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This paper includes analysis of the correlation dynamics of main 

macroeconomic indicators and their influence on the cost of investments in 
information system development and knowledge society in general. The basic 
methods used in this study are the statistical and econometric analysis of the 
relationship between outcome and those considered independent variables, 
testing the models obtained.  Calculation of indicators was carried out under the 
program SPSS 17.0.  
  
 Keywords: dynamic macroeconomic indicators, econometric models, 
part of elasticity coefficient, Durbin-Watson test 

Cuvinte cheie: dinamică, indicatori macroeconomici, modele 
econometrice, coeficient parţial de elasticitate, testul Durbin-Watson  
 

1. Introducere 
 

La Conferinţa Mondială asupra Dezvoltării, care a avut loc în 
octombrie 1995, pentru prima dată s-a propus utilizarea unui indicator 
sintetic – Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor, unul dintre cei mai 
relevanţi indicatori ai nivelului de trai. Pentru a evalua resursele unei 
ţări şi pentru a cunoaşte capacităţile sale reale de dezvoltare, trebuie 
să se utilizeze un indicator sintetic bazat pe patru componente 
principale: resurse naturale (pământ, ape, păduri şi resurse ale 
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subsolului); echipamente (maşini, utilaje, infrastructură etc.); resurse 
umane (reprezentate prin capacitatea de producţie a oamenilor în 
funcţie de gradul de instruire, de nutriţie etc.); capital social. 

Un rol important în crearea şi dezvoltarea capitalului uman 
trebuie să-l joace statul printr-o politică investiţională coerentă, care ar 
plasa investiţiile pentru învăţământ şi formare profesională în topul 
investiţional statal.  

Pentru a reuşi în domeniul dat se propun o serie de intervenţii 
pentru susţinerea fucţionării mecanismelor pieţei de creare şi formare a 
capitalului uman: 
 - creşterea învestiţiilor într-o educaţie de calitate (nu numai de 
către Guvern, dar şi la nivel de individ şi familie); 
 - îmbunătăţirea accesului la educaţie de calitate pentru toate 
segmentele societăţii; 
 - creşterea relevanţei educaţiei şi calificării pentru necesităţile 
economice (corelarea cu cererea şi oferta pe piaţa muncii actuale); 
 - încurajarea pregătirii şi formării profesionale la locul de muncă [4].  

Se analizează aspecte ale investiţiilor în capitalul uman. Investiţia 
în capitalul uman reprezintă, în sens larg, în viziunea majorităţilor 
autorilor, „....orice activitate menită să asigure o sporire a calităţilor 
productive ale factorului uman....”. Definită astfel, investiţia în capitalul 
uman include nu doar cheltuielile făcute pentru educaţia formală şi 
adaptarea profesională, ci şi cheltuielile alocate pentru asigurarea 
sănătăţii, cele afectate căutării unui loc de muncă şi, nu în ultimul rând, 
eforturile familiale făcute, atât înainte de intrarea în sistemul formal de 
învăţământ, cât şi după aceea. Analiza se bazează pe analiza corelaţiilor 
dinamicii principalilor indicatori macroeconomici şi ponderile care 
definesc implicaţiile în dezvoltarea sistemului cunoaşterii. 

   
2. Investiţiile în sfera cunoaşterii – promotor al evoluţiei 
 
Dacă instruirea şi educaţia sunt apreciate şi gestionate corect 

de către societate, progresul şi prosperitatea sunt garantate. De aici 
rezultă faptul că instruirea în educaţie trebuie să reprezinte politici 
previlegiate ale statului care, la rândul său, trebuie să se orienteze în 
ciclurile economice mondiale şi să influenţeze, prin instruire, ciclurile 
economice naţionale sau cum se mai spune în condiţiile globalizării 
„ciclurile economice locale”. 

