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Rezumat

Studiul i-a propus realizarea unei analize detaliate a evoluiei productivitii multifactoriale i a
celei a productivitii muncii din industria prelucrtoare româneasc comparativ cu cea din zona
euro. Spre deosebire de productivitatea muncii, productivitatea multifactorial permite
identificarea

distinct

a

contribuiei

muncii,

capitalului,

consumului

intermediar i

tehnologiei/eficienei la producia obinut. Pentru calculul msurilor de productivitate din
industria prelucrtoare româneasc s-a utilizat, pe de o parte, analiza structural pentru a
surprinde performanele la nivelul ramurilor, iar pe de alt parte, estimarea econometric pentru
a identifica determinanii productivitii.
Rezultatele au relevat un puternic efect de convergen ctre nivelurile de productivitate din zona
euro i câtiguri de productivitate comparabile (sau chiar superioare în unele cazuri) cu cele ale
altor ri din Europa Central i de Est (Polonia, Slovenia, Cehia, Ungaria).
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INTRODUCERE
Potrivit teoriei economice, pe termen lung principalele variabile macroeconomice tind s-i
ating nivelul de echilibru. Pe termen scurt îns, apar deviaii de la acest nivel, care pot impune
intervenia corectiv a politicii monetare, iar prin capacitatea sa de a reflecta aceste deviaii,
evoluia productivitii capt o relevan deosebit pentru decidentul de politic monetar.
Având în vedere faptul c obiectivul fundamental al politicii monetare îl reprezint stabilitatea
preurilor, primul aspect legat de evoluia productivitii care prezint interes pentru autoritatea
monetar este cel al relaiei dintre accelerarea dinamicii productivitii i majorarea ratei de
cretere a PIB potenial (acel nivel al PIB consistent cu preuri stabile). Prin urmare, în adoptarea
deciziilor de politic monetar, banca central este nevoit s evalueze rata probabil de cretere
pe termen mediu a acestui din urm indicator. PIB potenial depinde atât de cantitatea i calitatea
factorilor implicai în procesul de producie (capital i munc), cât i de eficiena cu care acetia
sunt consumai, adic de productivitatea multifactorial. O analiz complex a evoluiilor trecute
i prezente ale productivitii este astfel important pentru a înelege capacitatea de producie a
economiei.
Cel de-al doilea aspect al relaiei dintre productivitate i politica monetar, cu o relevan mult
mai mare în cazul unei economii în tranziie, vizeaz influena direct a productivitii asupra
nivelului preurilor (respectiv a dinamicii productivitii asupra ratei inflaiei) i influena
indirect asupra cursului de schimb. În acest sens, Baumol i Bowen (1966) au fost primii care
au artat c exist o legtur direct între nivelul productivitii i cel al preurilor. Anterior, atât
Balassa (1964), cât i Samuelson (1964) demonstraser c dinamica mai rapid a productivitii
dintr-o ar în curs de dezvoltare comparativ cu cea dintr-o ar dezvoltat – determinat de o
cretere mai rapid a productivitii în sectorul tradable comparativ cu sectorul non-tradable –
duce la un ritm mai alert de cretere a preurilor în sectorul non-tradable comparativ cu cel
tradable (în cazul rii în curs de dezvoltare). Consecina acestui mecanism este aprecierea
cursului de schimb real (sau chiar a celui nominal). Trebuie precizat în acest context c influena
productivitii atât asupra preurilor (în sensul creterii), cât i asupra cursului de schimb (în
sensul aprecierii) este una de echilibru i, prin urmare, nu impune intervenii prin politica
monetar.
Dat fiind rolul pe care calculul dinamicii productivitii multifactoriale îl îndeplinete pentru
decidenii de politic economic, Uniunea European a demarat în anul 2003 un proiect de
construcie a unei baze de date unitare a productivitii multifactoriale la nivelul economiei în
general i al sectorului industrial în particular pentru toate rile membre (EU KLEMS). Datele
de conturi naionale furnizate de fiecare dintre rile participante la proiect (rile membre UE,
plus alte ri, cele mai importante fiind SUA, Japonia, Canada) sunt prelucrate de o manier
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armonizat i permit o analiz rafinat a evoluiilor din economie i din sectorul industrial.
Obiectivul principal al acestui demers este acela de a impune aceast msur de productivitate ca
un instrument cheie în evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor strategiei Lisabona, dar i
ca un mijloc de informare a decidenilor de politic economic cu privire la performanele
structurale ale UE în ansamblu, ale UE în comparaie cu alte ri i la cele consemnate de rile
membre; de asemenea, pe baza acestui indicator poate fi pus în eviden i contribuia sectorului
industrial la decalajul de productivitate dintre ri. În aceste condiii i dat fiind faptul c aceast
baz de date ar putea fi extins i pentru România i Bulgaria, considerm ca oportun realizarea
unui studiu care s includ atât aspecte teoretice privind productivitatea multifactorial, cât i
calcule specifice, dedicate sectorului industrial din România.
De menionat c pentru a calcula productivitatea multifactorial este necesar un volum important
de date furnizat de sistemul conturilor naionale, ceea ce conduce la un decalaj între momentul
realizrii analizei i intervalul analizat (cel puin doi ani); principala cerin este ca orizontul de
timp pe care este fcut analiza s fie suficient de îndelungat (cel puin 10 ani).
Studiul realizat pe cazul industriei prelucrtoare din România acoper intervalul 1994-2004 i
este structurat în cinci seciuni. Primele dou capitole sunt dedicate unor aspecte teoretice
privind principalele msuri de productivitate i modelul teoretic utilizat. Metodologia folosit
este cea rezultat din teoria neoclasic a creterii economice pentru calculul reziduului Solow, cu
ipotezele specifice i în condiiile în care pentru fiecare ramur industrial analizat s-a utilizat o
funcie de producie distinct. Un subcapitol aparte al lucrrii prezint datele folosite pentru
calculul productivitii multifactoriale în România i modul de prelucrare a acestora. Pentru
determinarea stocului de capital din sectorul manufacturier românesc, estimrile privind rata
medie de amortizare specific fiecrei ramuri industriale s-au fcut inând cont de valorile
existente în baza de date EU KLEMS, care au fost ajustate în sens cresctor sau descresctor în
funcie de specificitatea fiecrei ramuri, dar într-o manier conservatoare pentru evitarea unei
posibile supraestimri a indicatorului de productivitate. Capitolul 3 este dedicat exclusiv analizei
rezultatelor obinute pe cazul industriei prelucrtoare din România, pe ansamblul sectorului i al
principalelor ramuri, iar Capitolul 4 analizeaz econometric atât determinanii productivitii
muncii, cât i pe cei ai celei multifactoriale pornind de la modelul teoretic prezentat în Capitolul 2
i punând accent i pe factorii specifici unei economii în tranziie.
Pentru evidenierea efectului de convergen asociat transferului de tehnologie dintr-o ar lider
într-o ar în dezvoltare s-au calculat nivelurile productivitii muncii i ale productivitii
multifactoriale din România i Germania (considerând-o pe aceasta din urm ca ar lider i
proxy pentru zona euro) i ritmurile anuale de cretere a celor doi indicatori, diferenele dintre
dinamici oferind indicii privind viteza de convergen a sectorului industrial autohton ctre
performana celui din Germania.
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CAPITOLUL 1. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
PRODUCTIVITATEA. PRINCIPALELE MSURI
DE PRODUCTIVITATE
Productivitatea este definit, în general, ca raportul dintre volumul msurat al produciei i
volumul msurat al intrrilor (input-urilor). Fiecrui input i se poate asocia o msur de
productivitate, dup cum exist rezultate care nu pot fi legate în mod direct de niciunul dintre
factorii de intrare. Potrivit teoriei creterii economice, productivitatea se msoar ca un rezidual
ce evideniaz plusul de producie obinut ce nu poate fi explicat prin creterea factorilor de
producie utilizai (capital, munc).
Msurile de productivitate constituie indicatori de baz în analiza performanei unei economii
sau a unui sector, iar evidenierea influenei progresului tehnic reprezint în mod frecvent
principalul motiv pentru care se fac astfel de calcule.
Dei opiunea pentru o anumit msur de productivitate este condiionat de disponibilitatea
datelor, evoluiile tot mai complexe consemnate în cadrul economiei globale i accepiunea tot
mai larg potrivit creia productivitatea este factorul cheie al creterii economice au amplificat
încercrile de realizare a unor calcule de productivitate cât mai sofisticate, menite s surprind
influena unui numr cât mai mare de factori (OECD Productivity Manual, 2001):
(i)

tehnologia sub form necorporal (proiecte noi, rezultate tiinifice, tehnici
organizaionale i de management noi) sau încorporat în produse noi (design-ul i
calitatea noilor generaii de elemente de consum intermediar i de bunuri de capital).
Trebuie menionat îns c relaia între progres tehnologic i productivitate nu este
direct, în pofida asocierii explicite sau implicite a acestora;

(ii)

eficiena abordat distinct de ideea de progres tehnologic i privit, în principal, din
perspectiva eliminrii deficienelor de ordin tehnic sau organizatoric, dar i din cea a
eforturilor de implementare a celor mai bune practici în domeniu. Altfel spus, prin
eficien se înelege cantitatea maxim de produse ce poate fi obinut în condiiile
tehnologice actuale i cu un volum dat de factori de producie (Diewert i Lawrence,
1999). Dat fiind obiectivul de maximizare a profitului specific fiecrei afaceri,
câtigurile de productivitate înregistrate la nivelul unui sector se pot datora fie
eforturilor de cretere a eficienei ataate fiecrei companii cu activitate în sectorul
respectiv, fie deciziei de relocare a produciei ctre unitile mai eficiente;

(iii)

reducerea costurilor reale. Plecând de la premisa c un proces de producie implic
o cantitate de factori de intrare i o cantitate de produse rezultate, orice cretere de
11
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productivitate poate fi interpretat ca o reducere de cost; un comportament de
maximizare a profitului are asociat un altul de minimizare a costurilor. Cu alte
cuvinte, plusul de productivitate obinut este egal cu minusul asociat reducerii
costurilor totale, în condiiile în care volumul produciei nu se reduce i nu au loc
substituii între factorii de producie dinspre cei al cror pre crete ctre cei care
manifest o tendin de ieftinire. Dei din punct de vedere conceptual, efectul
îmbuntirilor în planul eficienei i al tehnologiei, precum i cel al economiilor de
scar privite ca surse de reducere a costurilor pot fi izolate, practic demersul este
dificil. Productivitatea este msurat în general ca un rezidual, care poate încorpora
nu numai influena factorilor menionai anterior, dar i variaii ale gradului de
utilizare a capacitilor de producie, schimbri în modul de organizare a afacerii,
precum i erori de msurare de orice fel;
(iv)

corelaia cu ciclul economic. Dei s-a observat c, în general, productivitatea are un
caracter prociclic (tinde s-i accelereze creterea în perioadele de expansiune i s
i-o încetineasc în cele de declin), modelul standard al productivitii nu se
suprapune perfect realitilor ciclului economic. Aceast concluzie se datoreaz în
primul rând diferenelor care apar la nivelul gradului de utilizare a factorilor de
producie în diferitele faze ale ciclului economic i care sunt surprinse numai parial
de calculul productivitii. La fluctuaii pe termen scurt ale cererii, companiile pot
reaciona prin modificarea gradului de utilizare a capitalului i a forei de munc.
Aceste micri pot genera variaii mult mai mari la nivelul produciei decât la nivelul
factorilor monitorizai, micri care se vor reflecta în dinamica productivitii.
De asemenea, variaiile prociclice ale productivitii pot reflecta realocrile ciclice ale
resurselor între principalele sectoare. Prin urmare, productivitatea trebuie urmrit i
interpretat pe termen lung, iar analiza ar trebui realizat pe intervale similare ale
ciclului economic, respectiv pe intervale în care gradul de utilizare a capacitilor de
producie este relativ similar;

(v)

standardizarea proceselor de producie, în sensul în care simpla comparaie a
msurilor de productivitate ataate diferitelor procese de producie poate fi un mijloc
de identificare a ineficienelor.

