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Rezumat. Pentru a supravieţui, populaţia în vârstă depinde de 
pensia primită de la stat, pentru mulţi dintre aceştia fiind singura sursă 
de venit. Această variabilă socială determinantă înregistrează valori 
modeste pentru majoritatea pensionarilor, nivelul său fiind de multe ori 
mai mic decât cel al salariul minim pe economie. 

Astfel, pensia primită de la stat este un indicator social important, 
pe baza valorii sale putându-se aprecia de cel mai multe ori rata de 
sărăcie a unei zone sau ţări. Conform Eurostat, ponderea populaţiei cu 
risc ridicat de sărăcie pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani 
depăşeşte un sfert din totalul acestora, fapt ce demonstrează că resursele 
alocate de la Bugetul de Stat pentru fondul de pensii sunt insuficiente. 

În cadrul acestui studiu am analizat legătura dintre piaţa forţei de 
muncă din România şi nivelul pensiei reale. Am presupus că evoluţia 
venitului din pensii depinde de configuraţia pieţei muncii. 

Utilizând un model econometric pentru serii de timp am evidenţiat 
o corelaţie particulară între pensia reală, diferite categorii ale populaţiei 
active şi salariul real, ambele variabile exogene fiind reprezentative şi 
puternic corelate cu dinamica pieţei forţei de muncă.  

Abordarea noastră subliniază încă o dată importanța sacrificării 
prezentului, a realităţii imediate, pentru un viitor mai bun şi mai sigur. 
Totuşi, rămânem sceptici când vine vorba despre viitoarele generaţii în 
contextul în care efectele crizei economice actuale vor dăinui încă mult 
timp. 
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Introducere 
 
Cotizaţia la sistemul public de pensii a firmelor prevăzute prin lege 

reprezintă o parte importantă a mecanismului de compensare a forței de muncă. 
Potrivit teoriei economice firmele plătesc lucrătorilor salariul egal cu valoarea 
productivităţii. 

Deoarece compensarea are mai multe forme, firmele pot fi privite ca 
vânzători neutri de beneficii pentru angajații lor, care pot să furnizeze orice 
combinație între plăți în numerar și diverse alte beneficii în funcţie de dorinţele 
muncitorilor lor. 

De obicei, ei preferă ca un procent de compensare totală al acestora să fie 
plătit sub formă de cotizaţie pentru pensie, deoarece compensarea netă este 
îmbunătățită cu ajutorul mecanismului fiscal al pensiilor. 

Scopul primordial al sistemelor de pensii este acela de a finanţa 
cheltuielile salariaţilor după pensioare sau în caz de accidentare. Aceste sisteme 
au la bază principiul economisirii în prezent pentru situaţii neaşteptate sau 
pentru viitor. În acest sens este nevoie de identificarea resurselor financiare 
necesare pentru acoperirea costurilor pentru acest tip de beneficii. 

Printre resursele financiare regăsim economisirile muncitorilor, taxe şi 
impozite pentru finanţarea beneficiilor publice sau asigurări pentru acoperirea 
costurilor în caz de accident sau deces. Multe persoane vor rămâne fără 
protecţie socială dacă aceste sisteme nu ţin cont de toţi factorii de influenţă 
enumeraţi mai sus. 

Funcţia socială fundamentală a sistemului de pensii este aceea de a 
asigura acoperire universală, de a furniza pensii decente pentru pensionari, 
pentru cei care suferă accidente de muncă, pentru urmaşii celor care au 
contribuit la sistemul de pensii şi pentru cei care nu au avut un fel de venit. 
Îndeplinirea acestor obiective este dificilă datorită multitudinii de factori care 
influenţează în mod diferit condiţiile de trai ale fiecăruia, iar aplicarea aceloraşi 
condiţii pentru toată lumea este de multe ori nedreaptă şi greşită. 

Potrivit economistului Peter Diamond, pensiile depind în primul rând de 
istoricul fiecărui individ în parte mai mult decât de nivelul taxelor şi 
impozitelor colectate, iar vârsta joacă un rol important în determinarea nivelului 
acestora. 

În acest articol analizăm, printre altele, pe economia României, această 
ipoteză cu ajutorul testului Grager pentru a determina dacă pensiile sunt 
influenţate de nivelul taxelor şi impozitelor. 

Mai mult decât atât apoi încercăm să determinăm relaţia dintre piaţa forţei 
de muncă şi nivelul pensiei publice cu ajutorul unei abordări econometrice. 
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Contextul economic actual din România 
 
Potrivit graficului de mai jos ritmul rapid de îmbătrânire a populaţiei are 

mai multe efecte negative decât pozitive asupra pieţei forţei de muncă. Un efect 
negativ ar fi acela că vârsta populaţiei ocupate este în continuă scădere, pe când 
vârsta de pensionare este în constantă creştere. 