Ţinând cont de faptul că investiţia în capitalul uman este o 
cheltuială, menită să asigure o sporire a calităţilor productive ale 
factorului uman este influenţată distinct de unii factori care au în 
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vedere, în special, lungimea fluxului de venituri, costurile antrenate şi 
diferenţele existente între câştigurile scontate a se obţine. 
 În literatura de specialitate se recomandă utilizarea unei rate 
sociale de recuperare a investiţiei în capitalul uman. De altfel, unele 
studii empirice au pus în evidenţă că, de regulă, între rata socială de 
recuperare a investiţiei în capitalul uman şi rata individuală de 
recuperare a investiţiei în capitalul uman există o serie de 
compatibilităţi (tabelul 1 - Ratele medii, sociale şi individuale, de 
recuperare a investiţiei în capitalul uman (venituri de instruire în raport 
cu PNB/locuitor) [5]. 

Aprofundarea reformelor economice şi sociale actuale din ţară, 
evoluţia opţiunilor strategice mondiale şi europene impun promovarea 
unei reforme educaţionale globale, orientate spre viitor cu modificarea 
reperelor valorice. 

Tabelul 1 
Social Privat PNB/ 

locuitor primar secundar superior primar secundar superior 
100    2,87 19,4 12,6 29,1 21,1 25,2 
200 15,6 14,6 11,6 24,8 20,2 25,4 
350 24,6 17,5 13,5 32,0 27,5 22,2 
650 38,5 10,7 12,0 27,0 11,9 17,2 
1600 - 6,8    9,0 - 10,3 12,3 
2200 21,0 11,1   9,8 - 13,0 11,5 

 
Metodele de finanţare şi gestionare a învăţământului, folosite 

pentru asigurarea unui minim de calitate educaţională, diferă de la ţară 
la ţară. În unele ţări cum ar fi Franţa şi Italia, programele de cheltuieli 
educaţionale sunt extrem de centralizate, toate cheltuielile educaţionale 
fiind acoperite de guvernele centrale, în acelaşi timp, personalul şcolilor 
este obligat de către stat să reacţioneze prompt la cerinţele şi 
doleanţele părinţilor şi studenţilor; în alte ţări, de exemplu în Marea 
Britanie, şcolile sunt finanţate de către guvernul central prin intermediul 
granturilor, standardele minime fiind asigurate în cooperare cu unităţile 
administrativ-teritoriale. 
 În unele ţări din Europa se profilează o caracteristică comună – o 
reducere considerabilă a ritmurilor medii anuale ale cheltuielilor pentru 
învăţământul de toate gradele (tabelul 2 - Evoluţia cheltuielilor bugetului 
consolidat pentru învăţământ în România în perioada 2007-2009*). 

     Tabelul 2 
 2007 2008 2009 
Cheltuieli pentru învăţământ, 
mil.lei 

6470,5 7367,9 5176,3 
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Cheltuieli pentru învăţământ în 
totalul cheltuielilor bugetare, % 

10,05 9,11 5,76 

Cheltuieli pentru învăţământ în 
totalul cheltuielilor bugetare pentru 
învăţământ, % 

 15,86 15,64 14,05 

Cheltuieli pentru învăţământ la un 
locuitor,  lei/locuitor 

2988,894 3761,381 4184,996 

 * Adaptare de autor în baza Anuarelor Statistice ale României 2000-2010[6]     
 
Este evident faptul că în economia secolului XXI (economia 

informaţională) sistemul cunoaşterii (educaţional) devine ramura de 
bază, iar investiţiile în sfera dată sunt considerate ca investiţii în viitorul 
omului, în viitorul societăţii. 

 
3. Sistemul de date – reper al analizelor economice 
 
Pentru a realiza o evaluare corectă a performanţelor economice 

şi sociale este necesar a avea la dispoziţie un sistem informaţional 
statistic (SIS) şi indicatori economici şi sociali (SIES), care să fie cât 
mai universale, bine corelate şi complete. Componentele de bază ale 
SIS sunt trei subsisteme: resurse, rezultate, eficienţă (figura 1) [2]. De 
calitatea şi corectitudinea informaţiilor depinde, în mare măsură, 
evaluarea aspectelor procesului economic şi a economiei în ansamblu 
prin caracteristici cantitative şi calitative. Legătura dintre indicatori 
permite utilizarea lor în corelaţie, calcularea indicatorilor derivaţi care 
au o mare însemnătate în analizele economice şi sociale.  

