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Rezumat
Lucrarea de fa îi propune realizarea unei analize a transmisiei modificrilor de preuri ale
produciei industriale în variaia preurilor de consum. Identificarea unei corelaii este cu atât mai
important cu cât în perioada 2002-2008 România a consemnat, în mod constant, decalaje
pozitive consistente între rata anual de cretere a preurilor produciei industriale pentru piaa
intern i cea a preurilor de consum; explicaia rezid în principal din structurile diferite ale
produciei industriale i, respectiv, ale coului de consum.
O seciune distinct a lucrrii este dedicat comparaiilor internaionale, întrucât în perioada
2004-2008 acest tip de evoluie s-a consemnat în mod constant în majoritatea rilor UE27.
Analiza reprezentrilor grafice ale seriilor de date i testele econometrice realizate la nivel
agregat au oferit unele indicii privind existena unei corelaii în cazul grupei CORE2 – indicele
preurilor de producie din industria prelucrtoare, dar fr a confirma ipoteza lanului de
producie. Date fiind diferenele semnificative de structur între cei doi indici de pre,
identificarea posibilelor corelaii dintre cele dou serii de date a fost extins pe grupele de bunuri
cu o mai bun coresponden din punct de vedere al sferei de cuprindere, soluie care a evideniat
o legtur cauzal neechivoc doar în cazul grupei de indici CORE2 – indicele preurilor de
producie pentru bunurile de consum, dublat îns de o legtur cauzal la fel de puternic în
sens invers.
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1. Diferenele conceptuale dintre indicele preurilor produciei industriale
i indicele preurilor de consum
Potrivit metodologiei Institutului Naional de Statistic, indicele preurilor produciei industriale
pentru piaa intern (IPPII) msoar variaia preurilor în cazul bunurilor industriale fabricate i
livrate pieei interne de ctre productorii autohtoni; ulterior, prin comercializare, aceste variaii
de pre s-ar putea regsi într-o anumit msur în evoluia preurilor de consum (IPC).
Indicele preurilor produciei industriale pentru piaa intern este un indice agregat, care
surprinde micrile la nivelul preurilor bunurilor industriale aflate în diferite etape ale ciclului
de fabricaie: materii prime, bunuri intermediare i, respectiv, bunuri finale – de capital i de
consum; acestea din urm sunt clasificate la rândul lor în bunuri de uz curent i bunuri de
folosin îndelungat. Agregarea se realizeaz prin medie aritmetic ponderat, utilizând drept
factor de ponderare valoarea produciei industriale la nivelul fiecrei ramuri sau grupe de bunuri
industriale, exprimat ca procent din valoarea produciei totale.
În ceea ce privete indicele preurilor de consum, acesta msoar evoluia de ansamblu a
preurilor i tarifelor în cazul mrfurilor cumprate i, respectiv, al serviciilor utilizate de
populaie.
Dei exist raiuni economice care sugereaz existena unei transmisii a micrilor preurilor de
producie ctre variaiile preurilor de consum, pe principiul conform cruia fiecare comerciant
va stabili preul de vânzare în funcie de costurile de achiziie i de marja de profit, în realitate
structurile celor doi indici de pre sunt foarte diferite, ceea ce atenueaz sensibil legtura dintre ei.
Cele mai importante diferene de structur dintre indicele preurilor de producie i cel al
preurilor de consum sunt:
ª serviciile nu sunt incluse în indicele preurilor produciei industriale;
ª bunurile intermediare non-energetice reprezint o categorie important a IPPII, dar nu
intr în componena coului de consum, ce st la baza calculului IPC; suplimentar,
volatilitatea preurilor acestei grupe de bunuri este foarte ridicat, în direct asociere cu
cotaiile materiilor prime pe pieele externe i/sau cu evoluiile cursului de schimb;
ª bunurile energetice se regsesc atât în structura IPPII cât i a IPC, dar ponderile difer
sensibil; de exemplu, ramura de prelucrare a ieiului contribuie cu aproximativ 14 la sut
la valoarea produciei industriale a sectorului prelucrtor (medie aferent perioadei
2002-2007), în timp ce ponderea carburanilor în coul de consum a fost în acelai
interval de sub 4 la sut; o situaie similar se regsete i în cazul bunurilor de capital;
ª exist bunuri ale cror preuri intr în calculul IPC, dar nu sunt furnizate de sectorul
industrial (de exemplu alimentele neprocesate – legume, fructe);
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ª IPPII msoar doar variaiile de pre ale bunurilor de provenien intern, în timp ce în
consumul populaiei intr atât produse autohtone, cât i din import;
ª preurile de producie nu includ taxe indirecte (TVA, accize) i costuri de distribuie; prin
urmare, modificrile de regim fiscal afecteaz într-o msur mult mai mic dinamica
preurilor de producie, comparativ cu cea a preurilor de consum. În ceea ce privete
cheltuielile de comercializare, influena acestora se regsete exclusiv la nivelul preurilor
de consum, iar dimensiunea lanului de distribuie afecteaz viteza de transmisie a
micrilor; astfel, pentru anumite produse (de exemplu combustibili), unde productorii
dein, în general, i reeaua de distribuie, propagarea micrilor se face aproape
contemporan, în timp ce în cazul mrfurilor al cror lan de distribuie este marcat de
prezena a numeroi intermediari (de exemplu unele produse alimentare, medicamentele),
transmisia se face cu un anumit decalaj.
Suplimentar, o contribuie la micrile diferite ale celor dou categorii de indici de pre poate fi
atribuit metodologiilor diferite de calcul. Astfel, indicele preurilor produciei industriale se
obine în urma unei anchete statistice (sondaj), desfurat cu periodicitate lunar, pe un eantion
reprezentativ de ageni economici. În cazul indicelui preurilor de consum, datele sunt colectate
de ctre operatorii statistici direct de la comerciani.
De asemenea, nu poate fi ignorat impactul pe care concurena din sectorul industrial i, respectiv,
cea de pe segmentul de retail îl exercit din perspectiva prelurii presiunilor la nivelul celor dou
categorii de preuri. În cazul ramurilor industriale dominate de un numr restrâns de productori,
cu putere de negociere mare, este foarte probabil ca majorrile de costuri s se reflecte în mare
msur în nivelul preurilor de producie, în timp ce pentru ramurile cu grad redus de
concentrare, concurena ar putea aciona ca un factor inhibitor din perspectiva transmiterii
presiunilor. Pe segmentul de retail, extinderea formelor moderne de comer este de natur a
atenua impactul pe care majorrile preurilor de producie l-ar exercita asupra preurilor de
consum.
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2. Relaia dintre indicele preurilor produciei industriale i cel al preurilor
de consum în literatura de specialitate. Comparaii între rile UE27
din perspectiva variaiilor preurilor de producie i ale celor de consum
În teorie, preurile de consum ar trebui s reflecte evoluiile de la nivelul preurilor de producie
în baza aa-numitului „lan de producie”. Acest mecanism implic existena unei legturi pe
termen lung între preurile de producie i cele de consum; mai mult, luând în considerare i
variaiile pe termen scurt ale celor dou categorii de preuri, ar trebui ca modificrile de preuri
de producie din trecut s conin informaii utile pentru prognozarea variaiilor viitoare ale
preurilor de consum, ceteris paribus.
În practic, pe fondul diferenelor importante de structur dintre cei doi indici, dar i al
complexitii legturilor dintre ramurile industriale, relaia de cauzalitate dintre preurile de
producie i cele de consum nu este întotdeauna valabil sau funcioneaz numai pentru anumite
categorii de bunuri sau intervale de timp. Mai mult, i preurile de consum le pot influena pe
cele de producie, ca rezultat al impactului exercitat de cerere asupra evoluiei costurilor
materiale i al presiunilor de modificare a salariilor în funcie de rata inflaiei.
Rolul indicelui preurilor de producie ca predictor al inflaiei IPC ocup un loc important în
literatura de specialitate dedicat factorilor determinani ai inflaiei i modelelor de prognoz a
acesteia. Preocuprile în acest sens au devenit mai pronunate în anii ’90, odat cu volatilitatea
tot mai ridicat a preurilor materiilor prime, iar analizele efectuate (pe indici agregai sau pe
grupe de indici) au condus la rezultate foarte diverse.
Într-o manier simplificat, cele mai importante concluzii au fost2:
ª preurile de producie pot aciona ca predictor al inflaiei IPC, dar aceast proprietate este
mai uor de evideniat în perioadele de expansiune a preurilor materiilor prime i se
dilueaz sensibil în intervalele caracterizate de rate ale inflaiei sczute i relativ stabile
(Furlong i Ingenito 1995);
ª pe anumite intervale, relaia dintre preurile de producie i cele de consum funcioneaz
în ambele sensuri i este dificil de identificat care dintre cei doi indici de pre îl
influeneaz mai puternic pe cellalt (Jones 1986, Cushing i McGarvey 1990);
ª pe termen lung, variaiile înregistrate la nivelul preurilor de consum se transmit în
micrile preurilor de producie prin impactul pe care-l exercit asupra diferitelor
categorii de costuri – de exemplu costurile cu fora de munc (Mehra 1991 i, respectiv,
Huh i Trehan 1995);
ª exist situaii în care cele dou categorii de preuri se modific simultan, infirmând teoria
lanului de producie (Clark 1995);
2