 

 
Sursa datelor: www.insse.ro ; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute de către autor. 

 
Figura 1. România: Dependenţa demografică 

 
Singurul aspect pozitiv, pe termen scurt totuşi, este acela că numărul 

copiilor care de altfel depind de populaţia ocupată este în scădere. Trebuie 
precizat însă că, pe termen lung această evoluţie va creşte deficitul de forţă de 
muncă pe viitor. Un alt fapt îngrijorător subliniat de Organizaţia Internaţională 
a Muncii (ILO) este acela că o parte importantă a populaţiei ocupate se 
confruntă cu o serie de condiţii precare de muncă de aici şi creşterea rapidă a 
ratelor de şomaj (figura 2) şi a lipsei protecţiei sociale. 

Din graficul de mai jos se poate observa trendul ascendent al ratei 
şomajului BIM chiar dacă până în anul 2008 tendinţa generală era de 
descreştere lentă. Momentul din care rata şomajului a început să se deterioreze 
coincide cu momentul declanşării crizei economice, care de altfel a afectat şi 
încă mai afectează negativ toate componentele pieţei forţei de munca din 
România. 
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Sursa datelor: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute de către autor. 

 
Figura 2. România. Dinamica ratei şomajului BIM 

 
Creşterea accentuată a pensiei medii pentru toate categoriile de beneficiari 

s-a produs într-un ritm alert până în anul 2009. Criza economică a încetinit şi 
această evoluţie. Chiar dacă efectele nu au fost atât de profunde ca în cazul 
pieţei muncii şi aici acest fenomen a produs stagnarea ritmului de creştere. Un 
fapt îngrijorător, totuşi, este nivelul redus al pensiei medii valabil pentru toate 
tipurile de beneficiari, nivel insuficient pentru a oferi un trai modest. 

 

 
Sursa datelor: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute de către autor. 

 
Figura 3. România. Dinamica pensiei publice medii pe categorii 
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Pairwise Granger Causality Tests

Date: 11/18/12   Time: 22:02

Sample: 2005Q2 2011Q4

Lags: 1

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 26 0.28234 0.60026

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.02259 0.88183

Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 25 0.37706 0.69065

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.10963 0.8967

Lags: 3

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 24 0.4787 0.70133

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.19253 0.90002

Lags: 4

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 23 0.35091 0.8391

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.45819 0.76516

Lags: 5

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 22 0.39663 0.84122

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.8575 0.5383

Lags: 6

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_PROD_SA does not Granger Cause PENS_SA 21 0.34659 0.89321

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_PROD_SA 0.57643 0.74091

Efectul taxelor şi impozitelor asupra pensiei publice în România (2005-2011) 
 
În mod normal este de aşteptat că nivelul taxelor şi al impozitelor colectate 

la bugetul de stat să influenţeze într-o anumită măsură nivelul pensiei publice. 
Totuşi, potrivit economistului Peter Diamond nivelul pensiei depinde mai 

mult de istoricul fiecărui individ în parte şi nu de ponderea taxelor colectate. 
În acest sens, pentru a putea identifica particularităţile acestei relaţii în 

cazul României am folosit testul Granger pentru două tipuri de taxe: 
 în partea dreaptă a tabelului 1 am folosit taxele pe salarii calculate prin 

diferenţa dintre suma salariilor brute şi suma salariilor nete 
(înregistrate la ITM); 

 în partea stângă a tabelului 1 am folosit taxele pe produs (TVA şi alte 
tipuri). 

De asemenea, datele folosite au fost culese pe o perioadă de şase ani 
consecutivi, la nivel de trimestru, iar efectul de sezonalitate a fost eliminat. 

 
 Tabelul 1 

Analiza relației dintre taxe și pensia publică 
Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2005Q2 2011Q4

Lags: 1

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 26 3.64134 0.06892
  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 1.36106 0.25531

Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 25 5.66709 0.01122
  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 0.14205 0.86844

Lags: 3

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 24 4.47594 0.0172
  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 0.08333 0.96821

Lags: 4

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 23 3.22354 0.04512
  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 1.94139 0.15932

Lags: 5

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 22 2.29404 0.11666

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 1.50392 0.26561

Lags: 6

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 21 1.90448 0.19591

  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 2.84949 0.08637

Lags: 7

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

  IMP_SAL_SA does not Granger Cause PENS_SA 20 3.38769 0.09896
  PENS_SA does not Granger Cause IMP_SAL_SA 5.16293 0.04465  
Sursa: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute de către autor. 
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În tabelul de mai sus am testat cu ajutorul testului de cauzalitate Granger 
dacă cele două variabile taxele pe salarii sau taxele pe produs influenţează în 
vreun fel pensia publică şi vice versa. 