Combinarea optimă a celor trei tipuri de resurse analizate pot 
genera anumite efecte. Din punct de vedere economic cel mai relevant 
este efectul eficienţei. Eficienţa economică reprezintă raportul dintre 
efectele (rezultatele) obţinute şi eforturile (cheltuielile) efectuate în 
economia naţională, într-o anumită perioadă de timp, sau raportul dintre 
eforturile (cheltuielile) făcute şi efectele (rezultatele) obţinute în 
economia naţională într-o perioadă de timp [1]. 

Pentru compararea diverselor obiective, în momente diferite de 
timp, pe baza sistemului de indicatori, se poate utiliza un indicator 
agregat, care include informaţia cuprinsă în toţi indicii primari incluşi în 
analiza statistică. Indicii agregaţi se folosesc deseori în macroeconomie 
caracterizează funcţionarea economiei naţionale, în ansamblu. 

În perioada actuală, perioada de criză a economiei naţionale 
utilizarea acestora în analizele şi prognozele economice este deosebit 
de necesară pentru luarea deciziilor cu privire la direcţiile de dezvoltare 
economică şi socială. Trebuie de luat în consideraţie faptul că la 
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agregarea datelor deseori are loc pierderea unor informaţii. Este o 
situaţie nedorită, dar care nu poate fi nici soluţionată pe deplin, nici 
neglijată. 

 
Fig. 1  Structura Sistemului Informaţional Statistic 
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 Fig. 2, a. Evoluţia indicatorilor faţă de      Fig. 2, b. Evoluţia indicatorilor faţă de 
             anul 2000 (%)                                             anul precedent (%) 

 
Pentru analiza dezvoltării sistemului cunoaşterii pot fi utilizaţi o 

gamă largă de indicatori macroeconomici. Studiul de faţă cuprinde o 
serie de indicatori macroeconomici care constituie baza informaţională. 
Pentru analiza corelaţiilor vor fi utilizaţe şi o serie de ponderi: ponderea 
cheltuielilor din bugetul consolidat faţă de produsul intern brut (PIB) 
(GCB/PIB); ponderea cheltuielilor pentru învăţământ faţă de cheltuielile 
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totale din bugetul consolidat (GCBînv/CB); ponderea cheltuielilor pentru 
învăţământ faţă de PIB (GCBînv/PIB). 

Evolutia indicatorilor macroeconomici şi ponderile unor 
indicatori ai cheltuielilor din bugetul consolidat este reprezentată în 
figura 2, b, iar în figura 2, a. – dinamica indicatorilor comparativ cu anul 
2000. După cum se poate observa produsul intern brut a scăzut destul 
de semnificativ comparativ cu anul 2002. La fel o fluctuaţie mai mare se 
poate vedea şi la ponderea cheltuielilor faţă de PIB, cu excepţia că 
tendinţa este crescătoare.  

 
 4. Analiza corelaţiilor dintre indicii macroeconomici  
 şi ponderile lor 

 
Conform datelor incluse în studiul dat cele mai relevante 

interdependenţe dintre indicii analizaţi sunt1: - interdependenţa dintre 
indicele GCBînv/PIB şi indicii: PIB, IPC, GCB/PIB, INV, ponderea studenţilor 
în totalul populaţiei (Gstud); - interdependenţa dintre indicele GCBînv/PIB şi 
indicii: PIB, IPC, GCB/PIB, (Gstud); - interdependenţa dintre indicele 
GCBînv/PIB şi indicii: PIB, IPC,  (Gstud). 

Metoda de alcătuire a modelelor econometrice este analiza de 
regresie şi corelaţie.  

Modelul  A. Legatura dintre factori este destul de puternică:   
R = 0,786 şi R-squared = 0,619 (tabelul 3). Testul Durbin-Watson, de 
verificare a autocorelării variabilei aleatoare, arată că modelele obţinute 
în urma prelucrării datelor  sunt corecte (coeficienţii sunt mai mari decât 
valoarea 2). 

Modelul  B. Legatura dintre factori este şi în acest caz destul de 
puternică: R =0,783 şi R-squared = 0,613  (tabelul 3). Testul Durbin-
Watson = 2,103 arată veridicitatea acestui model.  

Modelul  C. Legatura dintre factori este şi în acest caz destul de 
puternică: R = 0,752 şi R-squared = 0,566  (tabelul 3). Şi acest model 
poate fi considerat veridic - testul Durbin-Watson = 2,103 2. 