Ca regul general, msurile de productivitate pot fi împrite în dou mari categorii:
ª msuri de productivitate care urmresc identificarea influenei unui singur factor
(ex.: productivitatea muncii, productivitatea capitalului);
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ª msuri de productivitate pe baza crora se poate evidenia influena mai multor factori
(denumite generic MFP – multifactor productivity).
Tabel 1: Principalele msuri de productivitate
Factori de intrare
Msuri de
producie

Munc

Capital

Capital
i munc

Productivitatea MFP capital-munc
Productivitatea
Valoarea
muncii (pe baza capitalului (pe baza (pe baza produciei
produciei totale produciei totale) produciei totale)
totale)
Valoarea
adugat brut

Productivitatea
muncii
(pe baza VAB)

Productivitatea
capitalului
(pe baza VAB)

Productivitate unifactorial

MFP capital-munc
(pe baza VAB)

Capital, munc i consum
intermediar (energie,
materiale, servicii)
MFP – KLEMS

–

Productivitate multifactorial (MFP)

Sursa: OECD

1.1. Productivitatea muncii
Definiia general acceptat a productivitii muncii este aceea de producie obinut pe unitatea
de for de munc, ce poate fi reprezentat de numrul de ore lucrate, numrul de persoane
angajate (salariai i alte categorii) sau numrul de salariai. Dac varianta care ia în calcul
numrul de ore lucrate este cea mai utilizat, pe considerentul c este cea mai puin imperfect,
la polul opus se afl productivitatea muncii determinat pe baza numrului de salariai, a crei
principal calitate const în simplitatea ei (din perspectiva stabilirii numitorului). Aceast msur
nu reflect îns în niciun fel schimbrile intervenite în ceea ce privete timpul mediu lucrat i
nici rolul persoanelor angajate, dar care nu au statut de salariai i care pot avea o contribuie la
procesul de producie.
Toate aceste neajunsuri pot fi înlturate prin: (i) calculul productivitii muncii pe baza
populaiei ocupate (salariai i alte categorii), rezultat din anchetele structurale; (ii) conversia
numrului de locuri de munc (persoane) în numr de ore efectiv lucrate, ceea ce permite
reflectarea oricrei modificri aprute în politica unei companii din perspectiva numrului de zile
acordate sub forma concediului de odihn legal, a duratei obligatorii a sptmânii de lucru sau a
raportului angajat cu norm întreag/angajat cu norm redus.
Indiferent de modul de calcul, productivitatea muncii este doar o msur parial a
productivitii, care evideniaz efectul cumulat al mai multor factori: în principal capital i
consum intermediar, dar i eficien tehnologic i organizaional, eventuale economii de scar
sau creteri ale gradului de utilizare a capacitilor de producie.
13
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Productivitatea muncii se poate determina pentru diferite reprezentri ale performanei
economice (producie total sau valoare adugat brut). Dei din perspectiva coninutului
economic concluziile sunt relativ similare (mijloc de apreciere a nivelului de trai1), diferena
dintre cele dou modaliti de calcul se refer în principal la dependena msurii de
productivitate de raportul dintre factorii primari i cei intermediari de producie. Astfel,
productivitatea muncii determinat pe baza valorii totale a produciei nu surprinde modul în care
fora de munc este afectat de schimbrile intervenite la nivelul consumului intermediar sau al
capitalului. De exemplu, externalizarea unei activiti în cadrul unei firme poate conduce la
substituia factorilor primari de producie, inclusiv for de munc, cu elemente de consum
intermediar. Productivitatea muncii crete în acest caz, ca o consecin direct a externalizrii,
dar ea nu reflect niciun fel de modificri din perspectiva progresului tehnic sau al inovrii. În
cazul în care productivitatea muncii se determin pe baza valorii adugate brute, o eventual
situaie de externalizare a unui proces va determina variaii de acelai sens ale numrtorului i
numitorului, iar indicatorul de productivitate nu se va modifica semnificativ.

1.2. Productivitatea capitalului i stocul de capital
Într-o manier simplificat, indicele productivitii capitalului relev rezultatul economic
(producie total sau valoare adugat brut) obinut cu o anumit cantitate de capital productiv
imobilizat. Similar celeilalte msuri unifactoriale, productivitatea capitalului reflect influena
conjugat a unui complex de factori – consum intermediar, munc, progres tehnic, economii de
scar, variaii în utilizarea capacitilor de producie sau erori de msurare. De asemenea, ea se
poate calcula atât pe seama valorii totale a produciei, cât i pe seama valorii adugate brute, în
acest ultim caz existând avantajul unei sensibiliti mai mici la substituia consum intermediar –
capital. Productivitatea capitalului nu trebuie confundat cu rentabilitatea capitalului, prima
implicând producia în uniti fizice, iar cea de-a doua fiind o msur de venit.
Pentru msurarea stocului de capital implicat într-un proces de producie, literatura de
specialitate i analizele empirice recomand mai multe metode:
(i)

fluxul serviciilor de capital (cea mai recomandat msur în analizele de productivitate)
reprezint fluxul de servicii productive furnizate de un activ în procesul de producie.

Valoarea serviciilor de capital se determin pe baza cantitii de servicii de capital i a costului
de utilizare sau a preului de închiriere a activelor respective (Jorgenson, 1963), pe considerentul
c, într-o pia competitiv, chiria va reflecta valoarea serviciilor ce pot rezulta din activul
respectiv. Preul de închiriere este corelat cu preul activului, dar ia în considerare i costul de
1

În cazul productivitii muncii la nivel de economie.
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oportunitate, amortizarea i orice alte câtiguri sau pierderi, care sunt anticipate a rezulta din
deinerea activului respectiv;
(ii)

stocul brut de capital se obine prin cumularea fluxului de investiii, corectat cu
caracteristicile tiparului de scoatere din funciune a unui bun de capital (casare sau
retragere), respectiv cu durata probabil de via a unui bun de capital2. Cu alte cuvinte,
este un stoc de capital productiv, corectat cu activele scoase din funciune, dar nu i cu
pierderea de capacitate productiv.

Pentru implementarea practic, serviciile de capital sunt considerate proporionale cu stocul de
capital, cu un factor de proporionalitate constant în timp, ceea ce înseamn c rata de cretere a
serviciilor de capital i cea a stocului de capital sunt identice. Ipoteza este într-o anumit msur
nerealist, dar este impus de faptul c fluxurile de servicii de capital nu sunt direct observabile.
Una din principalele consecine ale acestui mod de evaluare a capitalului o reprezint caracterul
pronunat prociclic al productivitii: în timp ce dinamica produciei este surprins integral de
datele statistice, variaiile în gradul de utilizare a capitalului (i a muncii) sunt numai parial
reflectate. Modificarea ratei de utilizare a capitalului se poate datora mai multor factori:
schimbri în condiiile de pia, variaii sezoniere, întreruperi în fluxul de aprovizionare cu
bunuri intermediare sau defectarea unor utilaje. Întrucât ajustarea stocului de capital cu toate
aceste influene este dificil, efectul lor se transmite în rezultatele de productivitate obinute.
Simplificat, „dac stocul de echipamente ar fi msurat prin numrul de maini, fluxul de servicii
ar fi msurat în maini-or”3;
(iii)

stocul net de capital se obine prin corectarea stocului brut de capital cu pierderea de
capacitate productiv. Empiric, s-a observat c indicele stocului brut sau net de capital
tinde s creasc mult mai lent decât cel al serviciilor de capital, ceea ce conduce la o
subestimare a contribuiei capitalului la rezultatul economic.

1.3. Productivitatea multifactorial
Productivitatea multifactorial (MFP) permite identificarea distinct a contribuiei muncii,
capitalului, consumului intermediar i tehnologiei/eficienei la producia obinut. Din acest
punct de vedere, aceasta este un instrument important în studiul tiparului de cretere economic
i în evaluarea potenialului de cretere a economiei/sectorului.

2

Spre exemplu toate camioanele dintr-un parc auto alctuit din vehicule de aceeai vârst i aceeai generaie au,
teoretic, aceeai durat de via. În realitate, ele se uzeaz fizic în mod diferit i sunt scoase din circulaie la
termene diferite.
3
Jorgenson D., Griliches Z. – The explanation of productivity change, The Review of Economic Studies, 1967.
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Trebuie menionat îns c nu orice form de progres tehnologic se reflect în creterea MFP.
Legat de acest aspect, se impune a fi fcut distincie între schimbrile tehnologice sub form
corporal, care pot fi atribuite factorilor primari sau intermediari de producie cu condiia
remunerrii lor, i cele sub form necorporal, care nu incumb ideea unei remuneraii i care nu
pot fi legate fizic de niciunul dintre factorii de producie; acestea din urm pot fi rezultatul
activitii de cercetare-dezvoltare i inovare care conduce la procese de producie îmbuntite
sau la crearea de produse noi prin efort propriu sau ca rezultat al imitaiei. Aceast ultim form
de progres tehnologic determin o cretere a volumului maxim al produciei ce poate fi obinut
cu o anumit cantitate de factori de producie i fr a modifica raportul dintre ei (se respect
criteriul de neutralitate al lui Hicks4).
Similar celorlalte msuri prezentate, productivitatea multifactorial poate fi calculat pentru
diferite reprezentri ale procesului de producie:
ª MFP pe baza produciei totale, care permite evidenierea separat a contribuiei muncii,
capitalului i tehnologiei la producia obinut5;
ª MFP pe baza valorii adugate brute reflect contribuia factorilor de producie (capital,
munc, tehnologie) la valoarea adugat brut5;
ª MFP–KLEMS (capital-labour-energy-materials-services)6 care permite evidenierea
separat a contribuiei muncii, capitalului, consumului intermediar, precum i a
tehnologiei la producia total obinut; din aceste motive, aceasta este considerat ca
fiind cea mai complex msur a eficienei la nivelul industriei.
În cazul utilizrii pentru comparaii internaionale între economii, este de menionat c MFPKLEMS elimin influenele provenite din ratele diferite ale omajului între ri, precum i din
obiectivele distincte ale politicilor guvernamentale (mai buna ocupare a forei de munc versus
creterea productivitii muncii). Una dintre principalele caliti ale acestei msuri de
productivitate este faptul c permite examinarea performanei la nivelul diferitelor ramuri
industriale i identificarea contribuiei lor la creterea agregat, în pofida eterogenitii ridicate.
Pe aceste considerente, în 2003 în cadrul Uniunii Europene a fost demarat un program –
EU KLEMS – care urmrete crearea unei baze de date unitare a msurilor de productivitate
4

Barro R., Sala-i-Martin X. – Economic Growth, MIT Press (1999).
În literatura de specialitate, acest tip de productivitate multifactorial mai este întâlnit i sub denumirea de TFP
(Total Factor Productivity).
6
În mod normal, pentru calculul acestei msuri de productivitate este util defalcarea consumului intermediar în
consum de energie, materiale i servicii. Întrucât aceste date nu sunt disponibile pentru România s-a utilizat
consumul intermediar total furnizat de sistemul conturilor naionale.
5
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multifactorial pentru toate rile membre7, din perspectiva mai bunei evaluri a competitivitii,
a modelelor de cretere economic i a modificrilor intervenite în intensitatea utilizrii
resurselor i în realocarea lor ctre sectoare mai profitabile. Meritul acestui demers este acela c
utilizeaz informaii detaliate privind producia i factorii de intrare: capital (K), munc (L) i
consum intermediar sub form de energie (E), materiale (M) i servicii (S). Metodologia de
calcul al ratelor de cretere a productivitii multifactoriale dateaz din 1987 (Jorgenson, Gollop
i Fraumeni), dar aplicarea acesteia pe scar larg în Europa i la nivelul industriei este de dat
relativ recent.