Studiile menionate au fost realizate în general pe seriile de date ale SUA i acoper intervale de timp foarte lungi
(30-50 de ani).
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ª materiile prime ale cror preuri sunt mai sensibile la ocuri de natura ofertei – de
exemplu materiile prime agricole i petrolul – influeneaz mai puternic variaiile
preurilor de consum comparativ cu cele afectate, în principal, de factori de natura cererii
– bunuri industriale; o posibil explicaie o reprezint faptul c autoritile monetare sunt
în general mai puin dispuse s întreasc politica monetar atunci când creterea
preurilor mrfurilor este cauzat de ocuri de ofert, întrucât simultan se înregistreaz o
temperare a ritmului activitii economice (Blomberg i Harris 1995);
ª inflaia msurat prin indicele preurilor de consum este în general mai puin volatil i
mai persistent decât cea msurat prin indicele preurilor de producie (Clark 1997).
Preocuprile pentru identificarea sensului i a intensitii legturii dintre preurile de producie i
cele de consum s-au accentuat în ultimii ani pe fondul volatilitii tot mai ridicate a preurilor
materiilor prime. Pe lâng faptul c dein o pondere important în structura costurilor de
producie, preurile materiilor prime sunt mult mai sensibile la modificarea anticipaiilor
inflaioniste sau a celor privind perspectivele mediului de afaceri, aceast senzitivitate fiind
conferit de modul în care se stabilesc (pe burs).

2.1. Comparaii între rile UE27 din perspectiva variaiilor preurilor de producie
i ale celor de consum
Prezena unui ecart pozitiv între rata anual de cretere a preurilor de producie pentru piaa
intern i cea a preurilor de consum a caracterizat majoritatea rilor UE27 în anul 2008, îns
dimensiunea acestuia a variat sensibil de la o ar la alta (Anexa 1, Graficul nr. 13).
Acest tip de evoluie s-a consemnat în mod constant în intervalul 2004-2008, expansiunea
preurilor externe ale materiilor prime imprimând preurilor de producie variaii de amplitudine
ridicat, atenuate la nivelul preurilor de consum de impactul favorabil al extinderii UE din
perspectiva intensificrii concurenei, a majorrii ofertei i a accesului mai facil la importuri cu
costuri asociate mai mici (prin introducerea Tarifului Vamal Comun); influena acestui din urm
factor s-a resimit în cazul rilor care au aderat la UE în 2004.
În România, rata de cretere a preurilor de producie a fost printre cele mai ridicate din UE, ceea
ce plaseaz ara noastr pe unul dintre ultimele locuri; decalajul dintre ritmul de cretere a
preurilor de producie din industria prelucrtoare i cel al preurilor de consum depete
5 puncte procentuale, comparativ cu o medie de 1,1 puncte procentuale în UE27 (Graficul nr. 2b).
O situaie complet diferit a caracterizat perioada 2002-2003, când dinamica anual a preurilor de
producie a fost sensibil inferioar celei consemnate de preurile de consum în majoritatea rilor UE
(excepie au fcut România, Danemarca i Luxemburg), posibil pe seama procesului de
convergen a preurilor de consum; decalajele dintre preurile de consum la nivel naional i