Valorile calculate ale testului Fisher-Snedecor (F) modelelor 
econometrice indică relevanţa mai crescută a modelului B – FB = 0,045. 
Pentru garantarea rezultatelor s-a considerat 0,05  sau 5 %. 

Pentru analiza coeficienţilor parţiali ai modelului B vom utiliza 
coeficienţii de elasticitate şi vom măsura gradul de variaţie a factorilor 
incluşi în model (tabelul 4 - Coeficienţii parţiali de elasticitate şi gradul 
de variaţie a factorilor pentru modelul B). 

                                                 
1 Pentru calculul şi analiza econometrică s-a folosit programul statistic SPSS 17.0 
(Statistical Package for the Social Sciences). 
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            Tabelul 3 
Model Summaryf 

Change Statistics 

M
od

e
l 

 

R 
 

R 
Squ
are

Adjuste
d R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

R 
Square 
Chang

e 

F 
Chang

e 
 

Sig. 
 F 

Chang
e 

Durbin –
Watson 
( )d 2

1 .786a .61
9

-.017 .1172464 .619 .973 .545
2.124 

2 .783b .61
3

.226 .1023020 -.006 .045 .845
2.103 

3 .752c .56
6

.305 .0969174 -.047 .488 .524
2.001 

a. Predictors: (Constant), GCB/PIB, IPC, Gstud, INV, PIB 

b. Predictors: (Constant), GCB/PIB, IPC, Gstud, PIB 

c. Predictors: (Constant), IPC, Gstud, PIB 

f. Dependent Variable: GCBînv/PIB 

         Tabelul 4 
 
 
 
 

Coeficienţii parţiali de 
 elasticitate 

i
i i

x
E a

y
  

Gradul de variaţie a factorilor 
incluşi în model 

xi
i i

y
a


 


 

 
Modelul b 
 

EPIB      =  -0,4866           
EIPC      =  1,0729            
E Gstud = 1,236 
EGB/PIB =-0,187 

  PIB 0,744  

IPC 5,387

         

      

 Gstud 0,627 

GB?PIB 0,562

      

    

 
Aşadar, la creşterea cu 1 % a dinamicii factorilor PIB şi GCB/PIB, 

ponderea cheltuielilor din bugetul consolidat pentru învăţământ în 
totalul PIB (GCBînv/PIB) va scădea cu aproximativ 0,4 % şi respectiv 0,18 
%, ceilalţi factori ramânând neschimbaţi. Creşterea pozitivă este 
influenţată de factorii  Gstud şi IPC. 

Cele mai mari rezerve de îmbunătăţire a ponderii cheltuielilor 
din bugetul consolidat pentru învăţământ în totalul produsului intern brut 
se regăsesc în modificarea IPC şi a modificărilor ponderii numărului de 
studenţi în totalul populaţiei ţării, după cum se poate vedea analizând 
coeficienţii de variaţie a factorilor incluşi în model ( ).  
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 5. Concluzii 
 
■ Analiza econometrică efectuată, a urmărit determinarea 

factorilor endogeni, cât şi celor exogeni, care au un impact sesizabil în 
evoluţia economiei informaţionale şi de cunoaştere şi care se regăseşte 
în doi indicatori macroeconomici – „indicele preţurilor de consum” şi 
„investiţii”.  Este important de menţionat că, mai ales în situaţia socio-
economică actuală, este necesar de investit, în continuare (poate şi cu 
altă intensitate), în dezvoltarea resurselor umane ale ţării.  

■ În baza rezultatelor obţinute în acest studiu, dar şi în cadrul 
altor cercetări efectuate recent, se pot concluziona, fiind evidente 
pentru economia ţării, următoarele: ineficienţa utilizării resurselor 
umane, potenţialul existent fiind relevant; influenţa schimbărilor din 
economia naţională asupra scăderii nivelului de trai  al populaţiei ţării, 
fapt care va duce la schimbări structurale în domeniul educaţional şi a 
sistemului cunoaşterii în ansamblu; utilizatea ineficientă a resurselor 
ţării-naturale, financiare, informaţionale; ineficienţa utilizării 
subsistemelor economiei naţionale în ansamblu. 
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