7

Aceast baz de date include msuri de cretere economic, productivitate, for de munc, formare a capitalului în
sectorul industrial din statele membre UE, Japonia, Canada i SUA. Intervalul de timp acoperit este 1970-2004
pentru UE-15 i respectiv 1995-2004 pentru cele 10 ri care au aderat în 2004. România i Bulgaria nu au fost
înc incluse în acest program. Proiectul EU KLEMS este finanat de Comisia European, a fost demarat la
1 septembrie 2004 i are termen de finalizare anul 2007.
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CAPITOLUL 2. DATELE UTILIZATE I MODELUL TEORETIC
Acest studiu îi propune s analizeze evoluia productivitii în industria prelucrtoare din
România în intervalul 1994-2004. Iniial, calculele au fost efectuate pentru întreg sectorul
industrial, dar rezultatele au relevat situaii de supraestimare a performanelor în industria
extractiv (ex. anii 1995 i 1996 în cazul ramurii de extracie i prelucrare a crbunelui), induse
de gradul sczut de capitalizare i preluate de productivitate în calitatea ei de rezidual. Date fiind
poziiile de monopol deinute de companiile din sectorul extractiv i din cel energetic, precum i
apetitul sczut pentru investiii i volumul important de subvenii de care acestea au beneficiat i
care au fost utilizate mai degrab pentru plata salariilor i a cheltuielilor curente decât pentru
dezvoltarea afacerii, s-a decis ca sfera de cuprindere a prezentului studiu s fie limitat la
industria prelucrtoare. Mai mult, industria prelucrtoare este „motorul” unei economii având în
vedere aportul decisiv la formarea exporturilor (în cazul României aceasta furnizeaz circa 97 la
sut din exporturile anului 2005).
În ceea ce privete încadrarea temporal, opiunea pentru intervalul 1994-2004 a fost impus de
cerina ca economia româneasc în general i sectorul industrial în special s fi depit perioada
ocurilor caracteristice primilor ani ai tranziiei la economia de pia (inclusiv al celui indus de
dezmembrarea CAER) i s fi parcurs etape eseniale din procesul de ajustare sistemic în sensul
diminurii rigiditilor i al implementrii mecanismelor de pia. Extrem de important era un
cadru legislativ de reglementare a falimentului; în România, prima lege privind procedura
reorganizrii i lichidrii judiciare a fost adoptat în 1995, ceea ce a fcut ca pân la adoptarea ei,
volumul capacitilor de producie din economia româneasc i, implicit, din sectorul industrial
s fie puternic supradimensionat, cu impact direct asupra competiiei interne i a rigiditilor din
piaa muncii. Prelungirea intervalului de analiz dincolo de anul 2004 nu a fost posibil datorit
faptului c productivitatea multifactorial KLEMS nu se poate calcula decât pe baza datelor
furnizate de sistemul conturilor naionale, iar acestea sunt disponibile numai pân în 2004.
Dei contribuia sectorului industrial la formarea PIB este de numai 25 la sut, o analiz a
productivitii pe acest segment este util, date fiind:
ª rolul decisiv al industriei la progresul tehnologic al economiei româneti;
ª expunerea industriei la competiia extern, având în vedere c bunurile industriale sunt
prin definiie comercializabile;
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ª ritmul ridicat de cretere a productivitii muncii în industrie prin comparaie cu
segmentul serviciilor8 (Grafic 1);
ª disponibilitatea mai mare a datelor (atât pentru România, cât i pentru alte ri) i
calitatea superioar a acestora, ceea ce a facilitat comparaiile internaionale.
Grafic 1

Productivitatea muncii în industrie i servicii
145
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industrie
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2000T1

95

Productivitatea muncii - calculat pe baza valorii adugate brute i a numrului de salariai publicat de
INS (2002T1=100)
Sursa: INS, calcule proprii

Pentru analiza surselor i a evoluiei productivitii în industria româneasc s-a folosit urmtorul
set de date: (i) indici de volum al produciei industriale; (ii) indici de volum al valorii adugate
brute; (iii) indici de volum al consumului intermediar; (iv) indici de volum al investiiilor;
(v) numrul mediu de salariai; (vi) costul total al forei de munc; (vii) valoarea produciei, a
consumului intermediar i valoarea adugat brut exprimate în preuri curente.
Indicii de volum al produciei industriale Qt Q0 utilizai în lucrare sunt de dou feluri: indici
de volum fizic i indici de volum obinui prin deflatare. Ambele categorii au la baz aceeai

8

Un calcul al productivitii muncii utilizând populaia ocupat din cele dou sectoare (industrie i servicii) este
posibil doar din anul 2002 i indic îngustarea decalajului dintre cele dou serii de productivitate. Cu toate acestea,
am optat pentru prezentarea productivitii calculat pe baza numrului de salariai dat fiind disponibilitatea mai
mare a datelor i relevana mai ridicat a concluziilor.

19

Banca Naional a României
Caiete de studii, septembrie 2007

surs i anume nomenclatorul de produse i servicii cu caracter industrial PRODROM9 care are
un grad de acoperire de circa 90 la sut din cifra de afaceri total în cadrul fiecrei activiti
industriale10.
Indicii de volum fizic al produciei industriale sunt publicai în buletinele lunare ale INS i sunt
de tip Laspeyres. Calculul unui indice agregat la nivelul industriei se efectueaz pe baza unui
eantion de produse din PRODIND pentru care se înregistreaz date cantitative privind producia
realizat; agregarea indicilor primari ai produciei fizice industriale se realizeaz printr-un sistem
de ponderri succesive, utilizându-se pentru agregarea la nivel de produs preul mediu unitar din
anul de baz (2000), iar pentru nivelele de agregare superioare (clas, grup etc., conform CAEN
Rev.1), valoarea adugat brut la costul factorilor din anul de baz (2000).
Indicii de volum al produciei industriale bazai pe sistemul conturilor naionale (SCN) – total
industrie, precum i diviziuni CAEN Rev.1 – sunt obinui prin deflatarea indicilor valorici ai
produciei cu indicii de pre corespunztori. Chiar dac din punct de vedere conceptual, cei doi
indici ar trebui s fie echivaleni, valorile obinute difer sensibil din cauza metodologiei de
calcul.
În România, calculul indicilor productivitii muncii în industrie (W) de ctre INS se realizeaz
prin raportarea indicelui de volum fizic al produciei industriale (Q) la indicele numrului mediu
de salariai din industrie (L) :
Wt
W0

§ Qt ·
¨¨ ¸¸
© Q0 ¹

§ Lt ·
¨¨ ¸¸
© L0 ¹

Indicele productivitii muncii în industrie analizat în lucrare s-a calculat pe baza indicelui de
volum al produciei (conform SCN) i a indicelui numrului mediu de salariai. Dei mai corect,
o serie de productivitate a muncii care s utilizeze indicele numrului de ore lucrate sau
populaia ocupat în industrie nu poate fi calculat în cazul României11.
O parte important a prezentului studiu o reprezint construcia seriilor care msoar evoluia
MFP-KLEMS. Pentru obinerea acestora s-a plecat de la o funcie de producie de tip

9

Acesta reprezint varianta naional a „Listei de produse i servicii cu caracter industrial – PRODCOM” utilizat
de ctre rile membre UE. PRODROM conine circa 4 000 de produse care sunt agregate în circa 2 400 de
produse din PRODIND (nomenclatorul agregat al PRODROM), din care circa 1 500 sunt incluse în calculul
indicelui produciei industriale.
10
Indicii pot fi revizuii pe baza rectificrilor ce se efectueaz retroactiv de ctre agenii economici.
11
Calculul unui indice al productivitii muncii pe baza populaiei ocupate în sectorul industrial nu a fost posibil din
cauza schimbrilor metodologice operate în anul 2002.
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Cobb-Douglas cu randamente de scar constante12. Pentru fiecare ramur industrial s-a
construit o funcie de producie distinct cu date privind producia total, stocul de capital,
consumul intermediar, numrul de salariai i respectiv costul total al forei de munc, în termeni
nominali i reali.
Qi

Ai  K i

1D i  E i

D

 Li i  ICi

Ei

(1)

unde:
Q = indicele de volum al produciei industriale, obinut prin deflatare;
K = indicele stocului de capital; modul de calcul al stocului de capital va fi prezentat
în cele ce urmeaz;
L = indicele numrului de salariai;
IC = indicele consumului intermediar;

D i = ponderea costului total cu fora de munc în valoarea produciei;
E i = ponderea consumului intermediar în valoarea produciei;
i este o diviziune a CAEN;
A este msura de MFP – KLEMS.
Ponderile ( D i , E i ) au fost calculate ca medie aritmetic a ponderilor din dou perioade adiacente:

Di
Ei

D i ,t  D i , t 1
2

E i ,t  E i , t 1
2

, respectiv

.

Modul de calcul al ponderilor prezentat mai sus determin atenuarea variaiei acestora i elimin
cazurile în care, într-un anumit an, ponderea este de peste sut la sut.
Randamentele de scar constante, precum i ipoteza competiiei perfecte (ce implic vânzarea la
cost marginal) permit ca suma elasticitilor factorilor de producie s fie unu i ca acestea s fie
egale cu ponderea fiecrui factor în valoarea produciei13. Dei aceast ipotez este destul de strict

12

În cele ce urmeaz discuia are în vedere modul de calcul al MFP–KLEMS. Celelalte msuri de MFP se obin în
cazul în care =0.
13
Aceste ipoteze sunt uzuale în analizele empirice (Schreyer, 2001).
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ea este frecvent utilizat în practic, alternativa fiind fie formularea altor ipoteze (fundamentate),
fie estimarea parametrilor funciei de producie, metod ce are neajunsuri specifice.
Indicii MFP-KLEMS din industrie (A) sunt calculai ca diferen între producia unei diviziuni
industriale i cantitatea intrrilor utilizate în obinerea respectivei producii, plecând de la funcia
de producie de mai sus. Prin urmare modul în care sunt estimai factorii de intrare este esenial
pentru valoarea i interpretarea indicilor MFP-KLEMS obinui. Nivelul productivitii a fost
determinat pe baza urmtoarei ecuaii:

ln Ai ,t

ln Qi ,t  D  ln Li ,t  E  ln ICi ,t  1  D  E  ln K i ,t

(2)

unde D , respectiv E sunt medii pe întreaga perioad a D i , respectiv E i .
Ratele anuale de cretere au fost calculate conform formulei de mai jos (indicii de productivitate
obinui sunt de tip Tornqvist):
§ A ·
ln¨¨ i ,t ¸¸
© Ai ,t 1 ¹

§ Q ·
§ L ·
§ ICi ,t ·
§ K ·
¸  1  D i  E i  ln¨ i ,t ¸
ln¨¨ i ,t ¸¸  D i  ln¨¨ i ,t ¸¸  E i  ln¨¨
¸
¨K ¸
© Qi ,t 1 ¹
© Li ,t 1 ¹
© ICi ,t 1 ¹
© i ,t 1 ¹

(3)

Modul de calcul nu permite evidenierea modificrilor calitative ale diferitelor input-uri i nu
utilizeaz acea msur de capital care are la baz fluxul serviciilor, ponderat cu preul lor de
închiriere. Aceste neajunsuri sunt bine cunoscute în literatura de specialitate privind creterea
economic i pot avea influene semnificative în evaluarea contribuiei fiecrui factor la creterea
economic. Recent au aprut studii care încearc s rezolve aceste probleme14 (Groth,
Gutierrez-Domenech i Srinivasan, 2004 pentru Marea Britanie), îns având în vedere cerinele
imense de date, soluiile indicate nu pot fi aplicate în cazul României.
În studiul evoluiei productivitii muncii, principalul factor care trebuie avut în vedere este
înzestrarea cu capital a forei de munc ( K ). La acesta se adaug, aa cum vom arta ulterior,
L
determinani ai productivitii multifactoriale15. Dintre acetia, cel mai important este activitatea
de cercetare-dezvoltare. Motivaiile teoretice sunt oferite de modelele de cretere endogen, care
subliniaz caracterul unic al acestei activiti i demonstreaz faptul c, la nivel sectorial, pot
aprea influene pozitive asupra productivitii venite din transferul de cunotine i tehnologie.
14

De exemplu, în cazul factorului munc, soluiile propuse se refer la calculul unui indice ajustat al forei de munc
obinut prin împrirea angajailor în grupe, potrivit caracteristicilor productive ale fiecruia (ex. vârst, educaie,
sex) i ponderarea numrului total al orelor lucrate cu contribuia fiecrui grup la producia total. Diferena între
indicele ajustat al forei de munc i cel neajustat reflect schimbrile în compoziia forei de munc sau alte
elemente de ordin calitativ.
15
În cazul productivitii multifactoriale, primul factor de intrare menionat nu poate fi considerat ca determinant
întrucât efectul su a fost încorporat în calculul MFP.
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Prin urmare, productivitatea poate fi scris ca funcie de urmtorii factori: activitatea de
cercetare-dezvoltare (RD) i ali factori (F) (Griffith, Redding i Van Reenen, 2001):
'a t

f RDt 1 , Ft

(4)

În cadrul acestei lucrri s-a încercat modelarea funciei de cercetare-dezvoltare, inând cont de
impactul direct al acesteia asupra productivitii în general i celei multifactoriale, în particular
(a se vedea Capitolul 4). Datele de conturi naionale includ toi factorii de intrare la nivelul unei
diviziuni industriale, ceea ce înseamn c activitatea de inovare intr (parial) în componena
acestora prin numrul angajailor implicai în cercetare-dezvoltare, prin capitalul utilizat în acest
scop etc. Chiar dac activitatea de cercetare-dezvoltare este parial surprins de datele de conturi
naionale, caracterul ei unic nu permite izolarea în totalitate a efectelor acesteia (de exemplu,
ideile noi pot fi utilizate cu un cost marginal zero, un inventator îi poate proteja invenia prin
intermediul patentelor). În aceste condiii, stocul de cunotine poate fi considerat, alturi de ali
factori, ca determinant al evoluiei productivitii.
Dei preferabil ar fi fost utilizarea unui stoc al cunotinelor existent la nivelul fiecrei diviziuni
industriale analizate, aceste date nu sunt disponibile pentru România. Prin urmare, s-a utilizat în
estimri acea parte din activitatea de cercetare-dezvoltare finanat de industrie la nivelul întregii
economii (aceasta presupune propagarea complet a cunotinelor la nivelul industriei); se mai
poate utiliza i ponderea activitii de cercetare-dezvoltare în PIB.
În ceea ce privete ceilali factori cu efect asupra productivitii vom extinde modelul (conform
Griliches i Lichtenberg, 1984, precum i Griffith, Redding i Van Reenen, 2001) pentru a
surprinde efectul potenial al transferului de tehnologie ( AF ) dinspre o ar lider
(Germania – folosit ca proxy pentru zona euro) ctre România16. Aceasta înseamn, pe de o
parte, c o majorare a productivitii în Germania induce (contemporan) o cretere mai rapid a
productivitii în România, iar pe de alt parte, cu cât decalajul dintre nivelurile de productivitate
din cele dou ri este mai mare ( a t - a Ft ), cu atât potenialul unui transfer mai rapid de
tehnologie crete. Acest din urm efect poate fi surprins printr-un model de corecie a erorilor,
semnificaia sa fiind una de convergen ctre nivelul ridicat de productivitate din ara lider.
'a t

f RDt 1 , 'a tF , a t-1 - a Ft-1 , Ft

(5)