3

Toate graficele indicate se regsesc în Anexa 1.
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media UE s-au diminuat la finele anului 2003, comparativ cu perioada 2000-2001, în majoritatea
rilor.
Plasarea constant a României într-o poziie nefavorabil comparativ cu restul rilor (atât în
perioada 2002-2003, cât i în intervalul 2004-2008) deriv în bun msur din structurile diferite
de producie i de consum, cu impact asupra variaiilor celor doi indici de pre. Astfel:
ª comparativ cu celelalte state europene, ponderea industriei metalurgice i cea a industriei
de prelucrare a ieiului sunt sensibil mai mari în România, ceea ce a amplificat efectul
exercitat asupra IPPII de creterile substaniale ale preurilor materiilor prime din ultimii
ani. În intervalul 2002-2007, cele dou ramuri industriale au generat aproximativ 26 la sut
din valoarea produciei din sectorul prelucrtor, niveluri comparabile fiind înregistrate
doar în Lituania (Graficul nr. 3);
ª chiar i pentru restul industriei manufacturiere, predomin produsele cu grad redus de
prelucrare, ramurile productoare de bunuri cu valoare adugat mare deinând o pondere
cumulat de sub 20 la sut în perioada 2002-2007 (fa de valori de 40-50 la sut în Cehia
i Ungaria), în pofida progresului înregistrat în perioada recent. O astfel de structur a
produciei este de natur a accentua senzitivitatea preurilor bunurilor industriale la
evoluia costurilor cu materiile prime (Graficul nr. 4);
ª bunurile industriale non-energetice (exclusiv alimente procesate), segmentul care asigur,
în bun msur, legtura dintre IPPII i IAPC, reprezint în cazul României doar 21 la sut
din coul de consum4 (dup Bulgaria, cel mai sczut nivel din Europa), în timp ce media
UE27 se situeaz la aproximativ 30 la sut (Graficul nr. 5);
ª bunurile de folosin îndelungat, principala categorie de bunuri prezent în coul de
consum, care ar fi putut resimi influena presiunilor din partea preurilor metalelor ce au
afectat sectorul industrial în ultimii ani (dar cu deosebire în 2008), dein o pondere
modest în coul de consum (2,7 la sut, comparativ cu o medie UE27 de 10 la sut)
(Graficul nr. 6).
Un alt aspect care ar putea diferenia ara noastr de celelalte ri membre UE27, cu impact
asupra legturii dintre preurile de producie i cele de consum, îl reprezint frecvena cu care
operatorii industriali recurg la modificri de preuri5. Cu toate c pentru România nu exist
informaii disponibile, rezultatele unor estimri ale frecvenei modificrii preurilor de producie
care s-au realizat pentru diferite ri din zona euro ar putea explica amplitudinea mai mare a
variaiilor IPPII din ara noastr, întrucât: (i) exist o corelaie pozitiv între rata inflaiei i
frecvena majorrii preurilor de producie; (ii) preurile bunurilor industriale cu grad redus de
prelucrare se modific mult mai frecvent decât cele ale bunurilor prelucrate; astfel, ramurile
industriale care recurg cel mai frecvent la modificri de preuri sunt industria de prelucrare a
4

Medie 2002-2008.

5

La nivel agregat, frecvena schimbrii preurilor se msoar prin ponderea preurilor care se modific (în sens
cresctor sau descresctor) într-un anumit interval de timp (de regul o lun) în totalul preurilor monitorizate
pentru calculul IPPII.
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ieiului i metalurgia, la polul opus situându-se ramurile productoare de bunuri de capital i
bunuri de folosin îndelungat; (iii) industriile cu o pondere ridicat a costurilor cu fora de
munc manifest o disponibilitate mai redus pentru modificarea preurilor comparativ cu cele în
care domin costurile materiale.

3. Examinarea relaiei dintre preurile produciei industriale
i preurile de consum în România
Date fiind diferenele de structur dintre cei doi indici de pre i rezultatele obinute de studii
similare, analiza empiric realizat în cazul României s-a concentrat pe grupele de bunuri care ar
putea asigura o mai bun coresponden între structura industriei prelucrtoare i cea a coului de
consum.

3.1. Analiza descriptiv
La nivel agregat, reprezentarea grafic a variaiei anuale a preurilor de consum ale bunurilor6 i
a preurilor de producie pentru piaa intern din industria prelucrtoare nu furnizeaz indicii
privind existena unei corelaii între cele dou serii, decât în cazul perechii de indici CORE27 –
IPPII industrie prelucrtoare (Graficul nr. 7). Totui, nici pentru aceast pereche nu poate fi pus
în eviden genul de relaie pe care o implic „lanul de producie”, i anume precedena variaiei
preurilor de producie fa de cea a preurilor de consum.
În cea mai mare parte a perioadei analizate – intervalul 2002-2008 –, micrile preurilor
produciei industriale au fost mult mai ample decât cele observate în cazul preurilor de consum,
explicaia fiind asociat în esen dezacordului existent între cei doi indicatori din punct de
vedere al sferei de cuprindere, dar i diferenelor de nivel existente între cele dou tipuri de pre8.
În plus, variaia preurilor de consum a fost atenuat de creterea continu a competiiei pe piaa
de retail, în contextul dezvoltrii exponeniale a formelor moderne de comer, i de influena
favorabil a inflaiei importate, pe fondul creterii înclinaiei pentru bunuri de consum din
import, al unei perioade relativ îndelungate de apreciere a monedei naionale în raport cu
principalele valute i/sau al unei evoluii temperate a preurilor externe.
Decalajul pozitiv între variaia preurilor de producie i cea a preurilor de consum, înregistrat
aproape constant în perioada 2003-2008, poate fi în bun msur asociat volatilitii ridicate ce a
caracterizat evoluia preurilor de producie din industria metalurgic i din cea de prelucrare a
ieiului, ambele ramuri confruntându-se cu episoade de creteri importante ale costurilor cu
materiile prime.

