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În lucrare ne propunem compararea dinamicii sezoniere a ratei de 
ocupare în agricultură din România şi Uniunea Europeană. Variaţiile 
sezoniere sunt extrase din seria de timp privind rata de ocupare din 
agricultură prin metoda X-12 ARIMA. Profilul sezonier al ratei de ocupare 
în agricultură este descris prin metodele: cronograma liniară, indicele Gini 
şi amplitudinea sezonieră. În România, rata ocupării în agricultură este mai 
mică decât cea din UE, însă variaţiile sezoniere sunt mult mai mari în cazul 
ţării noastre, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru stabilitatea 
locului de muncă. Tendinţa uşor ascendentă înregistrată în dinamica 
activităţii agricole din România are efecte pozitive asupra ratei de ocupare 
prin creşterea nivelului său şi reducerea variaţiilor sezoniere. 

Keywords: variaţii sezoniere, proces stochastic, indicele Gini, amplitudine 
sezonieră. 

Agricultura reprezintă o activitate cu importanţă majoră în viaţa economică a 
unei ţări prin implicaţiile sale în creşterea PIB-ului, reducerea inflaţiei, asigurarea 
unui nivel ridicat al ratei de ocupare a forţei de muncă şi reducerea ratei şomajului. 
În România, revigorarea aşteptată a agriculturii, în anul 2008, ar putea susţine 
puternic creşterea economică manifestată încă de la începutul acestui an, cu valori 
peste media înregistrată în UE(27).  

Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă se determină reciproc şi 
sunt aspecte prioritare ale programelor de guvernare. În acest context, în lucrare ne 
propunem analiza dinamicii sezoniere a ratei trimestriale de ocupare în agricultură 
din România, pe total şi pe sexe. Analiza se face comparativ cu nivelul mediu al 
fenomenului înregistrat în Uniunea Europeană (27). 

Variaţiile sezoniere ale ocupării forţei de muncă reprezintă un aspect 
negativ. Se urmăreşte dacă dezvoltarea activităţii agricole se reflectă şi în reducerea 
variaţiilor sezoniere ale ratei de ocupare în acest sector de activitate. 

Fenomenul este studiat pentru perioada ianuarie 2000 – decembrie 2007. 
Datele analizate au fost preluate de pe site-ul Eurostat [8]. 

Extragerea variaţiilor sezoniere ale seriei de timp privind rata de ocupare în 
agricultură se face prin metoda X-12 ARIMA, cu programul EViews 5. Variaţiile 
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sezoniere ale ratei trimestriale de ocupare în agricultură sunt descrise prin metode 
grafice (cronograma liniară) şi metode numerice (indicele de concentrare sezonieră 
Gini, amplitudinea sezonieră).  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Primul pas în analiza unei serii de timp constă în reprezentarea grafică a seriei. 

Cronograma liniară este o metodă grafică specifică analizei seriilor de timp [2; 6]. 
Analiza grafică a seriei de timp, făcută pe baza cronogramei liniare, permite 

formularea intuitivă a unor ipoteze privind caracteristicile seriei, cum sunt: existenţa 
variaţiilor sezoniere şi a altor componente ale seriei; perioada variaţiilor sezoniere; tipul 
modelului de agregare a componentelor seriei, care poate fi aditiv sau  multiplicativ; 
prezenţa valorilor atipice ş.a. 

În lucrare, variaţiile sezoniere ale seriei de timp, identificate prin metode 
specifice, sunt extrase prin metoda X-12 ARIMA. Aceasta este cea mai avansată 
variantă din familia metodelor Census, dezvoltate de Biroul de Statistică al Statelor 
Unite (Census). Potrivit studiilor comparative realizate asupra metodelor de ajustare 
sezonieră, s-a stabilit că cele mai bune două metode sunt X-12 ARIMA şi 
TRAMO/SEATS. Aceste metode sunt utilizate de Eurostat şi recomandate, în prezent, 
statelor membre ale Uniunii Europene. 

Algoritmul metodei X-12 ARIMA cuprinde două etape principale: etapa pre-
tratării seriei de timp prin modele reg-ARIMA (modele de regresie cu erori ARIMA) şi 
etapa descompunerii propriu-zise a seriei de timp „liniarizate” în prima etapă prin 
metoda Census X-11 [3; 4; 7]. Etapa pre-tratării presupune parcurgerea următorilor 
paşi: 1) identificarea schemei de agregare a componentelor seriei şi transformarea 
seriei prin logaritmare, în cazul schemei multiplicative; 2) estimarea şi testarea 
modelului reg-ARIMA, incluzând efectul zilelor lucrătoare, efectul de Paşte, efectul de 
outlier şi alte efecte speciale, precum şi modelul ARIMA al erorilor de regresie; 3) 
prelungirea seriei prin prognoză pe baza modelului ARIMA, pentru un an (12 luni, în 
cazul seriei de timp lunare, respectiv, 4 trimestre, în cazul seriei de timp trimestriale). 