Convergena ctre nivelul de productivitate din Germania implic un coeficient negativ
corespunztor decalajului de productivitate, iar dimensiunea coeficientului relev ritmul de

16

Conform Griffith, Redding i Van Reenen (2001) ara lider (sau “technological frontier”) este acea ar în care
este înregistrat cel mai ridicat nivel al productivitii.
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convergen (de regul, acesta este direct proporional cu distana fa de lider în termeni de
nivel al productivitii).
Ali determinai ai productivitii (inclui în F ) in de structura pieei (ponderea companiilor
private în numrul total al companiilor active, ponderea cifrei de afaceri a companiilor private în
totalul cifrei de afaceri a sectorului, gradul de concentrare etc.), de factori instituionali
(reglementri ale pieei muncii), de gradul de deschidere a pieelor (aproximat prin puterea de
penetrare a importurilor), precum i de competitivitatea internaional (aproximat prin exportul
direct sau prin evoluia cursului de schimb real17).
Includerea acestor variabile este benefic i din perspectiva faptului c ele permit surprinderea
diverselor transformri (de exemplu, indicatorii de structur a pieei) ale unei economii în
tranziie cum este cea a României. Deosebit de util ar fi fost i utilizarea unei variabile care s
in cont de efectele tehnologiei informaiei (atât teoria, cât i majoritatea studiilor empirice
subliniaz rolul important al acestei variabile), dar aceste date nu sunt disponibile în cazul
României. Caracteristicile individuale ale unei diviziuni industriale vor fi surprinse în cadrul
regresiilor din lucrare prin permiterea aciunii efectelor fixe.

2.1. Sursa datelor i prelucrarea lor
Analiza acoper 19 ramuri din industria prelucrtoare, cu o pondere de 96,6 la sut din valoarea
produciei furnizate de acest sector (circa 75 la sut din valoarea total a produciei industriale),
dup structura stabilit prin sistemul de clasificare CAEN Rev.1 – Anexa 118.
2.1.1. Factorul munc

Pentru calculul cantitii de munc încorporate într-un proces de producie, atât literatura de
specialitate cât i analizele empirice recomand utilizarea numrului de ore lucrate. Dac acest
indicator nu este disponibil, se poate opta pentru utilizarea numrului de persoane ocupate în
sectorul industrial, furnizat de Anchetele de ocupare a forei de munc. Lipsa primei serii de date
i ruptura structural a celei de-a doua (în anul 2002) au fcut ca analiza de productivitate din
acest studiu s se bazeze exclusiv pe numrul mediu de salariai, dei este cea mai puin
recomandat msur. De menionat c toate rile incluse în programul EU KLEMS au date
disponibile i pentru calculul productivitii muncii pe baza numrului mediu de ore lucrate de
fiecare persoan angajat. De asemenea, statisticile autohtone nu includ informaii privind
17

Dei cursul de schimb real poate fi considerat ca reflectând presiuni de competitivitate, utilizarea acestuia în
estimare ca determinant al productivitii poate ridica serioase probleme de endogeneitate având în vedere c, mai
degrab, evoluia cursului real este determinat de cea a productivitii i nu invers.
18
Decizia de a nu include anumite ramuri în analiz („edituri, poligrafie i reproducerea înregistrrilor pe supori”,
„mijloace ale tehnicii de calcul i de birou” i „echipamente, aparate radio-TV i de comunicaii”) s-a datorat
exclusiv lipsei datelor disponibile.
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angajaii implicai în activitatea de cercetare-dezvoltare din ramurile industriale conform
clasificrii CAEN Rev.1.
Ca proxy pentru remunerarea factorului munc s-a folosit costul total al forei de munc publicat
de INS, ce reprezint totalitatea cheltuielilor suportate de angajator cu fora de munc i anume:
(i) sumele brute pltite direct salariailor sub form de salarii, premii i alte stimulente, sume
pltite pentru timpul nelucrat, drepturi în natur pltite din fondul de salarii sau din alte fonduri,
sume pentru protecia social din fondul de salarii i pentru contribuia de asigurri sociale;
(ii) alte cheltuieli cu fora de munc pentru formarea profesional, contribuii pentru ajutorul de
omaj i asigurri sociale, servicii pentru protecie social, alte cheltuieli.
2.1.2. Stocul de capital

În general, seriile de stoc de capital nu pot fi direct msurate. Ele sunt obinute în urma unor
estimri realizate de institutele naionale de statistic, în baza unor metodologii i ipoteze
specifice19. Msurarea stocului de capital este un demers dificil atât pentru rile dezvoltate, cât
mai ales pentru cele în tranziie, unde lipsa unor statistici credibile reprezint un obstacol
suplimentar. În procesul de restructurare a economiilor acestor ri, pierderea de valoare a
capacitilor de producie pe fondul uzurii fizice i morale i înlocuirea rapid a acestora cu altele
noi (proces facilitat de deschiderea economiilor i de fluxul investiiilor strine) sunt fenomene
dificil de surprins de statisticile naionale20.
Pentru calculul stocului de capital productiv, literatura de specialitate recomand metoda
inventarului permanent, potrivit creia stocul de capital este determinat ca o sum ponderat a
investiiilor trecute, factorul de ponderare fiind dat de eficiena relativ a bunurilor de capital.
Pentru a simplifica procedura de implementare, am considerat o amortizare de tip geometric a
activelor, care presupune c investiiile îi diminueaz capacitatea productiv cu un procent constant
în fiecare an21. Mai mult, rata de depreciere geometric permite amortizarea mult mai rapid a
activelor comparativ cu metoda liniar, ceea ce poate fi considerat mai potrivit din perspectiva
unui sector cu cerine investiionale ridicate sau din cea a unei economii în tranziie.
Potrivit metodei inventarului permanent avem:
Kt

(1  G ) K t 1  I t ,

(6)

19

Exist i ri care organizeaz periodic sondaje privind deinerile de capital ale companiilor i înlocuirea activelor
scoase din uz – de exemplu Olanda i Coreea de Sud, unde aceste anchete au o frecven de 5 i respectiv 10 ani.
20
În Ungaria, Institutul Naional de Statistic a desfurat la nivelul companiilor din economie o anchet privind
durata medie de via a activelor deinute de acestea. În paralel s-a încercat o estimare a stocului net de capital pe
total economie utilizând seria istoric a investiiilor realizate. Rezultatele obinute au fost foarte diferite i prin
urmare s-a renunat la publicarea lor.
21
Deprecierea liniar presupune diminuarea valorii iniiale a activului cu aceeai sum în fiecare an, ceea ce ar
complica algoritmul de calcul al stocului de capital. Mai mult, toate studiile indic faptul c rata geometric este
mult mai reprezentativ pentru a surprinde deprecierea capitalului, cea liniar fiind recomandat doar în cazul
câtorva clase de active.
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unde:
K t = stocul de capital la sfâritul perioadei t;
I t = investiiile din perioada t;

G = rata constant de depreciere/amortizare în ipoteza geometric.
Stocul de capital din industria româneasc a fost calculat folosind formula (6) i seriile de
imobilizri corporale i investiii publicate de INS i evaluate în preurile anului 2003. Opiunea
pentru evaluarea stocului de capital în preurile constante ale anului 2003 a fost motivat de:
(i) atingerea unui anumit echilibru din perspectiva reînnoirii activelor fixe din industria
româneasc; (ii) eliminarea problemei reevalurilor periodice, care afecteaz seria de imobilizri
corporale publicat de INS.
Potrivit INS, imobilizrile corporale sunt active nefinanciare reprezentate de locuine, alte tipuri
de cldiri (cldiri industriale, spaii de birouri, cldiri comerciale), elemente de infrastructur
(autostrzi, strzi, ci ferate, aerodromuri), maini i echipamente, echipamente pentru transport,
echipamente radio-TV i comunicaii, mijloace ale tehnicii de calcul i mobil. Începând cu anul
1992, imobilizrile corporale au fost reevaluate conform legislaiei specifice, iar din anul 1994,
în valoarea imobilizrilor corporale s-a inclus i valoarea terenurilor deinute de agenii economici.
Investiiile reprezint cheltuielile efectuate pentru lucrrile de construcii, de instalaii i de
montaj, pentru achiziionarea de utilaje, mijloace de transport i alte cheltuieli destinate crerii de
mijloace fixe noi, dezvoltrii, modernizrii i reconstruciei celor existente, precum i valoarea
serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente i al terenurilor (taxe
notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încrcare-descrcare).
Determinarea stocului de capital într-o manier cât mai realist este condiionat de posibilitatea
separrii cât mai detaliate a activelor implicate în procesul de producie i de aplicarea unor rate
de amortizare specifice fiecrei clase de active. În practic îns, exist diferene considerabile
între ri: în timp ce metodologia aplicat de SUA se bazeaz pe 32 de clase de echipamente i
23 de clase de active non-rezideniale cu rate diferite de amortizare, în cazul majoritii rilor
europene, statisticile naionale nu permit o structur foarte detaliat a activelor, astfel c
încercarea de armonizare a informaiilor în cadrul EU KLEMS a impus determinarea stocului de
capital doar pe baza activelor fixe, excluzând terenurile i stocurile; în final au rezultat nou
clase de active, din care trei din categoria tehnicii de calcul.
În România, pe fondul lipsei oricror informaii oficiale privind structura activelor din fiecare
ramur i modificarea în timp a acesteia, rata de depreciere/amortizare a activelor fixe i
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schimbrile în ceea ce privete durata medie de via a activelor la nivelul unei ramuri (rezultat
al înlocuirii unor capaciti de producie sau al utilizrii unor active învechite), pentru calculul
stocului de capital din industria prelucrtoare s-au luat în considerare urmtoarele: (i) estimrile
EU KLEMS privind rata de amortizare specific mainilor i echipamentelor din fiecare ramur
industrial, dat fiind faptul c aceasta s-a aplicat i rilor devenite membre UE în 2004 – Anexa 2;
(ii) majorri ale ratei de depreciere/amortizare aplicate în cazul unor ramuri ca urmare a
meninerii în stocul de capital a unor active învechite (chimie, prelucrarea ieiului, metalurgie)
i/sau ca urmare a unui proces investiional intens (aparatur i instrumente medicale, mijloace
de transport rutier); (iii) rate de amortizare constante în timp. Dei intuitiv ar fi fost poate mai
oportun utilizarea unor rate de depreciere/amortizare mai ridicate în cazul României comparativ
cu UE, am optat pentru o abordare mai conservatoare (o rat mai sczut de depreciere) pentru a
evita posibila supraestimare a productivitii multifactoriale (Grafic 2).
Grafic 2
Senzitivitatea MFP-KLEMS la diferite rate de amortizare a activelor
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CAPITOLUL 3. EVOLUIA PRODUCTIVITII MULTIFACTORIALE
ÎN INDUSTRIA PRELUCRTOARE DIN ROMÂNIA
I PRINCIPALII FACTORI DE INFLUEN
Analiza productivitii multifactoriale în sectorul industrial românesc se va concentra în principal
pe evoluia msurii MFP-KLEMS, date fiind coninutul economic mai complex al acestei msuri
i recomandrile formulate în studii similare realizate pe cazul altor ri.
Luând în considerare toate ipotezele de prelucrare a datelor menionate pe parcursul capitolului
anterior i metodologia de calcul descris, rezultatele obinute pentru principalele msuri de
productivitate sunt:
Tabel 2: Msuri de productivitate în industria prelucrtoare din România
rat medie anual de cretere (%)