6

Se exclud din IPC serviciile.
Se exclud din IPC produsele cu preuri administrate i cele cu preuri volatile (legume, fructe, ou, combustibili).
8
Circa 50 la sut din preul de vânzare cu amnuntul este reprezentat de costuri de transport i distribuie, cheltuieli
de operare ale comerciantului, profitul intermediarilor, taxe indirecte etc.
7
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Expansiunea preurilor externe ale metalelor i produselor metalurgice ce a afectat cea mai mare
parte a intervalului 2004-2008 a fost direct resimit de preurile produciei industriale pentru
piaa intern din sectorul manufacturier, în timp ce preurile de consum au fost doar marginal
afectate. Pe de o parte, bunurile susceptibile a recepta un astfel de impact (electrocasnicele) dein
o pondere nesemnificativ în coul de consum (2,7 la sut – Graficul nr. 6), iar pe de alt parte,
importurilor le revine o contribuie important la formarea ofertei pe acest segment. Suplimentar,
comportamentul productorilor din sectorul metalurgic a fost considerabil influenat de faptul c
acesta este dominat de un numr restrâns de companii, ceea ce le confer o putere de negociere
sporit în raport cu clienii autohtoni. Mai mult, talia internaional a companiilor respective a
favorizat arbitrajul pe pieele externe, astfel încât în perioada 2004-2005 atractivitatea
contractelor de export a generat un deficit de ofert pe piaa intern, care a amplificat creterea
preurilor – cu atât mai mult cu cât poziia productorilor a fost sprijinit suplimentar de
expansiunea economic.
i în cazul ocurilor petroliere din perioadele 2004-2005 i 2007-2008, preurile de producie au
reacionat mai puternic decât cele de consum, în condiiile în care ramurile afectate (prelucrarea
ieiului, chimie, cauciuc i mase plastice) dein în structura produciei industriale o pondere
considerabil mai mare decât cea a carburanilor în coul de consum (aproximativ 22 la sut fa
de 3,8 la sut); suplimentar, preul de rafinrie nu reprezint decât circa jumtate din preul de
consum al carburanilor, diferena fiind reprezentat de taxele indirecte (în principal, accize i TVA).
Descompunerea celor dou serii de indici de pre pe grupe de bunuri cu o mai mare
coresponden din puncte de vedere al sferei de cuprindere sugereaz o corelaie mai puternic
(mai ales în cazul bunurilor de uz curent i al alimentelor procesate), dar nici la acest nivel nu se
verific ipoteza „lanului de producie” (Graficele nr. 11-14). Dimpotriv, în cea mai mare parte
a intervalului analizat cele dou serii se mic simultan, o transmisie atât de rapid în cadrul
lanului de producie putând fi acceptat îns doar pentru grupa alimentelor procesate, cu un grad
mai mare de perisabilitate.

3.2. Analiza econometric
Analiza econometric examineaz validitatea empiric a consecinelor ipotezei „lanului de
producie”, în spe existena unui trend stohastic comun (relaie de echilibru pe termen lung)
între indicii de preuri de producie i de consum luai în considerare i a unei relaii de
determinare dinspre preurile de producie spre preurile de consum. Primul aspect implic
examinarea existenei unei relaii de cointegrare între cele dou categorii de preuri: cu toate
acestea, validarea existenei unei asemenea relaii implic doar existena corelaiei, fr a oferi
informaii despre direcia eventualei legturi cauzale dintre variabile. Evaluarea acestui din urm
aspect presupune examinarea cauzalitii Granger, respectiv a relevanei variaiilor anterioare ale
uneia dintre variabile asupra dinamicii viitoare a celeilalte, ceteris paribus. Concret, în msura în
care o relaie de echilibru între nivelurile preurilor de producie i de consum este identificat,
trebuie determinat direcia din care se face ajustarea la acest echilibru; în plus, este examinat i
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eventuala corelaie între dinamicile pe termen scurt ale preurilor de producie i ale celor de
consum i direcia cauzalitii dintre acestea.
Procedura empiric urmat comport urmtoarele etape:
ª evaluarea gradului de integrare a variabilelor: este de ateptat ca indicii de pre s fie
integrai de ordinul întâi, respectiv s fie nestaionari în nivel i staionari în prime diferene;
ª determinarea existenei unei posibile relaii de cointegrare (echilibru pe termen lung)
între indicii de preuri de producie i cei de consum luai în considerare9;
ª în funcie de rezultatele testului de cointegrare, construirea modelului corect care descrie
dinamica pe termen scurt a variabilelor (care include sau nu, alturi de lag-urile primelor
diferene ale variabilelor analizate i de variabile exogene, deviaia de la o eventual
relaie de echilibru pe termen lung);
ª examinarea existenei i sensului cauzalitii Granger dintre cele dou variabile, utilizând
modelul determinat anterior9.
3.2.1. Descrierea datelor
Indicatorii luai în considerare pentru preurile de consum sunt indicii CORE2 cu baz fix i
indicii de pre pentru componente ale IAPC (precum IAPC bunuri industriale non-energetice,
IAPC bunuri de folosin îndelungat, IAPC bunuri de uz curent, IAPC alimente procesate
incluzând alcool i tutun). Indicii de mai sus au fost asociai cu msuri de preuri de producie cât
mai apropiate ca sfer de cuprindere, precum IPPII industrie prelucrtoare, IPPII bunuri de
folosin îndelungat, IPPII bunuri de consum, IPPII bunuri de uz curent, IPPII prelucrtoare
excluzând prelucrarea ieiului, IPPII prelucrtoare excluzând prelucrarea ieiului i industria
alimentar, IPPII prelucrtoare excluzând prelucrarea ieiului, industria alimentar i pe cea
metalurgic, IPPII industrie alimentar.
În estimrile efectuate au fost incluse variabile proxy pentru preurile de import definite ca
produs între indicii corespunztori preurilor de producie pentru piaa extern la nivelul zonei
euro i cursul de schimb leu/euro, cu scopul izolrii influenei dinamicii preurilor de import
asupra evoluiei preurilor de consum. S-a examinat, de asemenea, relevana includerii unei
variabile care s msoare la nivel lunar presiunile de cerere, definit ca deviaie de la trend a
indicelui de volum al produciei industriale ajustate sezonier, îns aceast variabil nu a fost
semnificativ în niciunul dintre cazurile analizate.
Seriile de timp pentru indicii de preuri de producie i de consum menionai anterior au
frecven lunar i acoper perioada ianuarie 2000 – decembrie 2008 pentru preurile de producie
i CORE2, respectiv ianuarie 2001 – decembrie 2008 pentru componentele IAPC. Din raiuni de
stabilitate, pentru estimrile efectuate a fost preferat utilizarea subperioadei ianuarie 2002 –
decembrie 2008. Existena unei componente sezoniere semnificative a fost determinat pentru
9