Potrivit rezultatelor, nivelul taxelor pe salarii influenţează pensia publică 
în cinci cazuri, pe când pensia influenţează taxele pe salarii în doar trei cazuri 
(începând cu cel de-al cincelea lag până la ultimul). 

Referitor la influenţa taxelor pe produs, potrivit rezultatelor ipoteza nulă 
nu a putut fi respinsă în niciun caz. Astfel, din moment ce nivelul probabilităţii 
depăşeşte 0,05, rezultatele obţinute în cazul României arată că cele două 
variabile nu se influenţează reciproc. 

 
Analiza econometrică 
 
În această secţiune analizăm corelaţia dintre pensia (pensie_medie_reală) 

şi patru dintre cei mai reprezentativi indicatori ai pieţei forţei de muncă salariul 
real (salariu_real), nivelul ocupării pentru diferite categorii de vârstă (ocupare), 
ponderea ajutorului de şomaj în salariul minim pe economie pentru şomerii cu 
experienţă în câmpul muncii (şom_exp), ponderea ajutorului de şomaj în 
salariul minim pe economie pentru şomerii fără experienţă în câmpul muncii.  

Toate datele utilizate au fost colectate din bazele de date interactive ale 
INSSE (www.insse.ro) pentru perioada 1991-2011.  

Am încercat să testăm corelaţia dintre cele cinci variabile cu ajutorul a 
nouă regresii în funcţie de grupele de vârstă existente pentru nivelul de ocupare. 

De asemenea, pentru a obţine indicatori relevanți şi consistenţi datele au 
suferite diferite modificări. 

Tabelul 2 
Regresii econometrice 

Pensia reală Salariul real Rata de ocupare 
Ajutor de şomaj 

(şomeri cu 
experienţă) 

Ajutor de şomaj 
(şomeri fără 
experienţă) 

Lags Coeff. Lags Coeff. Varsta Lags Coeff. Lags Coeff. Lags Coeff. 
1 0.533685 0.981551 60-64 3 0.820727 2 0.19189   
    3 -0.164908    
1 0.493929   0.954687 55-59 3 0.955661 2 0.14627    
    3 -0.208406    
1 0.545358   0.745536 45-49 2 1.411295    

    3 -0.143491    
1 0.421265   0.766857 40-44 2 1.97606 0.09847    
1 0.493721   0.753943 35-39 2 2.437797    
1 0.441531   0.823988 30-34 2 2.471687    
1 0.505428   0.790367 25-29 2 1.774151    
1 0.540274   0.872304 20-24 2 1.154159    
1 0.548551   0.917098 19-15 2 2.479926 1 -0.218455 

Sursa: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute de către autor. 
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Pe baza rezultatelor prezentate în tabelul de mai sus se poate observa că 
trendul inerţial al pensiei publice se menţine în toate ecuaţiile, coeficientul 
oscilând în intervalul [0,4, 0,5]. 

Gradul de corelaţie dintre salariul real şi pensia reală îşi modifica semnul 
în funcţie de numărul de lag-uri. În acest sens există o legătură directă pentru 
valorile fără niciun lag şi una indirect pentru valorile cu trei lag-uri. 

Valorile parametrilor pentru rata de ocupare diferă pentru toate categoriile 
de vârsta luate în analiză. Pe măsură ce vârstă se reduce de la 64 până la 30 de 
ani valorile coeficienţilor sunt din ce în ce mai mari. Totuşi, dacă vom reduce şi 
mai mult vârsta până la 20 de ani coeficientul îşi pierde din tărie.  

Pentru tineri (segmentul 15-19 ani) coeficientul depăşeşte nivelul 
categoriei 30-34. Acest fapt demonstrează că evoluţia individului stabileşte 
nivelul pensiei primate şi cu cât intrarea în câmpul muncii se face mai din timp 
cu atât şansele pentru o pensie decenta cresc. 

Testele econometrice au arătat că ecuaţiile sunt consistente, iar nivelul de 
semnificație al coeficienţilor este de aproximativ 90%. 

Testele pentru rădăcina unitară au arătat, de asemenea, că variabilele 
utilizate sunt staţionare. 

Pe baza testelor Akaike şi Swartz am ales trei ecuaţii dintre cele nouă 
pentru a le descrie mai în detaliu. 

 
Tabelul 3 

Rezultatele testelor Akaike si Swartz 
      Criteriul Akaike    Criteriul Schwarz
Eq.1 4.52729 4.78804
Eq.2 4.69751 4.95825
Eq.3 5.08959 5.30688
Eq.4 5.27178 5.500015
Eq.5 5.473347 5.655935
Eq.6 5.276652 5.45924
Eq.7 5.451705 5.634293
Eq.8 5.737124 5.919712
Eq.9 5.344514 5.572749

Sursa: www.insse.ro; toate calculele şi reprezentărilor au fost făcute 
de către autor. 

