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1. INTRODUCERE

Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut necesară realizarea unei analize cuprinzătoare a
impactului fondurilor structurale atrase asupra indicatorilor macroeconomici. Astfel de analize se
realizează de altfel în toate Statele Membre.
Modelele macroeconomice au apărut încă de la începutul anilor '30 ai secolului trecut. Abordarea
keynesiană (coincidentă cu utilizarea sporită a econometriei) a fost populară până la apariţia crizei
petrolului din anii '70. Motivul scăderii popularităţii sale a fost legat de faptul că recomandările de
politici economice bazate pe această abordare nu mai dădeau rezultatele de până atunci, în
condiţiile existenţei concomitente ale unor rate ale inflaţiei şi, respectiv, şomajului ridicate,
precum şi în contextul apariţiei teoriei anticipărilor raţionale. Analiza critică a lui Lucas din 1975
referitoare la utilizarea modelelor macroeconometrice a precedat relansarea macromodelării în
anii '80. Principalele evoluţii se referă la introducerea unor noi modele de creştere si modele multinaţionale. Acest lucru a fost facilitat si de progresele tehnologice din domeniul IT. Intr-o etapă
ulterioară, Comisia Europeană a creat modelul Hermes. Acest model multi-sectorial a fost aplicat la
scară largă de cele mai mari economii europene. Cu toate acestea, deoarece nu au fost accesibile
date cu caracter credibil, în ţările mai puţin dezvoltate ale UE a fost necesară crearea unui model
simplificat.