Metoda se impune prin soluţia oferită la problema „punctelor finale” cauzată de 
folosirea mediei mobile, prin extinderea sau prelungirea seriei iniţiale cu valori estimate 
prin modele ARIMA.  

Măsurarea gradului de concentrare al variaţiilor sezoniere se face cu indicele 
Gini, propus de Corado Gini (1912). Indicele Gini se poate determina prin mai multe 
formule de calcul echivalente. În lucrare, indicele Gini anual se determină ca raport 
între media abaterilor absolute şi media aritmetică anuală a termenilor seriei, după 
relaţia [1]: 

k

k
k y

G ∆
= , 

unde: 
kG  reprezintă indicele Gini corespunzător anului k; 

k∆  - media abaterilor absolute între valorile observate în anul k, calculată după 

relaţia:  
)1(

1 1
'

−

−
=∆

∑ ∑
= =

PP

yy
P

j

P

j
kjkj

k ; 

ky  - nivelul mediu al fenomenului pentru anul k. 



Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
 

162 
 

Indicele Gini ia valori în intervalul [ ]1,0 . Cu cât valoarea indicelui este mai 
apropiată de valoarea maximă unu, cu atât variaţiile sezoniere sunt mai puternice. 

Amplitudinea anuală a variaţiilor sezoniere se calculează ca diferenţă între 
valoarea cea mai mare a coeficientului sezonier şi valoarea cea mai mică, în mărime 
absolută sau relativă, după relaţiile [5]: 

minmax SSA −= ; 100
min

minmax
% ⋅

−
=

S
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Se analizează grafic seriile de timp privind rata trimestrială de ocupare în 

agricultură din România, respectiv, Uniunea Europeană (fig. 1; 2). 
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Figura 1 Rata trimestrială a ocupării în 
agricultură iniţială şi ajustată sezonier, 
din România, în perioada 2000 - 2007 
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Figura 2 Rata trimestrială a ocupării în 
agricultură iniţială şi ajustată sezonier, 

din UE, în perioada 2000 - 2007 
 

În România, asemeni tendinţei medii din UE(27), rata de ocupare în 
agricultură a avut un nivel ridicat în perioada 2000 – 2001, urmat de o schimbare 
de nivel în anul 2002. Ruptura de nivel a fost mai puternică în România, 
comparativ cu Uniunea Europeană. În perioada 2002 – 2007, fenomenul a 
manifestat o tendinţă ascendentă, foarte uşoară pentru ţara noastră şi destul de 
pronunţată pentru UE. 

Analiza inter-anuală a dinamicii ratei de ocupare în agricultură evidenţiază, 
aşa cum era de aşteptat, un puternic caracter sezonier cu nivel minim în primul 
trimestru şi nivel maxim în trimestrul trei al fiecărui an, atât pentru România cât şi 
pentru UE. 

Se reţin ipotezele de existenţă în componenţa seriei de timp privind rata de 
ocupare din agricultură, în România şi UE, a tendinţei, variaţiilor sezoniere şi 
variaţiilor aleatoare. Ţinând seama de particularităţile dinamicii fenomenului 
studiat, cu variaţii sezoniere care nu se repetă riguros identic de la o perioada 
sezonieră la alta şi cu o schimbare evidentă de nivel în anul 2002,  optăm pentru 
metoda X-12 ARIMA de extragere a variaţiilor sezoniere din seriile de timp 
analizate. 
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Ajustarea sezonieră a celor două serii de timp prin metoda X-12 ARIMA 
este acceptată, cu respectarea tuturor criteriilor privind modelul ARIMA, 
distribuţia erorilor, eroarea medie relativă de prognoză, ponderea outlier-ilor şi 
statistica combinată Q(M1, M3-M11). Analiza grafică comparativă a seriilor 
iniţiale şi a seriilor ajustate sezonier (fig. 1; 2) evidenţiază reducerea puternică a 
variaţiilor sezoniere în jurul tendinţei, deci extragerea variaţiilor sezoniere este 
admisă. 

Variaţiile sezoniere ale ratei de ocupare în agricultură din România sunt mai 
mari şi descrescătoare în timp comparativ cu cele înregistrate pentru UE, care au o 
evoluţie relativ constantă (fig. 3). Astfel, potrivit rezultatelor obţinute prin metoda 
X12 ARIMA, valoarea coeficientului sezonier din trimestrul trei 2000, este de 4,98 
ori mai mare în România comparativ cu UE, iar în anul 2007, de numai 1,75 ori. În 
România, variaţiile sezoniere corespunzătoare trimestrului trei s-au redus, în 
perioada 2000 – 2007, de 2,92 ori.  
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Figura 3 Variaţiile sezoniere ale ratei de 
ocupare în agricultură din România şi 
UE, extrase prin metoda X-12 ARIMA 
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Figura 4 Variaţiile sezoniere ale ratei de 
ocupare în agricultură, pe sexe, din 

România şi UE 
Rata ocupării în agricultură, pe sexe, reflectă trăsăturile dinamicii 

fenomenului pe total: rata ocupării masculine, respectiv, feminine, din România, 
este inferioară nivelului corespunzător al fenomenului din UE. Excepţie face 
perioada 2000 – 2002, când rata ocupării feminine în agricultură din România este 
cu aproximativ 10-15% mai mare decât nivelul mediu al UE. În aceeaşi perioadă, 
rata ocupării masculine din România este foarte apropiată de cea din UE, diferenţa 
fiind în jur de maxim 2-5% în favoarea UE. 