Aspectele metodologice sunt prezentate în Anexa 2.
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CORE2, IPPII industrie prelucrtoare, IPPII bunuri de folosin îndelungat, IAPC bunuri
industriale non-energetice, IAPC bunuri de folosin îndelungat, IAPC bunuri de uz curent i
IAPC alimente procesate, alcool i tutun; seriile în cauz au fost ajustate sezonier apelându-se la
metoda TRAMO/SEATS. Toate seriile utilizate sunt exprimate în logaritmi naturali.
Variabilele folosite, sursele de date i denumirile utilizate în estimrile econometrice sunt
descrise mai jos:
Tabel 1: Descrierea variabilelor
lcore2_sa

Indicele preurilor de consum, excluzând preurile administrate i pe cele
volatile (combustibili, legume, fructe, ou), baz fix 2005=100. Sursa: INS

lppi_sa

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industria prelucrtoare,
baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_xo

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industria prelucrtoare
exclusiv industria de prelucrare a petrolului, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_xof

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industria prelucrtoare
exclusiv industria de prelucrare a petrolului i cea alimentar, baz fix
2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_bc

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industriile productoare
de bunuri de consum, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_bcd_sa

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern în industriile productoare
de bunuri de folosin îndelungat, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_bcuc

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industriile productoare
de bunuri de uz curent, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lppi_fat

Indicele preurilor de producie pentru piaa intern din industria alimentar,
inclusiv industria tutunului, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lhicp_bixe_sa

Indicele armonizat al preurilor de consum (IAPC) pentru bunuri industriale
exclusiv energia, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lhicp_bixe_d

Indicele armonizat al preurilor de consum (IAPC) pentru bunuri de folosin
îndelungat, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lhicp_bixe_uc_sa Indicele armonizat al preurilor de consum (IAPC) pentru bunuri de uz
curent, exclusiv energia, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat
lhicp_pfat_sa

Indicele armonizat al preurilor de consum (IAPC) pentru alimente procesate,
inclusiv alcool i tutun, baz fix 2005=100. Sursa: Eurostat

lip_bc_ea

Variabil proxy pentru preurile de import ale bunurilor de consum definit
ca logaritmul produsului dintre indicele preurilor de producie pentru piaa
extern în industriile productoare de bunuri de consum din zona euro i
cursul de schimb EUR/RON