2. MODEL - INFORMAŢII GENERALE
Modelul HERMIN creat în 1982 de către dr. John Bradley de la Institutul de cercetări economice şi
sociale - Economic and Social Research Institute (ESRI), este de fapt o continuare a modelului
HERMES, care serveşte la analiza impactului politicii de coeziune a UE, în aşa-numitele ţări vizate
de politica de coeziune. Acest model macroeconometric keynesian cu ecuaţii multiple, a fost
aplicat de către Comisia Europeană începând cu anii '90. Iniţial, acesta cuprindea doar 4 sectoare:
bunuri industriale (obiectul schimbului internaţional), mărfuri de piaţă (care nu fac obiectul
schimbului internaţional), bunuri din afara pieţei (în principal producţia de bunuri publice) şi
agricultură.
Noul model HEROM este un model macroeconometric cu ecuaţii multiple, utilizat pentru economia
României. Scopul principal al modelului este de a evalua impactul finanţării UE asupra procesului
de convergenţă din România. Modelul cuprinde 5 sectoare:
• sectorul bunurilor comercializabile, care cuprinde industria prelucrătoare şi cea extractivă,
• sectorul privat de bunuri necomercializabile (servicii de piaţă),
• sectorul construcţiilor,
• sectorul agricultură,
• sectorul public de servicii necomercializabile (servicii non-piaţă).
Nucleul modelului constă într-un număr de ecuaţii, care determină comportamentul principalelor
variabile macroeconomice, cum ar fi: producţia sectorială, investiţiile, ocuparea forţei de muncă,
consumul, inflaţia, exporturile şi importurile.
Parametrii ecuaţiilor sunt estimaţi cu ajutorul unor regresii log-liniare, utilizând metoda celor mai
mici pătrate, pentru seriile de timp relevante din România. Seria de timp include, de obicei,
aproximativ 10 observaţii.
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3. CONSTRUCŢIA MODELULUI
3.1 Structura modelului
Modelul HEROM cuprinde cele cinci sectoare menţionate anterior şi este împărţit în trei blocuri
structurale: ofertă, absorbţie şi distribuţia veniturilor. Variabilele exogene din modelul HEROM pot
fi împărţite în două categorii: externe (producţia mondială, preţurile mondiale, ratele de schimb
valutar) şi naţionale (de exemplu, ratele de impozitare).
Interdependenţele funcţionale de bază ale modelului sunt prezentate mai jos:
Caseta 1. Interdependenţe funcţionale în modelul HERMIN
ASPECTE ALE OFERTEI
Sectorul industriei prelucrătoare (în principal bunuri care fac obiectul comerţului
internaţional)
Producţia = f1(cererea externă, cererea internă, costul unitar al forţei de muncă, competitivitate,
t)
Populaţia ocupată = f2(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Investiţii = f3(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Stocul de capital = Investiţii + (1 - δ) * stocul de capitalt-1
Preţul de producţie = f4(preţurile mondiale, costului unitar al forţei de muncă)
Rata de creştere a salariului real = f5(impozit pe salariu, şomaj, productivitatea muncii)
Competitivitate = preţuri interne/preţuri externe
Sectorul serviciilor de piaţă (în special bunuri comercializate pe piaţa internă)
Producţie = f6(cererea internă, costul unitar al forţei de muncă)
Populaţia ocupată = f7(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Investiţii = f8(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Stocul de capital = Investiţii + (1 - δ) * stocul de capitalt-1
Preţul de producţie = f9(costul unitar al forţei de muncă)
Inflaţie salarială = f10(inflaţia salariilor în industria prelucrătoare)
Sectorul de construcţii
Producţie = f11(cererea de investiţii, costul unitar al forţei de muncă, t)
Populaţia ocupată = f12(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Investiţii = f13(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Stocul de capital = Investiţii + (1 - δ) * stocul de capitalt-1
Preţul de producţie = f14(costul unitar al forţei de muncă)
Servicii non-piaţă
Producţie = f15(costul unitar al forţei de muncă, stocul de capital al sectorului administraţiei
publice în afara sectorul serviciilor non-piaţă)
Populaţia ocupată = f16(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Investiţii = f17(producţie, coeficientul preţurilor relative ale factorilor de producţie, t)
Agricultura: în principal exogene şi/sau instrumentale
Producţie = f18(ocuparea forţei de muncă în acest sector, t)
Stocul de capital = investiţii + (1 - δ) * stocul de capitalt-1
Investiţii = f19(producţie, t)
Demografia şi oferta de forţă de muncă
Forţa de muncă = f20(populaţia în vârstă de muncă, rata de participare a forţei de muncă)
Şomajul = Forţa de muncă - ocuparea totală a forţei de muncă
Migraţia = f21(migraţia netă, forţa de muncăt-1)
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ASPECTE ALE CERERII (ABSORBŢIEI)
Consum privat = f22(venitul personal real disponibil)
Consum public = f23(fondul de salarii în sectorul de servicii non-piaţă)
Absorbţie totală internă = consum public şi privat + investiţii + exporturi
Exporturi = f24(producţia în sectorul industrial, costul unitar al forţei de muncă, t)
Importuri = f25(absorbţia totală internă, preţurile de import, preţurile industriale interne, t)
Balanţa comercială = Exporturi - Importuri
ASPECTE ALE DISTRIBUŢIEI VENITURILOR
Fondul de salarii pe sectoare = populaţia ocupată * salariul mediu din sector
Profiturile totale ale companiei = f26(producţia pe sectoare, fond de salarii pe sectoare, impozite
minus subvenţii)
Venitul personal real disponibil = f27(produsul intern brut, deprecierea, impozite minus subvenţii,
fond total de salarii, profituri totale ale companiei)
Venitul naţional brut = produsul intern brut + transferuri nete din străinătate
SECTORUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Venituri din sectorul guvernamental = rata de impozitare * baza de impozitare 1
Cheltuieli curente din sectorul guvernamental = f28(producţie, fond de salarii în sectorul servicii
non-piaţă)
Cheltuieli de capital din sectorul guvernamental = f29(investiţii în sectorul de servicii non-piaţă)
Cheltuieli guvernamentale totale = cheltuieli curente + cheltuieli de capital din sectorul
guvernamental
Capacitatea/necesarul de finanţare guvernamental = venituri – total cheltuieli guvernamentale
Datoria publică = f30(balanţa guvernamentală/necesarul de finanţare, datoria publicăt-1)
PREŢURI
Deflatorii consumului, investiţiilor, exporturilor = f31(deflatorul PIB, deflatorul importurilor,
preţurile mondiale)
Indicii de preţ (deflatorii) pe sectoare = f32(costul unitar al forţei de muncă, preţurile mondiale)
În toate ecuaţiile de mai sus există câteva ecuaţii comportamentale esenţiale care descriu
agregatele macroeconomice de bază. Acestea sunt:
• Valoarea adăugată în 5 sectoare (bunuri industriale, bunuri de piaţă, bunuri non-piaţă,
construcţii şi agricultură),
• Indici de preţ (deflatori) ai: valorii adăugate brute în industrie, serviciilor de piaţă, sectorului
construcţiilor, investiţii, consum privat şi guvernamental şi exporturi,
• Creşterea reală a salariilor în sectorul industrial (dinamica salariilor în acest sector determină în
mod direct dinamica salariilor în alte sectoare),
• Populaţia ocupată şi investiţiile în agricultură,
• Volumul exporturilor şi al importurilor,
• Volumul consumului privat,
• Rata de participare a forţei de muncă.
• Cererea finală în industrie şi în sectorul serviciilor de piaţă.
Populaţia ocupată şi volumul investiţiilor în sectorul industrial, al serviciilor de piaţă, serviciilor
non-piaţă şi al construcţiilor sunt determinate prin minimizarea capitalului şi forţei de muncă
necesare pentru a atinge un volum dat al producţiei, în condiţiile unor constrângeri bugetare
asupra funcţiei de producţie şi costurilor relative ale capitalului şi ale muncii. Funcţia de producţie
pentru fiecare sector din model este o funcţie standard de tip CES :

