman  
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Modelul standard pentru componenta erorii are ca ipoteză de pornire 
faptul că eroarea nu este corelată şi este homoscedastică. Rezultatele testelor de 
autocorelare şi homoscedasticitate pentru ambele modele sunt prezentate în 
tabelul 2. Ţinând cont de aceste rezultate, erorile ambelor modele prezintă 
autocorelare şi heteroscedasticitate, astfel că pentru a obţine estimatori 
consistenţi trebuie să se realizeze estimări robuste. 

 
Tabelul 2  

Rezultatele testelor de autocorelare şi heteroscedasticitate 

Model/Test 
Autocorelare 
H0: fără autocorelare 

Heteroscedasticitate 
H0: homoscedasticitate 

Modelul cu efecte fixe F(1, 41) =  63.861 
Prob > F = 0.0000 

chi2 (42)  = 1855.86 
Prob>chi2 = 0.0000 

Modelul cu efecte aleatoare F(1, 41) =  63.861 
Prob > F = 0.0000 

chi2 (42)  = 9332.87 
Prob>chi2 = 0.0000 

 
Pentru cazul modelului cu efecte fixe s-a folosit comanda xtscc, fe din 

Stata, care estimează regresia cu erori standard Driscoll şi Kraay (structura 
erorii este considerată a fi heteroscedastică, autocorelată şi chiar posibil corelată 
între grupuri). Pentru modelul cu efecte aleatoare, comanda xtgls, panels 
(correlated) corr (ar1), tot din Stata, conduce la rezultate robuste (structura 
erorii este considerată a fi heteroscedastică cu corelaţii cros-secţionale şi 
autocorelare de ordin 1 pentru toate grupurile). Estimările robuste sunt 
prezentate în tabelul 3. 

 
Tabelul 3  

Rezultatele estimărilor cu FE şi GLS 

itiit3it2it1it εαlprodblinvestblearnbconsempl   

Model Modelul FE  Modelul RE  
b1 14.66* 

(5.06) 
-0.30a 
(-0.15) 

b2 1.02*** 
(1.78) 

1.16* 
(3.58) 

b3 -18.62* 
(3.04) 

-2.74** 
(-2.08) 

cons 129.96* 
(5.93) 

67.28* 
(5.79) 

AIC 1823.772 2471.209 
SC 1839.511 2486.948 

Notă: Termenul (αi) este inclus în estimare, dar omis din tabel. Simbolurile *, ** şi *** 
se referă la nivelul de semnificaţie de 1%, 5% şi 10%; „a” reprezintă faptul că variabila nu este 
semnificativ diferită de 0. În paranteze sunt prezentate statisticile t pentru modelul FE şi 
statisticile z pentru modelul RE. 
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Pentru modelul cu efecte fixe toţi coeficienţii au fost semnificativi din 
punct de vedere statistic, în vreme ce coeficientul câştigului salarial din modelul 
cu efecte aleatoare nu este semnificativ.  

Deşi testul Hausman indică estimarea modelului cu efecte fixe, ţinând 
cont de sugestiile lui Baltagi, s-a decis estimarea ambelor modele, urmând ca 
alegerea să se facă pe baza criteriilor informaţionale. Analiza a confirmat 
rezultatul testului Hausman, acela că modelul FE este potrivit în acest caz. Mai 
mult, ţinând cont şi de faptul că observaţiile nu sunt extrageri aleatoare dintr-o 
populaţie foarte mare, modelul cu efecte fixe este cel mai bun în acest caz.  

Astfel, ţinând cont de coeficienţii estimaţi prin modelul cu efecte fixe, s-a 
obţinut că dacă s-ar creşte câştigurile salariale cu 10%, rata ocupării ar creşte de 
asemenea, însă doar cu 1,46%. Relaţia pozitivă dintre aceste două variabile 
indică faptul că atunci când salariile cresc, mai mulţi oameni îşi doresc un loc 
de muncă, încep să caute şi în cele din urmă chiar găsesc şi se angajează. 

Impactul investiţiilor brute este tot pozitiv, însă mult mai redus ca 
intensitate decât cel al câştigurilor. Dacă investiţiile ar creşte cu 10%, ocuparea 
ar creşte cu doar 0,1%. 

În cea ce priveşte efectul productivităţii muncii, acesta este negativ. 
Astfel, creşteri ale productivităţii duc la decizii restrictive în ceea ce priveşte 
forţa de muncă (Gali – cazul productivităţii contra-ciclice). Coeficientul obţinut 
prin model este de 18,62, astfel că dacă productivitatea ar creşte cu 10%, rata 
ocupării ar scădea cu 1,86%. Rigiditatea preţurilor previne modificarea cererii 
(chiar dacă costurile marginale devin mai mici datorită câştigului de 
productivitate), firmele tind astfel să producă aceeaşi cantitate cu mai puţină 
forţă de muncă. 

  
4. Concluzii 
 
Lucrarea de faţă a analizat relaţia dintre ocupare şi câştigul salarial mediu 

brut, investiţiile brute şi productivitatea muncii, utilizând date referitoare la cele 
42 de judeţe ale României. Perioada pentru care s-a realizat analiza este 2000-
2008. 

S-a folosit un model de tip panel, decizia între modelul cu efecte aleatoare 
şi cel cu efecte fixe bazându-se pe testul Hausman şi pe criteriile informaţionale 
asociate celor două modele. În final, modelul rezultat ca fiind potrivit a fost cel 
cu efecte fixe, acesta fiind o reprezentare bună a datelor utilizate.  

Rezultatele obţinute în urma estimării modelului cu efecte fixe au 
evidenţiat un efect pozitiv provenit dinspre câştigurile salariale şi investiţiile 
brute şi unul negativ exercitat de productivitatea muncii. 
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