Perioada
1995-1996
1997-1998
1999-2004
Medie

Productivitatea muncii calculat
pe baza numrului de salariai
15,8
-0,1
10,3
9,3

MFP–KLEMS
3
-1,9
2
1,4

Sursa: INS, calcule proprii

Potrivit rezultatelor aferente principalelor msuri de productivitate prezentate în Tabelul 2,
sectorul industrial românesc a acumulat în intervalul 1995-2004 câtiguri consistente de
productivitate a muncii, dar nu trebuie ignorat faptul c o analiz bazat exclusiv pe acest
indicator ar putea fi viciat (a se vedea Capitolul 1), în condiiile în care: (i) ignor dimensiunea
sectorului informal; (ii) nu ine seama de înzestrarea cu capital a forei de munc; (iii) nu poate
izola impactul îmbuntirilor în planul eficienei i al progresului tehnic. Or, pe fondul
intensificrii procesului de privatizare, al ptrunderii capitalului strin i al investiiilor realizate
este de ateptat ca aceste elemente s joace un rol semnificativ în evoluia productivitii muncii.
În ceea ce privete productivitatea MFP-KLEMS, rezultatele obinute pentru industria
prelucrtoare româneasc (Grafic 3) indic faptul c plusul de producie obinut în perioada
1995-2004 s-a datorat în principal cantitii mai mari de factori utilizai, iar contribuia pe
componente este urmtoarea: (i) 36 la sut din rezultat pot fi atribuite progresului tehnologic,
inovrii, schimbrilor structurale i realocrii resurselor ctre segmente mai rentabile de
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activitate; (ii) 65 la sut din creterea produciei s-au datorat consumului intermediar;
(iii) factorul munc a avut o contribuie pronunat negativ în cea mai mare parte a intervalului
analizat (cu excepia anilor 2001 i 2002), care pe medie a contrabalansat-o pe cea a capitalului,
ceea ce relev rolul important pe care redimensionarea schemelor de personal la nivelul
companiilor industriale l-a avut în reducerea costurilor din sectorul industrial; (iv) contribuia
negativ a muncii prin asociere cu nevoia de capitalizare a companiilor indic un efect de
substituie între cei doi factori (reduceri de personal induse de achiziii de maini i
echipamente).
Trebuie menionat faptul c, potrivit teoriei neoclasice a creterii economice, rezultatul nu este
surprinztor pentru o ar în dezvoltare. În acest caz, creterea economic se bazeaz în principal
pe consumuri mai mari de factori de producie, componentele de progres tehnic,
cercetare-dezvoltare i inovare fiind mult mai bine reprezentate în procesele de producie din
rile dezvoltate (conform teoriei creterii endogene).
Grafic 3
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În ceea ce privete contribuia predominant a consumului intermediar la performana sectorului
industrial, se impun urmtoarele precizri: (i) ponderea ridicat a consumului intermediar în
valoarea produciei (peste 65 la sut) caracterizeaz sectoarele industriale din cvasitotalitatea
rilor UE – Grafic 4; (ii) consumul intermediar poate încorpora câtiguri de productivitate;
de exemplu, în cazul externalizrii unei activiti sau al unui consum intermediar mai mare
acoperit prin importuri, exist posibilitatea ca elementele achiziionate s aib o calitate
superioar i prin urmare s înglobeze câtiguri de productivitate.
Grafic 4
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Din perspectiva comparaiei dinamicii MFP-KLEMS din România cu cea calculat pentru alte
ri, se observ c rata medie anual de cretere a productivitii multifactoriale se plaseaz
într-un interval de variaie caracteristic rilor din Europa Central i de Est, punând în eviden
unele asemnri din perspectiva vitezei de restructurare i a celei de convergen a sectorului
industrial – Grafic 5. Totui, nu trebuie omis faptul c exist diferene obiective în structura
setului de date folosit22.

22

Fora de munc este luat în calcul sub forma numrului de salariai (i nu a numrului de ore lucrate), iar
consumul intermediar este privit pe total i nu în structur: energie, materiale i servicii.
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Grafic 5
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Dei într-o poziie relativ favorabil comparativ cu alte ri, sectorul industrial românesc s-a
confruntat în acest interval cu o serie de dificulti, cele mai importante fiind: (i) întârzierile în
demararea procesului de restructurare/privatizare la nivelul unor ramuri industriale importante,
care aveau sindicate puternice (chimie, prelucrarea ieiului, metalurgie); (ii) ponderea ridicat a
creditului comercial în totalul datoriilor întreprinderilor (frecvent peste 50 la sut), cu influen
direct asupra relaiei de interdependen dintre companii; (iii) tendina de acumulare de stocuri,
determinat în principal de cauze structurale (orientare slab ctre pia, lipsa principiilor de
guvernan corporativ); (iv) absena unei strategii de privatizare unitare (abia dup 1998 s-a
acordat prioritate tranzaciilor de vânzare a activelor ctre investitori strategici) i insuficientul
angajament al viitorilor proprietari de a se implica în programe de investiii pe termen lung.
Legat de acest ultim aspect, România a avut o orientare complet diferit de cea a rilor
învecinate, unde privatizarea cu investitori strini a fost considerat ca esenial pentru creterea
productivitii. La finele anului 2002, peste 30 la sut din sectorul industrial românesc se aflau în
proprietatea statului i aproximativ un sfert era deinut de manageri i angajai („insider
investors”), ambele variante de acionariat fiind considerate ca cel mai puin stimulative pentru
creterea productivitii (Banca Mondial, 2004). La polul opus se situeaz privatizarea cu
investitor strategic, dar numai 18 la sut din sectorul industrial românesc se aflau la momentul
respectiv în aceast situaie.
Pentru intervalul analizat, exist ramuri din industria prelucrtoare româneasc care au suscitat
interesul investitorilor strini i în care, în urma privatizrii, au devenit vizibile câtiguri reale de
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productivitate induse de accesul la tehnologie modern i la metode noi de management i
organizare a afacerii – Tabel 3.
Tabel 3: Rata medie anual de cretere a MFP-KLEMS în perioadele ante i postprivatizare
Ramura industrial

Anul privatizrii*

Rata medie anual
Rata medie anual de cretere
de cretere a MFP-KLEMS a MFP-KLEMS dup privatizare
înainte de privatizare

Substane i produse chimice
2000: 65,8 la sut

1995-2000: +0,2 la sut

2001-2004: +2,4 la sut

Materiale de construcii i
alte produse din minerale
nemetalice

1997: 56,6 la sut

1995-1997: -0,2 la sut

1998-2004: +0,9 la sut

Metalurgie

2001: 66,1 la sut

1995-2001: +1,0 la sut

2002-2004: +1,8 la sut

Maini i echipamente

2000: 62,5 la sut

1995-2000: +2,9 la sut

2001-2004: +2,5 la sut

Mijloace de transport rutier

1999: 85,6 la sut

1995-1999: +2,3 la sut

2000-2004: +4,7 la sut

* În lipsa unor date privind capitalul privat, pentru stabilirea anului privatizrii s-a luat în calcul anul din care valoarea cifrei de
afaceri deinute de întreprinderile cu capital privat a depit 51 la sut din totalul cifrei de afaceri a sectorului.

Analiza în structur pentru industria prelucrtoare româneasc relev evoluii neuniforme la
nivelul ramurilor (Anexa 3), dar i modificri de tendin vizibile atât pe ansamblul industriei
prelucrtoare (Grafic 6), cât i al unora din principalele ramuri monitorizate.
Dac în cazul rilor din Europa Central i de Est se poate identifica un anumit tipar în evoluia
sectorului industrial, în sensul c ramurile productoare de bunuri de capital au consemnat cele
mai mari câtiguri de productivitate cu impact asupra performanei întregului sector, în România
Grafic 6
Dinamica produciei i a MFP-KLEMS în industria prelucrtoare
din România (1995-2004)
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modelul nu se verific, confirmând faptul c importurile au fost principala surs pentru
retehnologizarea economiei.
În industria prelucrtoare româneasc23, cele mai bune rezultate s-au consemnat în ramurile
productoare de bunuri intermediare (textil, celuloz i hârtie, cauciuc i mase plastice,
prelucrarea lemnului) i de bunuri de folosin îndelungat (maini i echipamente, mobil).
Posibile explicaii ale acestor evoluii sunt: (i) interesul crescut al investitorilor strini atrai de
potenialul pieei (în special pentru bunurile de consum); (ii) caracterul mai permisiv al
reglementrilor privind poluarea mediului, de natur a stimula companii strine cu activitate în
anumite ramuri (chimie, materiale de construcii, metalurgie) s dezvolte afaceri în ara noastr;
(iii) cererea ridicat venit din partea sectorului construciilor, precum i nevoia de utilare a
spaiilor existente sau nou construite atât pe segmentul rezidenial, cât i pe cel de business, în
condiiile în care ramurile menionate sunt predominant orientate ctre piaa intern.
Dei cele mai importante acumulri de ritm s-au consemnat în ramura mijloacelor de transport
rutier, care potrivit nomenclatorului agregat CAEN Rev.1 este considerat ca fcând parte din
grupa bunurilor de capital, analizând strict din perspectiva destinaiei bunurilor pe care le
produce (autovehicule), asocierea este mai corect cu grupa bunurilor de folosin îndelungat.
În ceea ce privete celelalte ramuri productoare de bunuri de capital (maini i aparate electrice,
mijloace de transport nerutiere), evoluiile s-au deteriorat în timp (cele mai ridicate valori s-au
obinut în perioada 1995-1998 i respectiv 1995-2001), din cauza consumului mai mare de
munc i de bunuri intermediare (în cel de-al doilea caz).
Relativ surprinztor este rezultatul obinut în dou dintre principalele ramuri ale industriei uoare
(confecii i pielrie), unde dinamica productivitii multifactoriale se situeaz sub media
industriei prelucrtoare în pofida rolului important pe care acestea l-au deinut în exporturile
româneti din toat aceast perioad; mai mult, în ambele ramuri se observ o deteriorare a
rezultatelor, pe msur ce ponderea produciei de tip lohn în activitatea lor a crescut. Potrivit
Soloaga i Navaretti (2001), situaia este posibil pentru acel tip de lohn în care implicarea
investitorilor externi este minim i munca (privit ca manoper) este singurul input autohton; în
acest caz, capitalul i consumul intermediar sunt furnizate de partenerii externi, activitatea de
cercetare-dezvoltare nu este încurajat i prin urmare nu se poate vorbi de inovare sau tehnici
organizaionale noi. Este de ateptat ca în ambele cazuri, începând cu anul 2005, dup
liberalizarea pieei mondiale a textilelor i diminuarea sensibil a activitii în sistem lohn s se
acorde o atenie mai mare coleciilor proprii, inovrii i prin urmare s se acumuleze câtiguri de
productivitate.

23

Pe ansamblul intervalului 1995-2004.
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3.1. Productivitatea muncii i cea multifactorial în industria prelucrtoare
din România i Germania
Potrivit literaturii de specialitate, dinamica productivitii multifactoriale are cel puin trei surse:
(i) efectul de convergen produs ca urmare a transferului de tehnologie dinspre ri lider;
(ii) spiritul inovativ al companiilor, aproximat prin cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
(iii) procesul de transformare structural a economiei (spre exemplu ca rezultat al tranziiei)24.
Pentru identificarea efectului de convergen generat de transferul de tehnologie dintr-o ar
lider, cu care exist relaii strânse de comer exterior sau influxuri investiionale importante
(în cazul nostru Germania este folosit ca proxy pentru zona euro), s-a optat pentru calculul
nivelurilor productivitii muncii (Anexa 4) i ale productivitii multifactoriale (Anexa 5) dup
o metodologie similar în ambele ri. Nivelurile obinute relev evoluia, precum i progresele
consemnate de sectorul industrial din România, iar diferenele dintre ritmurile medii anuale de
cretere a indicatorilor de productivitate calculai pentru cele dou ri indic viteza de
convergen a productivitii sectorului industrial din România ctre nivelul celei din Germania.
Pentru a asigura comparabilitate între sectoarele industriale din cele dou ri este nevoie, printre
altele, de utilizarea cursului de schimb determinat conform paritii puterii de cumprare (PPC)
pentru transformarea din lei în euro25. Întrucât toate variabilele sunt exprimate în preuri
constante ale anului 2003 (atât pentru România, cât i pentru Germania) s-au utilizat ratele de
schimb RON/EUR conform PPC existente la nivelul anului 2003. Varianta cea mai simpl, dar
cu neajunsuri majore, ar fi fost utilizarea aceluiai curs de schimb pentru toate ramurile
industriale (respectiv valoarea de 1,3 RON/EUR valabil la nivelul întregii economii). Prin
utilizarea sa, nivelul productivitii din majoritatea ramurilor industriale26 ar fi fost supraestimat,
întrucât exist ramuri în care cursul de schimb PPC este mai mare decât media pe economie din
cauza faptului c nivelul preurilor este mai apropiat de cel din Germania.
În prezentul studiu am recurs îns la determinarea ratelor de schimb valabile pe fiecare ramur în
parte pornind de la date disponibile la Eurostat (doar pentru câteva dintre ramuri) i de la ratele
PPC din urmtoarele ri: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia disponibile în EU
KLEMS. Cursurile PPC utilizate sunt prezentate în Anexa 6.