1

Baza de impozitare: total fond de salarii, profiturile totale ale companiei înainte de impozitare, valoarea
adăugată etc.
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unde A este nivelul tehnologic, OX este valoarea adăugată brută în sectorul X, iar KX şi LX sunt
stocul de capital şi, respectiv, de muncă într-un numit sector.
Corelaţiile structurale între sectorul bunurilor industriale şi cel al bunurilor de piaţă sunt modelate
cu ajutorul a două variabile care sunt funcţiile consumului şi investiţiilor. Noi le interpretăm ca
cerere de bunuri produse în acele sectoare şi ele se numără printre ecuaţiile care definesc volumul
producţiei în principalele sectoare.
HEROM îşi are rădăcinile în mecanismele Keynesiene, dar are şi caracteristici neo-clasice (oferta
determinată de preţuri şi competitivitatea costurilor, nu numai de cerere). Cererea pentru factori
de producţie în industrie şi servicii de piaţă este definită de o funcţie cu o elasticitate constantă de
substituire (CES). Modelul Philips 2 este şi el integrat în modelul HEROM.

3.2 Modelul HEROM - ecuaţii comportamentale şi funcţii de producţie
PRODUCŢIA ÎN SECTOARE
Valoarea adăugată brută din sectorul industrial (OT):

unde:
OW – Indicele compozit al producţiei mondiale, adică media ponderată a producţiei industriale a
principalilor 24 de parteneri comerciali ai României (în moneda locală).
RULCT = ULCT / PCONS - Costul unitar al muncii în sectorul industrial – preţuri constante la nivelul
anului 2000
ULCT – Costul unitar al muncii în sectorul industrial (Variabilă artificială), unde:
ULCT = YWT / OT, unde YWT - Salarii totale în sectorul industrial
PCONS - Deflatorul CONSV
FDOT - Cererea finală pentru producţia din sectorul industrial, care constă în media ponderată a
principalelor elemente de absorbţie, şi anume consumul, consumul guvernamental non-salarial şi
cheltuielile cu investiţiile.
POT / PWORLD - raportul dintre preţurile interne şi cele la nivel mondial
PWORLD - Indicele de preţ al producţiei externe
t- timpul
(Datorită faptului că toate variabilele se încadrează în aceeaşi perioadă de timp, indicii uzuali în
raport cu variabilele de timp t au fost omişi).
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor comerciale (ON):