Analiza ratei de ocupare în agricultură pe sexe arată o superioritate a ratei 
masculine de ocupare comparativ cu cea feminină, atât în România cât şi în UE. 
Rata ocupării pe sexe din România este mai mică decât cea din UE, dar variaţiile 
sezoniere sunt mult mai puternice (fig. 4). Rata ocupării feminine în agricultură din 
România înregistrează cele mai mari variaţii sezoniere, deşi are nivelul cel mai mic 
dintre ratele de ocupare comparate. 

Concentrarea variaţiilor sezoniere din România, măsurată cu indicele Gini pe 
baza valorilor observate ale fenomenului, indică, asemeni analizei grafice a 
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variaţiilor sezoniere, tendinţa de reducere a acestora. Evoluţia indicelui de 
concentrare Gini, în perioada 2000 – 2007, redă forma neregulată de evoluţie a 
ratei de ocupare în agricultură, cu creşteri şi descreşteri de nivel de la un an la altul. 
În plus, este evident şocul tranzitoriu produs în dinamica ratei de ocupare în 
agricultură în anul 2005. Şocul tranzitoriu este resimţit în egală măsură în 
concentrarea variaţiilor sezoniere ale ratei totale de ocupare în agricultură, cât şi ale 
ratei pe sexe (fig. 5, 6).  
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Figura 5 Evoluţia indicelui de 

concentrare sezonieră Gini pentru rata 
de ocupare în agricultură din  
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Figura 6 Evoluţia indicelui de 
concentrare sezonieră Gini pentru rata 
de ocupare în agricultură, pe sexe, din 
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Amplitudinea variaţiilor sezoniere s-a calculat pe baza coeficienţilor 
sezonieri estimaţi cu metoda X-12 ARIMA. În perioada 2000 – 2007, amplitudinea 
variaţiilor sezoniere ale ratei de ocupare în agricultură din România s-a redus, pe 
total şi pe sexe (fig. 7; 8). Pentru UE, amplitudinea variaţiilor sezoniere ale 
fenomenului cercetat, mult inferioară celei din România, înregistrează în perioada 
analizată o tendinţă de reducere uşoară, aproape insesizabilă pe cale grafică. 
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Figura 7 Amplitudinea anuală sezonieră a 
ratei de ocupare în agricultură din 
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Figura 8 Amplitudinea anuală sezonieră a 
ratei de ocupare în agricultură, pe sexe, 

din România şi UE 
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CONCLUZII 
În România, rata de ocupare a forţei de muncă în agricultură reflectă 

schimbările permanente din viaţa economico-socială a ţării, manifestând în 
perioada analizată o dinamică neregulată, cu momente de ruptură, perioade de 
reducere şi de ascensiune. Tendinţa generală este de creştere uşoară, mai 
pronunţată în ultimii doi ani, aspect explicat prin creşterea economică generală a 
ţării. În Uniunea Europeană, în ciuda creşterii economice moderate a statelor 
membre, rata de ocupare a forţei de muncă a înregistrat o pantă pozitivă atât pe 
total, cât şi în domeniul agricol. 

În România, variaţiile sezoniere ale ratei de ocupare în agricultură, totală şi 
pe sexe, au avut o tendinţă evidentă de reducere. Reducerea variaţiilor sezoniere 
este un aspect pozitiv în contextul în care rata de ocupare în agricultură şi 
activitatea agricolă, în general, au înregistrat, în ultimii ani, tendinţe ascendente de 
evoluţie.  

Reducerea variaţiilor sezoniere ale ratei de ocupare în agricultură din 
România, în anul 2005, explicată prin reducerea nivelului fenomenului în trimestru 
trei, când România a fost afectată de inundaţii puternice, reprezintă un caz atipic, 
care se abate de la linia preocupărilor existente pentru diminuarea caracterului 
sezonier al fenomenului. 

Toţi indicatorii analizaţi au indicat reducerea mai puternică a variaţiilor 
sezoniere ale ratei de ocupare feminine în agricultura din România, comparativ cu 
rata de ocupare masculină, astfel că în ultimii doi ani diferenţele între variaţiile pe 
sexe au ajuns aproape nule.  

Rata de ocupare în agricultură din România este mult inferioară nivelului 
mediu din Uniunea Europeană, însă un aspect pozitiv este dat de tendinţa de 
reducerea variaţiilor sezoniere foarte puternică în ţara noastră comparativ cu UE.  
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