24

Zolkiewski Z., Kolasa M. – The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002.
Bineîneles c poate fi utilizat i cursul nominal de schimb al pieei, îns prin utilizarea sa nu se ine cont de
diferenele între nivelul preurilor din cele dou ri i, prin urmare, nivelul astfel determinat al productivitii este
mult mai redus în cazul României – dac avem în vedere c preurile din România sunt mai mici decât cele din
Germania (la nivelul întregii economii reprezentau circa 37 la sut în anul 2003).
26
Efectul asupra productivitii multifactoriale, dei în acelai sens nu este la fel de amplu.
25
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Rezultatele obinute indic un progres important în industria prelucrtoare din România,
ponderea productivitii muncii pe salariat majorându-se în perioada 1994-2004 cu 12,5 puncte
procentuale, pân la un nivel de 31 la sut, iar cea a productivitii multifactoriale de la 55,8 la
sut pân la 66,2 la sut în acelai interval. În pofida progresului observat în cazul productivitii
muncii, este de menionat faptul c o diferen între cele dou ri este dat de ponderea
sectorului informal. Spre exemplu, în industria prelucrtoare din Germania numrul salariailor
în totalul angajailor reprezenta în perioada 1995-2004 aproximativ 96 la sut, în timp ce în
România acest raport se situeaz la aproximativ 75 la sut. Mai mult, exist diferene
semnificative între ramuri privind numrul angajailor fr forme legale (industria alimentar).
Pentru calculul nivelului productivitii multifactoriale s-a folosit o funcie de producie CobbDouglas modificat, în care toi termenii au fost exprimai ca valoare pe salariat. Prin urmare
ecuaia (1) a devenit ecuaia (7), în care valoarea produciei industriale, a consumului intermediar
i a stocului de capital au fost evaluate în preuri constante 2003 i exprimate ca valori pe
salariat:
Qi
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(7)

Rezultatul trebuie interpretat cu rezerve, date fiind ipotezele folosite (pondere constant a
input-urilor în valoarea produciei, determinat ca medie a intervalului 1995-200427), dar i
diferenele de calitate a datelor folosite, precum i eventualele imperfeciuni în comparabilitatea
acestora. În cazul productivitii multifactoriale, raportul dintre România i Germania este de
aproximativ 66 la sut în 2004, confirmând disponibilitatea mai redus a sectorului
manufacturier autohton (comparativ cu cel al Germaniei) pentru inovare i cercetare-dezvoltare.
Analiza în structur relev diferene între ramuri în ceea ce privete viteza lor de convergen, o
contribuie la aceast eterogenitate revenind i importanei pe care industria respectiv o are în
sectorul industrial din Germania. Prin urmare, valorile ridicate observate în unele situaii trebuie
interpretate cu precauie. Astfel, nivelurile de peste 80 la sut obinute pentru ramura confeciilor
i cea a pielriei nu reflect neaprat rezultate deosebite (dat fiind dinamica anual sub media
sectorului prelucrtor), ci deriv mai degrab din importana relativ redus pe care acestea o au
în sectorul industrial din Germania (cumulat reprezint sub 1 la sut din valoarea produciei
obinute în sectorul prelucrtor, fa de 7 la sut în cazul României). De asemenea, diferena fa
de situaia consemnat în cazul productivitii muncii (unde valorile sunt de sub 20 la sut) se
datoreaz în principal ponderii ridicate pe care consumul intermediar o deine în valoarea
27

Alt variant întâlnit în literatura de specialitate pentru calculul ponderii input-urilor este utilizarea mediei dintre
ponderea acestora în România i Germania.
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produciei (peste 70 la sut în Germania, comparativ cu aproximativ 50 la sut în România). De
menionat c în cazul principalelor ramuri productoare de bunuri de capital, nivelul
productivitii multifactoriale din România nu depete 50 la sut din nivelul consemnat de
Germania.
O situaie specific se consemneaz în ramura de prelucrare a ieiului, cocsificare a crbunelui i
tratare a combustibililor nucleari, unde nivelul productivitii multifactoriale din România îl
depete pe cel din Germania28. Rezultatul se datoreaz îns procesului de restructurare parcurs
de industria crbunelui din Germania începând cu anul 2000.
Dei ar putea prea surprinztor, este plauzibil ca nivelul productivitii multifactoriale din
România exprimat ca pondere în cel al Germaniei s indice valori mai mari decât în cazul
productivitii muncii, întrucât cunotinele i eficiena se transfer mult mai uor dintr-o ar în
alta comparativ cu capitalul sau elementele ce intr în componena consumului intermediar.

28

Potrivit Stephan J (2003) o situaie similar se întâlnete i în cazul Poloniei i al Slovaciei, începând cu anul
2000; de asemenea în ceea ce privete Cehia i Ungaria, dei valoarea nu depete pragul de 100 la sut, ea se
situeaz semnificativ peste media sectorului prelucrtor.
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CAPITOLUL 4. ANALIZA ECONOMETRIC A FACTORILOR
DETERMINANI AI PRODUCTIVITII MUNCII
I AI CELEI MULTIFACTORIALE
Analiza econometric a fost efectuat pe date anuale tip panel corespunztoare unui numr de
19 ramuri industriale, la nivel de diviziune CAEN Rev.1 (Anexa 1). Dei o analiz care s
includ i date din anii 2005-2006 ar fi oferit o imagine mai complet asupra evoluiilor curente
din industria prelucrtoare, disponibilitatea datelor de conturi naionale a limitat intervalul
analizat la perioada 1994-2004 (11 ani). Mai mult, având în vedere c anumite serii (de exemplu,
ponderea cifrei de afaceri a firmelor private în totalul cifrei de afaceri a fiecrei ramuri) sunt
disponibile pentru un orizont de timp i mai redus, intervalul pe care s-a fcut estimarea s-a
diminuat corespunztor.

4.1. Estimri i rezultate
Estimrile au vizat atât evoluia productivitii muncii, cât i pe cea a productivitii
multifactoriale i s-au realizat pornind de la ecuaia (5). Diferena principal între specificaii
const în faptul c pentru explicarea productivitii muncii se ia în calcul i înzestrarea cu capital
a forei de munc. Transferul de tehnologie din ara lider, corespunztor fiecrei diviziuni
industriale, va fi aproximat prin productivitatea multifactorial din Germania, aceast variabil
fiind considerat cea mai potrivit pentru a surprinde conceptul de progres tehnologic din
Germania.
Modul de specificare a ecuaiilor ce vor fi estimate permite i manifestarea eterogenitii la
nivelul seciunilor transversale (cross section), prin includerea efectelor fixe. Efectele aleatoare
au fost testate, de asemenea, îns rezultatele au fost nesatisfctoare (R ptrat negativ, variabile
ce îi pierd relevana).
Din cauza posibilei prezene a heteroskedasticitii în cadrul reziduurilor, estimarea s-a realizat
prin GLS (Generalized Least Squares Estimations) optându-se, totodat, i pentru utilizarea de
ponderi specifice fiecrei seciuni. În cazul estimrii prin GMM (Generalized Method of
Moments) sau TSLS (Two-Stage Least Squares) ponderile folosite au fost conform procedurii
White. Matricea de varian-covarian folosit pentru toate cele trei metode de estimare este de
asemenea conform procedurii White.
Având în vedere c specificarea modelului include i convergena ctre nivelul de productivitate
din zona euro (ceea ce înseamn corecia ctre o relaie de echilibru pe termen lung i, implicit, o
perioad lung pe care s se fac estimarea) estimatorii GLS pot fi biased dac perioada avut în
vedere nu este suficient de lung. Totui, aceast înclinaie s-ar putea diminua având în vedere
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perioada pe care se face estimarea, precum i numrul seciunilor (puterea testelor crete odat
cu numrul de observaii). Pentru a evalua dimensiunea înclinaiei au fost efectuate estimri prin
GMM sau TSLS. Instrumentele utilizate în estimarea prin GMM sau TSLS au fost lag-uri ale
regresorilor, ponderea companiilor private în total companii sau exporturile directe.
Modelele de tip date panel dinamice au fost estimate prin tehnici elaborate de Arellano i Bover
(1995), oportunitatea lor pentru aceast analiz derivând din faptul c sunt recomandate pentru
situaia în care datele disponibile acoper intervale mai scurte de timp, îns numrul de seciuni este
ridicat, precum i pentru c pot surprinde eventuale corelaii seriale specifice ocurilor de productivitate.

Productivitatea muncii
Modelul teoretic prezentat în Capitolul 2 are în vedere explicarea evoluiei productivitii
multifactoriale (aceasta fiind „adevrata” msur de productivitate) i se preteaz într-o msur
mai mic la cazul productivitii muncii, tocmai pentru c aceasta din urm încorporeaz
influenele conjugate ale unor componente ale produciei industriale (de exemplu consumul
intermediar, care are o pondere de 67 la sut din valoarea produciei). În pofida acestor
neajunsuri, modelul poate fi aplicat în condiiile în care sunt efectuate unele ajustri.
Într-o prim etap, estimarea a urmrit testarea relevanei transferului contemporan de tehnologie
i a decalajului de productivitate fa de Germania (fr includerea înzestrrii cu capital a forei
de munc sau a altor variabile explicative –Tabelul 4). Decalajul de productivitate (exprimat în
termeni de productivitate a muncii i nu de productivitate multifactorial) a rezultat ca fiind
semnificativ din punct de vedere statistic, dar coeficientul transferului de tehnologie a reieit ca
nesemnificativ sau cu semn contrar teoriei economice, ceea ce indic, cel mai probabil, lipsa
aciunii acestui canal în cazul industriei româneti29. Dei R ptratul ajustat are o valoare mic,
aceasta nu reprezint o problem pentru aceast etap a analizei, dat fiind faptul c anumite
variabile au fost excluse din specificaie.
Totodat, bias-ul ce ar fi putut aprea prin estimarea fr variabile instrumentale, se pare c nu
este relevant (cel puin în aceast etap) ca urmare a diferenei reduse între coeficientul gap-ului
de productivitate din specificaia GLS i cele GMM, respectiv TSLS30.
În Tabelul 4 sunt incluse estimrile pentru productivitatea muncii i în cazul fr efecte fixe
întrucât testarea acestora în cazul celor dou specificaii care le includ duce la respingerea
prezenei efectelor fixe. Cu toate acestea, situaia este puin probabil dat fiind eterogenitatea
ramurilor industriei prelucrtoare, îns ea apare, cel mai probabil, ca urmare a omiterii anumitor
variabile relevante din estimare.
29

Concluzii similare au rezultat i în cazul sectorului industrial din Polonia (Zolkievski i Kolasa, 2003 i Kolasa
2005).
30
Pentru comparabilitate, estimarea prin GLS s-a fcut pe eantionul 1996-2004 pentru c la estimarea prin GMM
sau TSLS se pierde un an, ca urmare a utilizrii de instrumente.
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Referitor la posibila problem de endogeneitate a transferului imediat de tehnologie ( 'atF )
reliefat de Griffith, Redding i Van Reenen (2001) putem presupune c aceasta nu este
relevant în cazul nostru pentru c este foarte puin probabil ca sporul de productivitate din
România s aib efect asupra celui din zona euro.
Tabel 4: Explicarea dinamicii productivitii muncii prin 'a Ft i (a t - a Ft )

Variabile incluse în estimare
Transfer de tehnologie
Gap fa de Germania în termeni
de productivitatea muncii (cu lag)

Coeficient (t-Statistic)
-0,68
(2,15)
-0,06
(7,58)
GLS

R ptrat
R ptrat ajustat
Autocorelaia erorilor (DW)
Perioada

0,02
0,02
1,91
95-04

-0,56
(2,19)
-0,11
(3,28)

-0,50
(1,77)
-0,09
(2,09)