2

Modelul descrie interdependenţele implicate (pe termen scurt) dintre rata şomajului şi rata
de creştere a salariilor. Pe termen lung, susţinerile modelului Philips au fost criticate de E.
Phelps şi M. Friedman. Autorii modelului HERMIN nu forţează existenţa curbei Phillips în
economia României în cadrul modelului.
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unde:
FDON - Cererea finală pentru producţie în sectorul serviciilor comerciale, calculată ca medie
ponderată a diferitelor componente ale absorbţiei interne. Metoda se bazează pe tabele tip ofertă
- input – output.
ULCN / ULCT - raportul dintre Costul unitar al muncii în sectorul serviciilor comerciale şi Costul
unitar al muncii în sectorul industrial.
Valoarea adăugată brută în sectorul agricol (OA) - modelată ca ecuaţie inversată în ceea ce
priveşte eficienţa muncii:
unde:
LA - Populaţia ocupată în sectorul agricol
t – timpul
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor necomerciale (OG):

unde:
KGINF - Stocul de capital al sectorului guvernamental, excluzând sectorul serviciilor necomerciale
ULCG - Costul unitar al muncii în sectorul serviciilor necomerciale
t- timpul
Valoarea adăugată brută în sectorul construcţiilor (OBC):

unde:
IBCTOT - Formarea brută de capital fix guvernamentală (total) în alte active decât cele
reprezentate de maşini şi echipamente
ULCBC - Costul unitar al muncii în sectorul construcţiilor
PCONS - Deflatorul CONSV
t – timpul

INVESTIŢIILE ÎN SECTOARE
Formarea brută de capital fix în sectorul industrial (IT):

unde:
IT - Formarea brută de capital fix în sectorul industrial
OT - Valoarea adăugată brută din sectorul industrial
ATX - Factorul tehnologic al sectorului industrial
ERFPT – Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul industrial
(unde
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)
WT - Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul industrial
PKT - Costul capitalului în sectorul industrial
TRITEOT - Asistenţa financiară directă totală (europeană+internă+privată) pentru industrie
t – timpul
Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor comerciale (IN):

unde:
ON - Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor comerciale
ANX - Factorul tehnologic în sectorul serviciilor comerciale
IN - Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor comerciale
ERFPN – Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul serviciilor comerciale
(unde
)
WN – Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul serviciilor comerciale
PKN - Costul capitalului în sectorul serviciilor comerciale
TRINEOT - Asistenţă financiară totală directă (europeană+internă+privată) în sectorul serviciilor
comerciale
t – timpul

Formarea brută de capital fix în sectorul agricol (IA):

unde:
OA - Valoarea adăugată brută în sectorul agricol
t- timpul

Formarea brută de capital fix în sectorul construcţiilor (IBC):

unde:
OBC – Valoarea adăugată brută în sectorul construcţiilor
ERFPBC - Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul construcţiilor
(unde
)
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WBC - Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul construcţiilor
PKBC - Costul capitalului în sectorul construcţiilor

Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor necomerciale (IG):

unde:
ERFPG - Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul serviciilor necomerciale
(unde
)
WG - Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul servicilor necomerciale
PKG - Costul capitalului în sectorul serviciilor necomerciale
t – timpul

POPULAŢIA OCUPATĂ ÎN SECTOARE
Populaţia ocupată în sectorul industrial (LT):

unde:
OT - Valoarea adăugată brută din sectorul industrial
KTRNR - Raportul dintre stocul lucrătorilor calificaţi (de bază + persoane aflate în pregătire) şi
stocul de bază al lucrătorilor calificaţi
ATX – Factorul tehnologic al sectorului industrial
ERFPT – Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul industrial
(unde
)
WT - Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul industrial
PKT - Costul capitalului în sectorul industrial
t - timpul
Populaţia ocupată în sectorul serviciilor comerciale (LLN):

unde:
ON – Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor comerciale
KTRNR - Raportul dintre stocul lucrătorilor calificaţi (de bază + persoane aflate în pregătire) şi
stocul de bază al lucrătorilor calificaţi.
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ANX - Factorul tehnologic în sectorul serviciilor comerciale
ERFPN - Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul serviciilor comerciale
(unde
)

WN – Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul serviciilor comerciale
PKN – Costul capitalului în sectorul serviciilor comerciale
t – timpul
Populaţia ocupată în sectorul construcţiilor (LBC):

unde:
OBC – Valoarea adăugată brută în sectorul construcţiilor
ERFPBC – Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul construcţiilor
(unde
)
WBC – Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul construcţiilor
PKBC – Costul capitalului în sectorul construcţiilor