 
PENSIE_MEDIE_REALA (t) = - 87.15471+0.53368PENSIE_MEDIE_REALA (t-1) + 

0.19189SOM_EXP (t-2) + 0.98155SALARIU_REAL (t) - 0.16490SALARIU_REAL (t-3) 
+ 0.82072OCUPARE60___64_ANI (t-3)      (1) 

 
Prima ecuaţie evidenţiază efectul inerţial al dinamicii pensiei publice la 

primul lag (+0,53368). 
Cel mai important factor de influenţă este dimensiunea salariului real la 

un lag corelată pozitiv cu nivelul pensiei publice (+0,98155). Aceeaşi variabilă 
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doar că la o diferenţă de trei laguri are o influenţă negativă asupra nivelului 
pensiei chiar dacă valoarea coeficientului este semnificativ mai redusă  
(-0,16490). 

Rata de ocupare pentru populaţia cu vârsta între 60 şi 64 de ani este 
puternic pozitiv corelată cu nivelul pensiei la o distanță de trei lag-uri. 

Aşa cum era de aşteptat, ajutorul de şomaj evoluează în acelaşi sens cu 
pensia publică din moment ce aceste două variabile reprezintă instrumente 
sociale importante, iar atunci când nivelul uneia creşte este absolut necesar ca şi 
cealaltă să aibă acelaşi trend. Distanţa dintre momentele de creştere sau de 
reducere ale celor două variabile este de doi ani. 

 
PENSIE_MEDIE_REALA (t) = - 91.92381601+0.49392PENSIE_MEDIE_ REALA(t-1) 

+ 0.14626SOM_EXP (t-2) + 0.95468SALARIU_REAL (t) - 0.20840SALARIU_REAL(t-3) + 
0.95566OCUPARE55___59_ANI (t-3)      (2) 

 
Dacă înlocuim în prima ecuaţie rata de ocupare pentru altă categorie de 

vârstă, şi anume cea de 55-59 de ani, semnul coeficientului nu se modifică, dar 
valoarea acestuia creşte cu câteva procente. Astfel efectul noii rate a ocupării 
devine mai puternic (+0,95566). 

 
PENSIE_MEDIE_REALA (t) = - 127.7945138+ 0.54535PENSIE_MEDIE_REALA(t-1) + 

0.74553SALARIU_REAL (t)-0.14349SALARIU_REAL (t-3)+ 1.41129OCUPARE45___49_ 
ANI(t-2)          (3) 

 
Mai departe, dacă reducem şi mai mult categoria de vârstă pentru rata de 

ocupare coefcientul pensie la un lag se modifică şi depăşeşte nivelul înregistrat 
în prima ecuaţie. Mai mult decât atât, comparativ cu ecuaţia 2 ceilalţi coefi-
cienţi îşi pierd din intensitate. 

 
Concluzii 
 
Criza economică a afectat pe lângă multe structuri economice şi nivelul 

pensiei publice din România. Chiar dacă efectele imediate nu au fost vizibile şi 
de aceeaşi proporţie cu cele asupra forţei de muncă active, pensia a suferit 
descreşteri semnificative într-un interval de timp relativ scurt. 

Nivelul modest al pensiei publice reprezintă pentru mulţi dintre 
pensionari singurul venit disponibil, iar o reducere a acestuia afectează grav 
nivelul de trai pentru acest grup social. 

Analiza econometrică întreprinsă în cadrul acestui studiu arată o corelaţie 
pozitivă între variabila endogenă, pensia reală, şi salariul real în perioada 
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curentă, rata de ocupare şi ponderea ajutorului de şomaj în salariul minim pe 
economie pentru şomerii cu experienţă în câmpul muncii. 

Totuşi, efectele acestor factori nu sunt instantanee, iar acest fapt este 
reflectat de numărul de lag-uri pentru fiecare variabilă în parte. 

Pentru a conecta la problemele economice actuale, cum ar fi nivelul 
ridicat al șomajului, cu care majoritatea statelor membre din Uniunea 
Europeană se confruntă, am testat de asemenea relația dintre pensii și ajutorul 
de șomaj ca pondere din salariul minim pe economie, iar rezultatele susțin 
ipoteza unei corelații pozitive între ele atunci când este vorba de lucrători cu 
experiență și unul negativ atunci când vine vorba de lucrători fără experiență. 

Deoarece există o relație importantă între piața forței de muncă și a 
generațiilor în vârstă, este necesară reconfigurarea sistemului actual public de 
pensii din România. 
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