lip_bcd_ea

Variabil proxy pentru preurile de import ale bunurilor de folosin
îndelungat definit ca logaritmul produsului dintre indicele preurilor de
producie pentru piaa extern în industriile productoare de bunuri de
folosin îndelungat din zona euro i cursul de schimb lei/euro.
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3.2.2. Rezultatele testelor econometrice
Testele efectuate au pornit de la general la particular, examinând mai întâi relaia dintre indicii
cu sfer larg de cuprindere (core2 & ppi_sa), utilizând apoi indici de preuri de producie cu
sfer de cuprindere mai mic i mai apropiat de cea a CORE2 (core2 & ppi_xo, core2 &
ppi_xofm, core2 & ppi_bc) i concentrându-se, în final, pe segmente specifice ale preurilor de
consum i producie (hicp_bixe_sa & ppi_bc, hicp_bixe_d & ppi_bcd_sa, hicp_bixe_uc_sa &
ppi_bcuc, hicp_pfat_sa & ppi_fat).
Rezultatele testelor de cauzalizate Granger sunt puternic dependente de specificaia (numr de
lag-uri) utilizat în modelele estimate: în alegerea numrului de lag-uri a fost preferat criteriul
informaional Akaike (AIC), deoarece alegerile sugerate de acesta erau susinute i de criterii
alternative (Likelihood Ratio, Final Prediction Error, Hannah-Quinn). În cazul VAR/VEC
estimate au fost adugate lag-uri dincolo de nivelul recomandat de AIC, acolo unde specificaia
aleas de acesta nu elimina autocorelaia dintre rezidualii celor dou ecuaii din VAR.
Rezultatele testelor de cointegrare i de cauzalitate Granger sunt prezentate în Anexa 4.
Variabilele au fost testate pentru identificarea prezenei rdcinilor unitare utilizând testele ADF
i KPSS, ale cror rezultate (prezentate în Anexa 3) indic nestaionaritatea variabilelor
exprimate ca indici cu baz fix (niveluri) i staionaritatea lor în cazul în care sunt exprimate ca
rate ale inflaiei (prime diferene).
Existena unei relaii de echilibru pe termen lung nu a fost confirmat de ambele teste
(Engle-Granger – EG i Johansen-Juselius – JJ) decât în dou situaii, respectiv în cazul cel mai
general (între core2 i ppi_sa) i în cel mai particular (între hicp_pfat_sa i ppi_fat), iar
coeficienii identificai de cele dou metode pentru relaia de echilibru pe termen lung sunt
aproape identici. Cu toate acestea, în urma estimrii modelelor de corecie a erorilor care descriu
dinamica pe termen scurt a variabilelor, reiese c ajustarea deviaiei de la relaia de echilibru pe
termen lung se face exclusiv prin intermediul preurilor de producie, în contrast cu ceea ce era
de ateptat conform ipotezei lanului de producie. Cu alte cuvinte, în cazul producerii unui oc,
comercianii îi diminueaz temporar profitul, îns au suficient de mult putere de negociere în
raport cu productorii pentru a le impune ajustarea preului de vânzare, astfel încât s revin în
timp la marja de profit iniial.
Examinarea cauzalitii Granger în contextul modelelor de corecie a erorilor estimate pentru
perechile de preuri mai sus menionate relev o relaie de determinare puternic dinspre preurile
de consum spre cele de producie, în condiiile în care respingerea ipotezei nule a lipsei
cauzalitii Granger poate fi realizat la niveluri superioare de significan (1 la sut), iar
ajustarea la echilibrul pe termen lung se realizeaz prin intermediul preurilor de producie.
Relaia de determinare dinspre preurile de producie spre cele de consum apare mult mai slab,
în condiiile în care ea nu poate fi acceptat ca fiind semnificativ statistic decât la un nivel de
significan de 10 la sut.
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În cazul a trei dintre grupele de indici examinate, existena unei relaii de cointegrare între
nivelul preurilor de consum i cel al preurilor de producie nu este indicat decât de unul dintre
teste: pentru perechea core2_sa & ppi_xof de testul EG, iar pentru core2_sa & ppi_bc i
hicp_bixe_sa & ppi_bc de testul JJ. Modelele de corecie a erorilor estimate indic faptul c
ajustarea ctre nivelul de echilibru pe termen lung se face de ctre ambele variabile în cazul
perechii core2_sa & ppi_xof i exclusiv prin intermediul preurilor de consum în celelalte dou
cazuri.
Indicii extrem de puternice de feedback bidirecional i care sunt robuste indiferent de acceptarea
sau nu a existenei unei relaii de cointegrare între variabile nu pot fi identificate decât în cazul
perechii core2_sa & ppi_bc.
inând seama de rezultatele testelor de significan ale coeficienilor lag-urilor de inflaie din
modelele de corecie a erorilor i din cele ce nu includ deviaia de la echilibru, în cazul
perechilor core2_sa & ppi_xof i hicp_bixe_sa & ppi_bc reiese imposibilitatea stabilirii unei
legturi de cauzalitate între preurile de producie i cele de consum indiferent de sensul acesteia,
întrucât concluziile modelelor alternative se infirm reciproc. În aceste cazuri, acceptarea
existenei unei influene a preurilor de producie asupra celor de consum este dependent de
acceptarea existenei unei relaii de cointegrare între variabile, întrucât estimrile efectuate indic
faptul c singurul mod în care preurile de producie le afecteaz semnificativ pe cele de consum
este prin intermediul coeficientului de ajustare a deviaiei de la echilibru. Specificaiile care nu
includ un asemenea termen sugereaz c direcia cauzalitii Granger este de la preurile de
consum ctre cele de producie. În plus, ar trebui precizat c simpla examinare a graficului
deviaiei de la echilibru identificat de testul JJ ridic semne serioase de întrebare asupra
staionaritii acesteia.
Pentru perechile core2_sa & ppi_xo, hicp_bixe_d & ppi_bcd_sa i hicp_bixe_uc_sa & ppi_bcuc,
ipoteza nul a lipsei cointegrrii nu poate fi respins, indiferent de metoda de testare folosit.
Testele efectuate asupra ecuaiilor în prime diferene, estimate individual ori ca VAR, indic, de
asemenea, posibilitatea – slab, de altfel – a existenei unui feedback bidirecional între variabile,
indiciile fiind ceva mai puternice (din perspectiva significanei statistice) pentru direcia „preuri
de consum  preuri de producie”.
O motivaie economic a rezultatelor obinute – cauzalitate bidirecional, cu indicii de
determinare mai puternic dinspre preurile de consum spre cele de producie – ar putea fi
furnizat de faptul c inflaia preurilor de consum reflect existena excesului de cerere, de
natur s genereze presiuni de cretere i la nivelul preurilor materiilor prime i al salariilor, i,
prin urmare, al costurilor de producie; în plus, situaia observat ar putea fi rezultatul unui
mecanism de negociere salarial care folosete ca reper indicele preurilor de consum, ceea ce
face ca acesta din urm s influeneze în mod direct costurile de producie. Pe de alt parte,
uurina cu care operatorii comerciali pot substitui (din import) produsele comercializate poate
reprezenta o explicaie pentru intensitatea mai sczut a determinrii dinspre preurile de
producie spre cele de consum.
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4. Concluzii
1. Existena unui ecart pozitiv între rata anual de cretere a preurilor de producie pentru piaa
intern din industria prelucrtoare i cea a preurilor de consum a caracterizat majoritatea
rilor UE27 în perioada 2004-2008, dar dimensiunea acestuia a fost sensibil diferit de la o
ar la alta; România a consemnat una dintre cele mai ridicate valori: 5,1 puncte procentuale,
comparativ cu o medie de 1,1 puncte procentuale la nivelul UE27.
2. Principalele explicaii ale decalajului ridicat înregistrat de România sunt pe de o parte
structura sectorului industrial, dominat de produse cu grad sczut de prelucrare, ceea ce
accentueaz senzitivitatea preurilor de producie la evoluia costurilor cu materiile prime, iar
pe de alt parte, structura coului de consum în care bunurile industriale non-energetice
(exclusiv alimente procesate) reprezint doar 21 la sut (comparativ cu o medie UE27 de
aproximativ 30 la sut); potrivit literaturii de specialitate, un alt factor explicativ ar putea fi
rata mai ridicat a inflaiei în România, creia i se asociaz o frecven mai mare a
majorrilor de preuri operate de productorii industriali.
3. Literatura de specialitate nu confirm funcionarea pe termen lung a relaiei dintre indicele
preurilor produciei industriale i indicele preurilor de consum; în plus exist situaii în care
cele dou categorii de preuri se modific simultan, infirmând teoria lanului de producie.
Principala explicaie este conferit de structurile diferite ale celor doi indici, în condiiile în
care: (i) serviciile nu sunt incluse în indicele preurilor produciei industriale; (ii) bunurile
intermediare non-energetice reprezint o categorie important a IPPII, dar nu intr în
componena coului de consum ce st la baza calculului IPC; (iii) exist bunuri ale cror
preuri intr în calculul IPC, dar nu sunt furnizate de sectorul industrial (de exemplu
alimentele neprocesate – legume, fructe); (iv) IPPII msoar doar variaiile de pre ale
bunurilor de provenien intern, în timp ce în consumul populaiei intr i bunuri importate;
(v) preurile de producie nu includ taxe indirecte (TVA, accize) i costuri de distribuie.
4. La nivel agregat, existena unei corelaii între variaia preurilor de producie pentru piaa
intern din industria prelucrtoare i cea a preurilor de consum nu poate fi pus în eviden
decât în cazul grupei de indici CORE2 – IPPII industrie prelucrtoare, fr a confirma îns
ipoteza „lanului de producie”, care presupune ca modificrile preurilor de producie s le
precead pe cele ale preurilor de consum. Concluzia este susinut atât de reprezentarea
grafic, cât i de testele econometrice; acestea identific o relaie de echilibru pe termen lung,
îns ajustarea la echilibru se realizeaz, contrar teoriei, prin intermediul variaiei preurilor de
producie. Cu alte cuvinte, în cazul producerii unui oc, comercianii îi diminueaz temporar
profitul, îns au suficient de mult putere de negociere în raport cu productorii pentru a le
impune acestora ajustarea preului de vânzare, astfel încât s revin în timp la marja de profit
practicat iniial.
5. Analiza grafic la nivel de grupe de bunuri industriale cu o mai mare coresponden din
punct de vedere al sferei de cuprindere (bunuri de consum, bunuri de uz curent, bunuri de
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folosin îndelungat, alimente procesate) sugereaz o mai bun corelaie, dar nici la acest
nivel nu se verific ipoteza „lanului de producie”. Testele econometrice indic o legtur
cauzal neechivoc doar în cazul perechii CORE2 – IPPII bunuri de consum. Aceasta este
îns dublat de o legtur cauzal la fel de puternic, dar care funcioneaz în sens invers.
–