Populaţia ocupată în sectorul serviciilor necomerciale (LG):

unde:
OG – Valoarea adăugată brută în sectorul servicilor necomerciale
ERFPG – Aşteptările privind evoluţiile relative ale preţurilor capitalului şi forţei de muncă în
sectorul serviciilor necomerciale
(unde
)
WG – Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul servicilor necomerciale
PKG – Costul capitalului în sectorul serviciilor necomerciale
t – timpul
Populaţia ocupată în sectorul agricol (LA):
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unde:
t – timpul

PREŢURI ŞI DEFLATORI
Deflatorul OTV (POT):

unde:
PWORLD – Indicele de preţ al producţiei externe
ULCT – Costul unitar al muncii în sectorul industrial

Deflatorul ONV (PON) :

unde:
ULCN – Costul unitar al muncii în sectorul serviciilor comerciale
Deflatorul OBCV (POBC):

unde:
ULCBC – Costul unitar al muncii în sectorul construcţiilor
Deflatorul IV (PI):
unde:
PGDPFC – Deflatorul PIB la costul factorilor
PM – Deflatorul MV
Deflatorul CONSV (PCONS):

unde:
PGDPFC – Deflatorul PIB la costul factorilor
PM – Deflatorul MV
TINC – Rata implicită a taxelor nete pe produse (variabilă artificială)
Deflatorul XV (PX):
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unde:
PGDPFC – Deflatorul PIB la costul factorilor
PWORLD – Indicele de preţ al producţiei externe
Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul industrial (WT):

unde:
WT – Câştiguri salariale medii anuale, pe angajat, în sectorul industrial (adică în sectorul bunurilor
care sunt subiect al comerţului internaţional) calculat ca salariul total al sectorului împărţit la
populaţia ocupată totală a sectorului)
PCONS – Deflatorul CONSV
LPRT – Productivitatea factorului muncă (valoarea adăugată pe persoană angajată) în sectorul
industrial
URBAR – Media mobilă pe doi ani a indicatorului UR (procentaj din LF)
WEDGE – Povara fiscală pentru gospodării şi indivizi (taxe pe venit plus taxe pe produse) – variabilă
artificială
Salariile în sectorul serviciilor comerciale, agricultură şi servicii necomerciale
Modelarea acestor salarii se bazează pe ipoteza că ele depind numai de salariile din industrie.

COMERŢUL INTERNAŢIONAL
Importurile de bunuri şi servicii (M):
unde:
FD – Absorbţia internă plus exporturi
PM – Deflatorul MV
POT – Deflatorul OTV
Exporturi de bunuri şi servicii (X):
unde:
OT – Valoarea adăugată brută din sectorul industrial
ULCT – costul unitar al muncii în sectorul industrial
POT – Deflatorul OTV
t – timpul
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ALTE ECUAŢII
Consumul privat (CONS):

unde:
CONS - consumul privat
YRPERD = YPERD / PCONS - Veniturile după taxare ale gospodăriilor şi indivizilor (Veniturile înainte
de taxare ale gospodăriilor şi indivizilor minus SSC şi taxele pe veniturile gospodăriilor şi indivizilor)
- preţuri constante la nivelul anului 2000
YPERD = YPER-(GTY-GTYSOCE) – Veniturile după taxare ale gospodăriilor şi indivizilor (Veniturile
înainte de taxare ale gospodăriilor şi indivizilor minus SSC şi taxele pe veniturile gospodăriilor şi
indivizilor) – preţuri curente
YPER = YP-YCU - Veniturile înainte de taxare ale gospodăriilor şi indivizilor
YP – Venitul naţional net ajustat pentru transferuri
YCU - Profituri nedistribuite (reţinute) ale companiilor
GTY - Venituri fiscale: impozite pe venituri ale gospodăriilor şi indivizilor
GTYSOCE - Venituri fiscale: contribuţii pentru asigurări sociale ale angajatorului

Intensitatea capitalului producţiei agricole (KA / OA):

unde:
KA - Stocul de capital în sectorul agricol
OA - Valoarea adăugată brută în sectorul agricol
t - timpul

Rata de participare a forţei de muncă (LFPR):

unde:
L - Total populaţie ocupată
t - timpul
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3.3. Lista indicatorilor
Indicator