GLS (WG) GLS (WG)
0,15
0,05
2,07
95-04

0,14
0,02
2,06
96-04

-0,77
(0,91)
-0,13
(1,84)
GMM
0,13
0,02
1,97
96-04

-2,27
(2,76)
-0,13
(2,55)
2SLS
0,04
(0,09)
2,07
96-04

În cea de-a doua etap, modelul anterior a fost extins prin includerea i a altor determinani ai
productivitii muncii. Dac înzestrarea cu capital a forei de munc poate fi considerat ca
având o influen direct asupra productivitii muncii – fiindc înzestrarea cu capital a
salariailor este unul din factorii ce nu a fost exclus din productivitatea muncii – ceilali doi
factori sunt, mai degrab, determinani ai productivitii multifactoriale.
Rezultatele obinute sunt prezentate în Tabelul 5. Trebuie precizat c estimrile s-au fcut pe o
perioad mai scurt de timp (începând cu 1997), ca urmare a faptului c nu exist date
disponibile privind ponderea cifrei de afaceri a companiilor private în cifra de afaceri a tuturor
companiilor i, respectiv, privind activitatea de cercetare-dezvoltare înainte de 1997.
Se poate observa c în cazul estimrii prin GLS coeficientul termenului de corecie a erorii
(efectul de catch-up) difer de cei obinui prin estimarea cu variabile instrumentale, ceea ce
denot un posibil bias prezent în estimarea prin GLS, dei perioada avut în vedere este suficient
de lung. Prin urmare, comentariile se vor limita doar la rezultatele estimrilor prin variabile
instrumentale. Acestea confirm un puternic efect de convergen între industria din România i
cea din zona euro (aproximat prin Germania). Coeficientul decalajului de productivitate este în
continuare semnificativ statistic i are semn negativ, ceea ce demonstreaz faptul c România
recupereaz cu un ritm alert diferena fa de zona euro. Valoarea medie a vitezei de ajustare de
0,17 (corespunztoare estimrilor cu variabile instrumentale) indic o vitez de înjumtire a
decalajului de aproximativ 4 ani (ceea ce înseamn c în circa 40 de ani atingem 99,95 la sut
din nivelul Germaniei în termeni de productivitate a muncii).
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Spre deosebire de rezultatul anterior, coeficientul transferului contemporan de tehnologie este
pozitiv în specificaia cu GMM dinamic, îns în continuare nesemnificativ din punct de vedere
statistic (indiferent de metoda de estimare). În consecin, putem concluziona c transferul
contemporan de tehnologie între România i Germania are un impact redus, efectul de
convergen fiind principala modalitate de transfer tehnologic.
Toate celelalte variabile considerate au impact semnificativ din punct de vedere statistic i
conform cu teoria economic. Astfel, creterea înzestrrii cu capital a salariailor cu 1 la sut s-a
reflectat într-un spor al productivitii muncii cu circa 0,52 la sut, ceea ce indic efectul benefic
al procesului investiional din sectorul industrial (intens în anumite ramuri). În ceea ce privete
impactul pozitiv al reformelor, acesta este surprins prin relevana asociat ponderii cifrei de
afaceri a companiilor cu capital majoritar privat în totalul cifrei de afaceri a companiilor:
o cretere cu 1 punct procentual a acestei ponderi a condus la majorarea productivitii muncii cu
circa 0,37 la sut.
Potrivit rezultatelor obinute, o influen puternic asupra productivitii muncii o are i
activitatea de cercetare-dezvoltare, îns în lipsa unor date detaliate care s permit cuantificarea
acestui efort la nivelul fiecrei ramuri industriale, estimrile reflect msura în care sectorul
industrial în ansamblu contribuie la activitatea de inovare a economiei.
Tabel 5: Explicarea dinamicii productivitii muncii
Variabile incluse în estimare
Transfer contemporan de tehnologie

Coeficient (t-Statistic)
-0,03
(0,11)
-0,19
(2,67)
0,43
(2,54)
0,37
(3,70)
0,73
(2,35)

0,11
(0,38)
-0,15
(3,51)
0,64
(19,34)
0,36
(3,84)
0,60
(3,19)

Metoda de estimare
GLS (WG) 2SLS (WG)
GMM
R ptrat
0,70
0,64
0,62
R ptrat ajustat
0,65
0,56
0,55
Autocorelaia erorilor (DW)
1,88
2,12
2,04
Probabilitate respingere efecte fixe
0,01
Perioada
97-04
98-04
98-04
* specificaia include i lag al variabilei dependente (transformare ortogonal)

GMM dinamic*
99-04

Gap fa de Germania în termeni
de Wm (cu lag)
Înzestrarea cu capital a forei
de munc
CA privat/total CA
Cercetare-dezvoltare
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-0,07
(0,28)
-0,04
(1,16)
0,80
(13,24)
0,34
(6,26)
0,43
(2,54)

-0,47
(0,83)
-0,17
(2,25)
0,49
(2,93)
0,37
(3,52)
0,75
(2,20)
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Productivitatea multifactorial
În ceea ce privete productivitatea multifactorial, etapele de analiz parcurse sunt similare celor
descrise anterior, iar rezultatele obinute în faza iniial sunt prezentate în Tabelul 6:
Tabel 6: Explicarea dinamicii MFP prin ' a t i (a t - a Ft )
F

Variabile incluse în estimare
Transfer de tehnologie
Gap fa de Germania în termeni
de MFP (cu lag)
Metoda de estimare

Coeficient (t-Statistic)
-0,09
(0,96)

-0,03
(0,35)

0,15
(0,33)

0,34
(1,10)

0,25
(2,18)

-0,15

-0,15

-0,19

-0,20

-0,18

(4,85)

(3,39)
GLS
(WG)

(2,87)

(2,50)

GMM

2SLS

(3,52)
GMM
dinamic*

GLS (WG)

R ptrat

0,21

0,18

0,29

0,28

-

R ptrat ajustat

0,12

0,07

0,17

0,15

-

Autocorelaia erorilor (DW)

2,01

1,95

2,10

2,12

-

Probabilitate respingere efecte fixe

0,04

0,14

-

-

-

95-04

96-04

98-04

98-04

99-04

Perioada

* specificaia include i lag al variabilei dependente (transformare ortogonal)

Rezultatele sunt similare celor de la estimrile pentru productivitatea muncii în sensul c
transferul contemporan de tehnologie este în continuare nesemnificativ (cu excepia ultimei
coloane din Tabelul 6) i în dou cazuri are semn contrar teoriei economice, în timp ce decalajul
– în termeni de MFP – fa de Germania este puternic semnificativ. Mai mult, se pare c bias-ul
este o problem mai puin relevant în acest caz fiindc diferenele între vitezele de ajustare sunt
foarte mici.
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Rezultatele estimrilor prin extinderea modelului sunt prezentate în Tabelul 7.
Tabel 7: Explicarea dinamicii MFP

Variabile incluse în estimare
Transfer de tehnologie
Gap fa de Germania în termeni de MFP (cu
lag)
CA privat/total CA
Cercetare-dezvoltare
Metoda de estimare

Coeficient (t-Statistic)
0,09
(0,89)
-0,17

0,08
(0,82)
-0,18

0,60
(1,14)
-0,31

0,03
(0,08)
-0,15

-0,10
(0,48)
-0,10

(3,61)
0,06
(4,29)
0,12
(1,91)
GLS
(WG)

(3,92)
0,07
(4,23)

(3,25)
0,10
(3,43)

(1,73)

(1,50)
(3,08)
0,02
0,05
(1,03)
(2,12)
0,22
0,20
(1,48)
(2,81)
2SLS Panel GMM
dinamic*

GLS
(WG)

GMM

R ptrat
0,32
0,30
0,35
R ptrat ajustat
0,20
0,18
0,24
Autocorelaia erorilor (DW)
1,90
1,87
1,83
Probabilitate respingere efecte fixe (test F)
0,01
0,00
Perioada
97-04
97-04
97-04
* specificaia include i lag al variabilei dependente (transformare ortogonal)

0,20
(0,98)
GMM
0,32
0,19
2,28

0,34
0,20
2,36

98-04

98-04

0,13
(1,03)
-0,16

99 - 04

Dei exist diferene între vitezele de ajustare obinute prin GLS i GMM (coloanele doi-patru),
acestea nu sunt neaprat ca urmare a bias-ului din estimrile prin GLS, fiindc i rezultatul
estimrii prin GMM difer considerabil de altele obinute prin aceeai procedur, îns pe
perioade distincte. Trebuie precizat c o posibil explicaie pentru coeficientul ridicat (-0,31)
rezultat din GMM se poate datora i faptului c instrumentele utilizate nu sunt cele mai bune
pentru regresori. Aceast problem devine important tocmai în cazul eantioanelor reduse ca
mrime – cum este cazul de fa. Într-un asemenea context variabilele instrumentale folosite pot
introduce chiar ele bias în estimri.
Dei coeficientul transferului contemporan de tehnologie are, de regul, semnul corect el nu este
semnificativ statistic i nu putem formula concluzii ferme în privina aciunii acestui canal. Este
posibil ca efectul „importului” de tehnologie/eficien (inclusiv prin investiii directe) s nu se
vad instantaneu, ci s dureze o perioad pân devine vizibil. Explicaia pentru aceast situaie a
fost dat în Capitolul 1 când s-a precizat c e probabil ca relaia între progres tehnologic i
productivitate s nu fie direct.
Efectul privatizrilor i al dezvoltrii firmelor private a influenat pozitiv evoluia productivitii
multifactoriale în perioada 1997-2004. Dei coeficienii obinui par s indice un efect slab al
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acestei variabile asupra MFP, în realitate efectul este considerabil având în vedere c ratele de
cretere ale MFP sunt reduse comparativ cu cele ale productivitii muncii.
Activitatea de cercetare-dezvoltare influeneaz semnificativ dinamica productivitii
multifactoriale; efectul acesteia este de ateptat s fie mai accentuat în anii viitori având în
vedere c nivelul acestei activiti este mult mai redus în România comparativ cu Germania
(acesta a fost relativ constant la 0,4 la sut din PIB în perioada 1999-2004 fa de circa 2,5 la
sut în Germania).
În ceea ce privete competiia crescut în/din exterior, prima variabila testat (ponderea
exporturilor directe în total cifr de afaceri) nu a fost gsit relevant; cursul real de schimb a
rezultat ca semnificativ (aprecierea real a acestuia duce la creterea productivitii), îns, aa
cum am precizat, teoria indic faptul c productivitatea influeneaz cursul de schimb i nu
invers. În consecin, acesta nu poate fi utilizat ca proxy pentru competiia în/din exterior.
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CAPITOLUL 5. CONCLUZII
În ultimii ani, studiile dedicate productivitii multifactoriale au câtigat tot mai mult teren în
planul preocuprilor analitilor, dat fiind relevana sporit pe care o au în evidenierea
performanei unei economii sau a unui sector (comparativ cu analizele bazate pe productivitatea
muncii) i a potenialului de cretere a acestuia.
Pe parcursul acestei lucrri s-au efectuat atât calcule matematice pentru determinarea nivelului i
dinamicii productivitii muncii i ale productivitii multifactoriale la nivelul industriei
prelucrtoare i al principalelor ramuri, cât i estimri econometrice pentru a identifica factorii
determinani ai productivitii (muncii i multifactoriale) i viteza de convergen a nivelului
productivitii sectorului industrial din România ctre cel din Germania. Alegerea acestei ri ca
proxy pentru zona euro a fost motivat de dimensiunea economiei germane, de relaiile
comerciale dezvoltate cu aceast ar, precum i de rezultatele bune în materie de productivitate
multifactorial consemnate (Grafic 5).
Concluziile obinute sunt urmtoarele:

31

(i)

plusul de producie obinut în industria prelucrtoare din România în perioada
1995-2004 s-a datorat în principal utilizrii unei cantiti mai mari de factori de
producie (capital, consum intermediar, munc), confirmând astfel tiparul de cretere
pentru rile în dezvoltare formulat de teoria neoclasic a creterii economice31; în tot
acest interval contribuia factorului munc a fost semnificativ negativ, indicând
aportul restructurrilor de personal asupra nivelului i dinamicii indicatorilor de
productivitate;

(ii)

dintre factorii de producie implicai, contribuia decisiv la creterea produciei a
revenit consumului intermediar, care explic aproximativ 65 la sut din plusul de
producie obinut în perioada 1994-2004; legat de acest aspect, se impune precizarea
c elementele de consum intermediar pot încorpora câtiguri de productivitate - de
exemplu, în cazul externalizrii unei activiti sau al unui consum intermediar mai
mare acoperit din importuri, orientarea companiilor va fi ctre elemente de o calitate
superioar, care s înglobeze câtiguri de productivitate;

(iii)

rezultatele analizei au evideniat contribuia pozitiv a productivitii multifactoriale
la performana sectorului industrial, dimensiunea i dinamica acesteia aflându-se în
strâns legtur cu procesul de reform a economiei i cu cel de privatizare a

Inovarea i activitile de cercetare-dezvoltare au o pondere mult mai important în cazul rilor dezvoltate.
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sectorului industrial; estimrile econometrice au indicat faptul c o cretere cu
1 punct procentual a ponderii cifrei de afaceri a companiilor cu capital majoritar
privat în totalul cifrei de afaceri a sectorului a condus la majorarea productivitii
muncii cu circa 0,37 la sut;

32
33

(iv)

având în vedere poziionarea favorabil a României în comparaie cu alte ri în ceea
ce privete dinamica productivitii multifactoriale din industrie, precum i faptul c
acest sector consemneaz la nivelul economiei cele mai ridicate ritmuri de cretere a
productivitii muncii se poate concluziona c o parte însemnat din aprecierea
cursului de schimb real (chiar i a celui nominal) este justificat de aceste evoluii;