Existena unei corelaii a fost identificat i între IPPII industrie alimentar, inclusiv
prelucrarea tutunului i IAPC pentru alimente procesate, alcool i tutun, îns situaia este
similar celei descrise pentru nivelul agregat (punctul 4). O posibil explicaie ar fi i
micarea simultan a celor dou categorii de preuri, ce poate rezulta ca urmare a unui
lag de transmisie foarte mic (sub o lun) de la preurile de producie la cele de consum.
În aceste condiii, dei cauzalitatea s-ar putea într-adevr manifesta, conform teoriei,
dinspre preurile de producie spre cele de consum, este imposibil de identificat prin teste
de cauzalitate Granger i este, de altfel, irelevant din punct de vedere practic,
nefacilitând prognoza inflaiei IPC.

6. O motivaie economic a rezultatelor obinute – cauzalitate bidirecional, cu indicii de

determinare mai puternic dinspre preurile de consum spre cele de producie – ar putea fi
furnizat de faptul c inflaia preurilor de consum reflect existena excesului de cerere, de
natur s genereze presiuni de cretere i la nivelul preurilor materiilor prime i al salariilor,
i, prin urmare, al costurilor de producie; în plus, situaia observat ar putea fi rezultatul unui
mecanism de negociere salarial care folosete ca reper indicele preurilor de consum, ceea ce
face ca acesta din urm s influeneze în mod direct costurile de producie. Pe de alt parte,
uurina cu care operatorii comerciali pot substitui (din import) produsele comercializate
poate reprezenta o explicaie pentru intensitatea mai sczut a determinrii dinspre preurile
de producie spre cele de consum.
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Anexa 1
Preurile de producie i de consum:
evoluii în România i comparaii internaionale
În majoritatea rilor UE27 exist un decalaj pozitiv între IPPII i IAPC, îns dimensiunea
acestuia este semnificativ mai mare în România.
Motivaia principal o reprezint structurile diferite ale produciei i consumului.
Graficul nr. 1

Preurile produciei industriale i preurile de consum în Uniunea European, 2008
- Industria prelucrtoare indice mediu anual; %
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Sursa: Eurostat, INS

Accelerare sensibil a variaiilor IPPII în intervalul 2004-2008 comparativ cu 2002-2003,
în principal pe seama expansiunii preurilor materiilor prime.
Graficul nr. 2

Decalaj IPPII-IAPC
- Industria prelucrtoare a. 2002-2003
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În industria prelucrtoare din România predomin produsele cu grad redus de prelucrare.