Unitate de măsură
POPULAŢIE

Populaţia totală
Mii persoane
Populaţia în vârstă de muncă (15-64)
Mii persoane
Populaţia peste vârsta de muncă (65+)
Mii persoane
Populaţia sub vârsta de muncă (0-14)
Mii persoane
Migraţia netă
Mii persoane
PIAŢA FORTEI DE MUNCĂ
Forţa de muncă (populaţia activă din punct de vedere
Mii persoane
economic)
Rata de participare a forţei de muncă
Procent din populaţia 15-64
Total populaţie ocupată
Mii persoane
Rata ocupării (15-64)
Procent din populaţia 15-64
Numărul şomerilor
Mii persoane
Rata şomajului
Procent din forţa de muncă
Media mobilă pe 2 ani a ratei şomajului
Procent din forţa de muncă
Populaţia ocupată în sectorul agricol
Mii persoane
Populaţia ocupată în sectorul construcţiilor
Mii persoane
Populaţia ocupată în sectorul serviciilor necomerciale
Mii persoane
Populaţia ocupată în sectorul serviciilor comerciale
Mii persoane
Populaţia ocupată în sectorul industrial
Mii persoane
Salariul mediu anual nominal în sectorul agricol
Mii lei
Salariul mediu anual nominal în sectorul construcţiilor
Mii lei
Salariul mediu anual nominal în sectorul serviciilor
Mii lei
necomerciale
Salariul mediu anual nominal sectorul serviciilor de piaţă
Mii lei
Salariul mediu anual nominal in sectorul industrial
Mii lei
CONTURI NAŢIONALE: CHELTUIELI
Consum privat - preţuri constante la nivelul anului 2000
Milioane lei
Consumul privat – preţuri curente
Milioane lei
Consum guvernamental - preţuri constante la nivelul anului
Milioane lei
2000
Consum guvernamental - preţuri curente
Milioane lei
Total investiţii - preţuri constante la nivelul anului 2000
Milioane lei
Total investiţii - preţuri curente
Milioane lei
Import de bunuri şi servicii - preţuri constante la nivelul anului
Milioane lei
2000
Import de bunuri şi servicii - preţuri curente
Milioane lei
Export de bunuri şi servicii - preţuri constante la nivelul anului
Milioane lei
2000
Export de bunuri şi servicii - preţuri curente
Milioane lei
Export net - preţuri constante la nivelul anului 2000
Milioane lei
Export net - preţuri curente
Milioane lei
PIB (partea de cheltuieli) - preţuri constante la nivelul anului
Milioane lei
2000
PIB (partea de cheltuieli) - preţuri curente
Milioane lei
CONTURI NAŢIONALE: PRODUCŢIE
Valoarea adăugată brută în sectorul agricol – preţuri constante
Milioane lei
la nivelul anului 2000
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Valoarea adăugată brută în sectorul agricol – preţuri curente
Milioane lei
Valoarea adăugată brută în sectorul construcţiilor - preţuri
Milioane lei
constante la nivelul anului 2000
Valoarea adăugată brută in sectorul construcţiilor - preţuri
Milioane lei
curente
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor necomenrciale Milioane lei
preţuri constante la nivelul anului 2000
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor necomerciale Milioane lei
preţuri curente
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor comerciale Milioane lei
preţuri constante la nivelul anului 2000
Valoarea adăugată brută în sectorul serviciilor comerciale Milioane lei
preţuri curente
Valoarea adăugată brută în sectorul industrial - preţuri
Milioane lei
constante la nivelul anului 2000
Valoarea adăugată brută în sectorul industrial - preţuri curente
Milioane lei
Valoarea adăugată brută (toate sectoarele) - preţuri constante
Milioane lei
la nivelul anului 2000
Valoarea adăugată brută (toate sectoarele) - preţuri curente
Milioane lei
Subvenţii pe produs - preţuri constante la nivelul anului 2000
Milioane lei
Subvenţii pe produs - preţuri curente
Milioane lei
Impozite pe produs - preţuri constante la nivelul anului 2000
Milioane lei
Impozite pe produs - preţuri curente
Milioane lei
PIB (partea de producţie) - preţuri constante la nivelul anului
Milioane lei
2000
PIB (partea de producţie) - preţuri curente
Milioane lei
FOND DE SALARII
Remuneraţia salariaţilor în sectorul agricol
Milioane lei
Remuneraţia salariaţilor în sectorul construcţiilor
Milioane lei
Remuneraţia salariaţilor în sectorul serviciilor necomerciale
Milioane lei
Remuneraţia salariaţilor în sectorul serviciilor comerciale
Milioane lei
Remuneraţia salariaţilor în sectorul industrial
Milioane lei
Remuneraţia salariaţilor (toate sectoarele)
Milioane lei
INVESTIŢIILE PE SECTOARE
Formarea brută de capital fix în sectorul agricol
Milioane lei
Formarea brută de capital fix în sectorul agricol (preţuri
Milioane lei
curente)
Formarea brută de capital fix în sectorul construcţiilor
Milioane lei
Formarea brută de capital fix în sectorul construcţiilor (preţuri