(v)

spre deosebire de unele ri în tranziie32, unde grupa bunurilor de capital a consemnat
cele mai bune rezultate din perspectiva productivitii multifactoriale, în industria
manufacturier din România, ramurile productoare de bunuri intermediare i cele
productoare de bunuri de folosin îndelungat au relevat cele mai ridicate dinamici
ale productivitii multifactoriale; acest tip de evoluie confirm rolul importurilor în
procesul de retehnologizare a economiei;

(vi)

estimrile econometrice au evideniat un puternic efect de convergen între msurile
de productivitate calculate pentru industriile prelucrtoare din România i Germania,
conducând la ideea c viteza de convergen este mult mai ridicat decât în cazul
rilor dezvoltate i comparabil cu cea a Poloniei33. Vitezele obinute indic un timp
de înjumtire care variaz între 4 i 8 ani în cazul României, comparativ cu 4 i
6 ani în cazul Poloniei; de precizat c viteza de convergen mai mare în cazul rii
noastre este justificat de decalajul mai mare ce trebuie recuperat de industria
prelucrtoare autohton;

(vii)

analiza în structur indic diferene între ramuri în ceea ce privete viteza lor de
convergen, o contribuie la aceast eterogenitate revenind i relevanei pe care
industria respectiv o are în sectorul industrial din Germania. Astfel, poziia aparent
favorabil pe care se plaseaz ramura confeciilor i cea a pielriei, unde productivitatea
multifactorial din România reprezint peste 80 la sut din cea a Germaniei nu reflect
neaprat rezultate deosebite (dat fiind dinamica anual a msurii de productivitate care
se situeaz sub media sectorului prelucrtor) ci deriv mai degrab din importana
relativ redus pe care cele dou ramuri o au în sectorul industrial din Germania
(cumulat reprezint sub 1 la sut din valoarea produciei obinute în sectorul
prelucrtor, fa de 7 la sut în cazul României). Pentru a conferi un plus de relevan
comparaiei dintre industriile celor dou ri, este de menionat c în cazul principalelor

Cehia, Ungaria, Polonia i Slovenia.
A se vedea studiul What drives productivity growth in the new EU member states? The case of Poland (2005)
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ramuri productoare de bunuri de capital, nivelul productivitii multifactoriale din
România nu depete 50 la sut din nivelul consemnat de Germania;
(viii)

este foarte probabil ca ritmul alert de convergen s se menin, având în vedere
decalajul semnificativ între nivelul productivitii din cele dou ri; inând cont de
decalajul existent între nivelul activitilor de cercetare-dezvoltare din România i
Germania este posibil ca impactul acesteia asupra productivitii s se accentueze în
viitor;

(ix)

dei teoria creterii endogene menioneaz în procesul de convergen atât rolul
transferului contemporan de tehnologie, cât i pe cel al recuperrii decalajului, în
cazul României primul canal a avut o aciune limitat34, fiind dificil de crezut c nu a
acionat deloc.

Analiza ar putea fi îmbuntit în viitor în msura în care fondul de date disponibil va fi
completat cu date privind activitatea de cercetare-dezvoltare pe ramuri.

34

Acelai rezultat a fost obinut i în cazul Poloniei; vezi nota anterioar.
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Anexa 1

Ramura industrial

Seciune/
Diviziune
CAEN

Industria prelucrtoare

D

Industria alimentar i a buturilor

15

Fabricarea produselor din tutun

16

Fabricarea produselor textile

17

Fabricarea articolelor de îmbrcminte; aranjarea i vopsirea blnurilor

18

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie,
a harnaamentelor i înclmintei

19

Fabricarea lemnului i a produselor din lemn i plut cu excepia mobilei;
fabricarea articolelor din împletitur de pai i alte materiale vegetale

20

Fabricarea celulozei, hârtiei i a produselor din hârtie

21

Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a crbunelui
i tratare a combustibililor nucleari

23

Fabricarea substanelor i a produselor chimice

24

Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

25

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

26

Industria metalurgic

27

Industria construciilor metalice i a produselor din metal

28

Industria de maini i echipamente

29

Industria de maini i aparate electrice

31

Industria de aparatur i instrumente medicale, de precizie, optice i fotografie,
ceasornicrie

33

Industria mijloacelor de transport rutier

34

Industria altor mijloace de transport

35

Producia de mobilier i alte activiti industriale

36
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Anexa 2
Seciune/
Diviziune
CAEN

UE

România

Industria prelucrtoare

D

10,5

9,5

Industria alimentar i a buturilor

15

10,8

13,0

Fabricarea produselor din tutun

16

10,9

9,0

Fabricarea produselor textile

17

10,5

12,0

Fabricarea articolelor de îmbrcminte; aranjarea i vopsirea
blnurilor

18

11,4

13,0

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i
marochinrie, a harnaamentelor i înclmintei

19

10,8

13,0

Fabricarea lemnului i a produselor din lemn i plut cu
excepia mobilei; fabricarea articolelor din împletitur de pai
i alte materiale vegetale

20

10,9

11,0

Fabricarea celulozei, hârtiei i a produselor din hârtie

21

9,9

10,0

Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a crbunelui i
tratare a combustibililor nucleari

23

11,0

8,0

Fabricarea substanelor i a produselor chimice

24

10,4

10,0

Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

25

11,3

10,0

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

26

11,2

9,0

Industria metalurgic

27

9,9

7,0

Industria construciilor metalice i a produselor din metal

28

11,3

10,0

Industria de maini i echipamente

29

10,7

9,0

Industria de maini i aparate electrice

31

10,1

10,0

Industria de aparatur i instrumente medicale, de precizie,
optice i fotografie, ceasornicrie

33

11,7

14,0

Industria mijloacelor de transport rutier

34

11,2

12,5

Industria altor mijloace de transport

35

10,6

8,5

Producia de mobilier i alte activiti industriale

36

11,5

10,0

Ramura industrial

Sursa: EU KLEMS, estimri autori
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Sursa: INS, calcule autori

-0,5

Industria tutunului
Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a crbunelui
i tratare a combustibililor nucleari

Aparatur i instrumente medicale, de precizie, optice

Industria altor produse din minerale nemetalice

Industria chimic i a fibrelor sintetice i artificiale

Industria construciilor metalice i a produselor din metal

Industria confeciilor

Industria metalurgic

Industria altor mijloace de transport

Industria pielriei i înclmintei
Industria alimentar i a buturilor

Industria de maini i aparate electrice

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producia de mobil)

Producia de mobilier i alte activiti industriale n.c.a.

Industria de prelucrare a cauciucului i a maselor plastice

Industria de maini i echipamente

Industria textil i a produselor textile

Industria celulozei, hârtiei i cartonului

Industria mijloacelor de transport rutier

0,0

0,5

1,5
media pentru industria
prelucrtoare

1,0

2,0

2,5

3,0

Rata medie anual de cretere a MFP-KLEMS în perioada 1995-2004 la nivelul ramurilor industriale

3,5

4,0
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Anexa 4
Productivitatea muncii în industria prelucrtoare din România
comparativ cu cea din Germania

Ramura industrial

Seciune/
Diviziune
CAEN

Productivitatea muncii pe salariat calculat pe
baza produciei totale
Dinamica medie anual
Nivel*
între anii 1995-2004 (%)
1994

2004

România

Germania

Industria prelucrtoare

D

18,6

31,0

9,3

4,3

Industria alimentar i a buturilor

15

28,3

74,9

11,0

1,4

Fabricarea produselor din tutun

16

47,6

126,5

12,9

3,6

Fabricarea produselor textile

17

11,2

34,5

13,3

2,1

Fabricarea articolelor de îmbrcminte; aranjarea i
vopsirea blnurilor

18

12,9

11,0

4,6

6,4

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor
de voiaj i marochinrie, a harnaamentelor i
înclmintei

19

15,6

15,5

3,6

3,8

Fabricarea lemnuluii a produselor din lemn i plut
cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din
împletitur de pai i alte materiale vegetale

20

14,1

26,6

9,7

3,5

21

11,6

34,8

12,8

2,0

23

10,3

9,2

8,2

10,6

Fabricarea substanelor i a produselor chimice

24

16,3

29,9

11,2

5,3

Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

25

19,6

43,2

10,5

2,7

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

26

21,5

45,9

9,9

2,3

Industria metalurgic

27

19,4

36,1

12,8

7,1

Industria construciilor metalice i a produselor din
metal

28

13,4

26,8

8,8

1,9

Industria de maini i echipamente

29

9,1

18,0

10,6

3,9

Industria de maini i aparate electrice

31

10,3

16,6

7,8

3,2

Industria de aparatur i instrumente medicale, de
precizie, optice i fotografie, ceasornicrie

33

21,3

32,4

8,4

4,4

Industria mijloacelor de transport rutier

34

8,9

19,7

13,1

5,4

Industria altor mijloace de transport

35

14,2

14,2

6,5

7,0

Producia de mobilier i alte activiti industriale

36

11,8

23,1

9,8

3,1

Fabricarea celulozei, hârtiei i a produselor din
hârtie
Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a
crbunelui i tratare a combustibililor nucleari

* Germania =100
Sursa: INS, EU KLEMS, calcule proprii
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Anexa 5
Productivitatea multifactorial în industria prelucrtoare din România
comparativ cu cea a Germaniei
Ramura industrial

Seciune/
Diviziune
CAEN

MFP-KLEMS

Nivel*

Dinamica medie anual
între anii 1995-2004
(%)

1994

2004

România

Germania

Industria prelucrtoare

D

55,8

66,2

1,4

0,8

Industria alimentar i a buturilor

15

61,1

70,6

1,3

-0,3

Fabricarea produselor din tutun

16

68,5

68,8

0,0

1,0

Fabricarea produselor textile

17

47,2

60,3

2,8

0,3

Fabricarea articolelor de îmbrcminte; aranjarea
i vopsirea blnurilor

18

82,5

82,0

1,2

1,3

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor
de voiaj i marochinrie, a harnaamentelor i
înclmintei

19

76,0

81,0

1,4

0,7

Fabricarea lemnului i a produselor din lemn i
plut cu excepia mobilei; fabricarea articolelor
din împletitur de pai i alte materiale vegetale

20

36,0

40,1

1,9

0,7

Fabricarea celulozei, hârtiei i a produselor
din hârtie

21

47,0

61,0

2,9

0,3

Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a
crbunelui i tratare a combustibililor nucleari

23

68,9

105,0

-0,2

2,9

Fabricarea substanelor i a produselor chimice

24

46,7

44,1

1,1

1,5

Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

25

38,3

45,0

2,4

0,7

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

26

52,3

53,2

0,6

0,5

Industria metalurgic

27

51,3

52,4

1,2

1,0

Industria construciilor metalice i a produselor
din metal

28

36,8

37,9

1,1

0,6

Industria de maini i echipamente

29

42,5

51,0

2,7

0,8

Industria de maini i aparate electrice

31

36,8

40,7

1,6

0,7

Industria de aparatur i instrumente medicale, de
precizie, optice i fotografie, ceasornicrie

33

35,0

32,4

0,5

1,4

Industria mijloacelor de transport rutier

34

53,9

71,0

3,5

0,7

Industria altor mijloace de transport

35

61,9

71,4

1,3

0,1

Producia de mobilier i alte activiti industriale

36

34,0

42,4

2,4

0,1

* Germania =100
Sursa: INS, EU KLEMS, calcule proprii
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Anexa 6

Cursul de schimb determinat conform paritii puterii de cumprare

Seciune/
Diviziune
CAEN

România

Industria prelucrtoare

D

1,5

Industria alimentar i a buturilor

15

1,8

Fabricarea produselor din tutun

16

1

Fabricarea produselor textile

17

1,3

Fabricarea articolelor de îmbrcminte; aranjarea i vopsirea blnurilor

18

1,3

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i
marochinrie, a harnaamentelor i înclmintei

19

1,3

Fabricarea lemnului i a produselor din lemn i plut cu excepia
mobilei; fabricarea articolelor din împletitur de pai i alte materiale
vegetale

20

1,8

Fabricarea celulozei, hârtiei i a produselor din hârtie

21

1,8

Industria de prelucrare a ieiului, cocsificare a crbunelui i tratare
a combustibililor nucleari

23

2,2

Fabricarea substanelor i a produselor chimice

24

2

Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

25

1,8

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

26

1,4

Industria metalurgic

27

1,9

Industria construciilor metalice i a produselor din metal

28

1,9

Industria de maini i echipamente

29

1,9

Industria de maini i aparate electrice

31

1,9

Industria de aparatur i instrumente medicale, de precizie, optice
i fotografie, ceasornicrie

33

1,9

Industria mijloacelor de transport rutier

34

1,9

Industria altor mijloace de transport

35

1,9

Producia de mobilier i alte activiti industriale

36

1,8

Ramura industrial

Sursa: EU KLEMS, estimri autori

55