Milioane lei
curente)
Formarea brută de capital fix în sectorul industrial
Milioane lei
Formarea brută de capital fix în sectorul industrial (preţuri
Milioane lei
curente)
Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor comerciale
Milioane lei
Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor comerciale
Milioane lei
(preţuri curente)
Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor
Milioane lei
necomerciale
Formarea brută de capital fix în sectorul serviciilor
Milioane lei
necomerciale (preţuri curente)
Consumul intermediar în sectorul servciilor necomerciale
Milioane lei
VENITURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Impozite pe producţie şî import, altele decât impozitele pe
Milioane lei
produse
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Impozite pe producţie şi import
Milioane lei
Vernituri guvernamentale din impozite: impozite pe venitul
Milioane lei
gospodăriilor şi persoanelor fizice
Vernituri guvernamentale din impozite: impozite pe
Milioane lei
întreprinderi
Vernituri guvernamentale din impozite: contribuţii totale de
Milioane lei
asigurări sociale
Vernituri guvernamentale din impozite: constribuţii de asigurări Milioane lei
sociale ale angajatorului
Vernituri guvernamentale din impozite: constribuţii de asigurări Milioane lei
sociale ale angajatului
Vernituri guvernamentale din impozite: impozite curente pe
Milioane lei
sănătate (categorie artificială)
Veniturile nefiscale curente ale administraţiei publice
Milioane lei
Veniturile curente ale administraţiei publice (total)
Milioane lei
Venituri guvernamentale din capital şi granturi
Milioane lei
Vernituri administraţiei publice (total)
Milioane lei
CHELTUIELILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Cheltuielile administraţiei publice: subvenţii, altele decât
Milioane lei
subvenţiile pe produs
Cheltuielile administraţiei publice: Total subvenţii
Milioane lei
Cheltuielile administraţiei publice: transferuri totale ale
Milioane lei
administraţiei publice, altele decât subvenţii şi plata dobânzilor
Cheltuielile administraţiei publice: transferuri al dobânzilor
Milioane lei
datoriei naţionale
Cheltuielile administraţiei publice: consum intermediar
Milioane lei
Cheltuielile administraţiei publice: total remuneraţii ale
Milioane lei
salariaţilor
Cheltuielile curente ale administraţiei publice (total)
Milioane lei
Cheltuielile administraţiei publice: investiţii ale administraţiei
Milioane lei
publice în afara sectorului serviciilor necomerciale
Cheltuielile de capital ale administraţiei publice
Milioane lei
Cheltuielile totale ale administraţiei publice
Milioane lei
DATORIA ŞI DEFICITUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Deficitul primar al administraţiei publice
Milioane lei
Deficitul administraţiei publice
Milioane lei
Deficitul primar al administraţiei publice (procent din PIB)
procent din PIB
Deficitul administraţiei publice (procent din PIB)
procent din PIB
Datoria administraţiei publice
Milioane lei
Datoria administraţiei publice (procent din PIB)
procent din PIB
FONDURI STRUCTURALE ŞI SITUAŢIA EXTERNĂ
Finanţare totală UE pentru trei categorii (infrastructură, resurse Milioane lei
umane şi ajutor direct)
Finanţare publică internă totală pentru trei categorii
Milioane lei
(infrastructură, resurse umane şi ajutor direct)
Finanţare toală publică (UE+internă) pentru trei categorii
Milioane lei
(infrastructură, resurse umane şi ajutor direct)
Finanţare UE pentru infrastructură
Milioane lei
Finanţare publică internă pentru infrastructură
Milioane lei
Finanţare UE pentru resurse umane
Milioane lei
Finanţare publică internă pentru resurse umane
Milioane lei
Finanţare totală UE– ajutor direct
Milioane lei
Finanţare publică internă totală – ajutor direct
Milioane lei
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Finanţare UE pentru industrie – ajutor direct
Finanţare publică internă pentru industrie – ajutor direct
Finanţare UE pentru sectorul serviciilor comerciale – ajutor
direct
Finanţare publică internă pentru sectorul serviciilor comerciale
– ajutor direct
Indicele compozit al producţiei mondiale
Indicele de preţ al producţiei externe
PREŢURI
Deflatorul consumului privat
Deflatorul consumului guvernamental
Deflatorul investiţiilor
Deflatorul importurilor
Deflatorul exporturilor
Deflatorul VAB în sectorul agricol
Deflatorul VAB în sectorul construcţiilor
Deflatorul VAB în sectorul industrial
Deflatorul VAB în sectorul serviciilor comerciale
Deflatorul VAB în sectorul serviciilor necomerciale
Deflatorul PIB

Milioane lei
Milioane lei
Milioane lei
Milioane lei
pp.
pp.
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100
2000=100

4. COMENTARII ASUPRA MODELULUI
4.1 Aprecieri generale
Noul model HEROM, ca parte integrantă a modelelor de tip HERMIN, are menirea de a estima
impactul fondurilor structurale UE asupra economiei româneşti. Fondurile sunt împărţite în trei
grupe:
• Investiţiile în infrastructură,
• Ajutor direct pentru sectoare,
• Finanţare pentru resurse umane.
Investiţiile în infrastructură determină o creştere a capitalului fizic în domeniul public (drumuri
etc.). Acestea generează o creştere a cererii în industrie, servicii de piaţă şi construcţii. Se
presupune că are loc şi un efect pozitiv extern al investiţiilor în infrastructură asupra producţiei din
sectorul industrial şi asupra productivităţii muncii din sectoarele industrie şi servicii de piaţă.
Ajutorul direct pentru sectoare (industrie şi servicii de piaţă) creşte nivelul de investiţii în
sectoare, deoarece funcţionează ca o facilitate investiţională (eliberează resurse pentru investiţii).
Nu există externalităţi ca urmare a acestui tip de intervenţie.
Finanţarea pentru resurse umane ridică nivelul forţei de muncă calificate prin şcolarizare/
training. În principal, salariile pentru formatori şi pentru cei şcolarizaţi stimulează cheltuielile
curente private de consum. Indirect, creşterea numărului de muncitori calificaţi reprezintă o
externalitate pozitivă ce acţionează asupra nivelului producţiei în sectorul industrial şi asupra
productivităţii muncii din industrie şi servicii de piaţă.
Deoarece finanţarea UE necesită cofinanţare (internă), cheltuielile totale cu privire la proiecte
reprezintă suma dintre aceste două categorii. Toate cele trei categorii de fonduri structurale ale
UE sunt calculate simultan ca venituri şi cheltuieli ale administraţiei publice. Partea "UE" este, prin
urmare, neutră în ceea ce priveşte deficitul bugetar, iar partea "internă" produce o creştere a
acestuia.
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4.2 Analiza SWOT
Graficul 1. Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

• Rezultate comparabile cu cele
obţinute din alte modele
structurale stohastice de
echilibru general dinamic
• Implementat în două
aplicaţii, pentru utilizatori
începători şi avansaţi
• Documentaţie completă
• Întreţinere uşoară

• Critica lui Lucas
• Impact al fondurilor
structurale generat în
special de cerere
• Necesar de date

Oportunităţi

Ameninţări

• Peste două decenii de
experienţă internaţională cu
modele de tip HERMIN
• Proprietăţi recomandate de
Comisia Europeană pentru
modele utilizate în estimarea
impactului fondurilor
structurale

• Unele elemente cu un
caracater usor demodat în
structură
• Condiţii de stabilitate
• Absenta datelor privind
sectorul bancar şi a
elementelor de politică
monetară
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