Graficul nr. 3

Ponderea metalurgiei i a prelucrrii ieiului în valoarea total a produciei*
medie 2002-2007
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*) industria prelucrtoare;
Sursa: INS-Anuar Statistic 2008, EUKLEMS, calcule proprii

Graficul nr. 4

Ponderea industriilor cu valoare adugat mare* în valoarea total a produciei**
medie 2002-2007
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*) maini i echipamente, maini i aparate electrice, mijloace de transport rutier i nerutier;
**) industria prelucrtoare

Sursa: INS-Anuar Statistic 2008, EUKLEMS, calcule proprii
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Bunurile industriale cu grad ridicat de prelucrare sunt slab reprezentate în coul de
consum în România comparativ cu UE27.
Graficul nr. 5

Ponderea bunurilor industriale non-energetice în IAPC
medie 2002-2008
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Graficul nr. 6

Ponderea bunurilor de folosin îndelungat în IAPC
medie 2002-2008
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ROMÂNIA
La nivel agregat se observ o corelaie slab între indicele preurilor produciei industriale
pentru piaa intern (caracterizat prin micri mai ample i volatilitate sporit) i inflaia
de baz.
Graficul nr. 7

Preurile de consum i preurile de producie din industria prelucrtoare
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Graficul nr. 8

IAPC i IPPII pentru bunuri industriale non-energetice
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Analiza pe subgrupe relev un grad superior de corelaie între preurile de producie i de
consum, îns nici la nivel dezagregat nu se verific rolul atribuit în teorie IPPII, respectiv
acela de a precede micrile la nivelul IPC.
Graficul nr. 9

IAPC pentru bunuri industriale i IPPII în industria prelucrtoare exclusiv
industria alimentar, metalurgia i prelucrarea ieiului
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Graficul nr. 10

IAPC pentru bunuri i IPPII în industria prelucrtoare exclusiv metalurgia
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Variaii de acelai sens i de amploare comparabil ale IPPII i IAPC se observ în cazul
bunurilor de uz curent i al alimentelor procesate, sugerând rolul important al industriei
autohtone în satisfacerea nevoilor de consum interne.
Graficul nr. 11

IAPC i IPPII pentru alimente procesate
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Graficul nr. 12
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Micri de amplitudine comparabil s-au consemnat i în cazul bunurilor de folosin
îndelungat, dar volatilitatea preurilor de consum este inferioar celei consemnate de
preurile de producie, posibil pe seama rolului sporit al importurilor la formarea ofertei
interne.
Graficul nr. 13

IAPC i IPPII pentru bunuri de folosin îndelungat
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Graficul nr. 14

CORE2, IAPC pentru bunuri i IPPII pentru bunuri de consum
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Anexa 2
Cointegrare i testarea cauzalitii Granger – metodologie
Dac seriile de preuri ale produciei industriale i de preuri de consum prezint trenduri
stohastice care evolueaz împreun, atunci sunt considerate a fi cointegrate conform Granger
(1986). Testarea existenei unei relaii de echilibru pe termen lung între cele dou serii poate fi
realizat apelând la procedura Engle-Granger [(Engle-Granger (1987) ori la testul Johansen de
cointegrare (introdus în Johansen & Juselius (1990)].
Testul de cointegrare Engle-Grager presupune parcurgerea a doi pai. Primul pas const în
examinarea prezenei unui trend stohastic în fiecare dintre variabilele de interes (denumite
generic xt i yt ); aceasta se poate realiza prin efectuarea unui test de rdcin unitar asupra
fiecrei variabile. Odat determinat ordinul de integrare al variabilelor i cu condiia ca acesta s
fie 1 în ambele cazuri (ambele variabile sunt I(1)), pasul al doilea investigheaz dac trendurile
lor stohastice sunt legate. Aceasta se realizeaz prin estimarea ecuaiilor de cointegrare (1) i (2)
de mai jos:
yt

J 0  J 1 x t  ect 1t

(1)

xt

G 0  G 1 y t  ect 2t

(2)

urmat de testarea staionaritii rezidualilor ect1t i ect 2t . Dac rezidualii ecuaiilor (1) sau (2)
nu prezint rdcini unitare, în timp variabilele dependente i independente sunt I(1), atunci se
poate afirma c variabilele xt i yt sunt cointegrate.
Conform Granger (1988), dac dou variabile prezint un trend stohastic comun, aceasta implic
existena cauzalitii din cel puin o direcie, astfel încât s existe dinamici consistente cu
existena unui trend comun pe termen lung i pe termen scurt. Dinamicile pe termen scurt ale
variabilelor xt i yt pot fi descrise de un model de corecie a erorilor (ECM) de forma:
k

k

k

i 1

i 1

i 1

k

k

k

i 1

i 1

i 1

'y t

a 0  ¦ a1i 'y t i ¦ a 2 k 'x t i  ¦ a 3k z t i  O1 ect t 1

'x t

b0  ¦ b1i 'x t i ¦ b2k 'y t i  ¦ b3k z t i  O 2 ect t 1

(3)

(4)

unde ect este rezidualul din una dintre ecuaiile de cointegrare (1) sau (2), z t o variabil exogen
staionar (pot fi introduse mai multe variabile exogene, cu condiia s fie staionare), iar cel
puin unul dintre coeficienii O1 i O2 este diferit de zero. Cum ectt 1 depinde de valorile
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anterioare ale variabilelor x i y , modelul implic faptul c primele diferene ale acestora 'x i
'y depind de valorile anterioare ale nivelurilor variabilelor. Ipoteza nul a lipsei cauzalitii
Granger de la x la y presupune ca toi a2i s fie egali cu zero i/sau O1 0 , ceea ce poate fi

examinat recurgându-se la un test Wald al coeficienilor potrivit distribuiilor F i, respectiv,
t-Student. În contextul subiectului tratat, y poate reprezenta un indice al preurilor de consum,
iar x un indice al preurilor de producie.
Metodologia Engle-Granger de testare a cointegrrii prezint îns câteva dezavantaje majore:
 rezultatele sunt influenate puternic de alegerea fcut în ceea ce privete variabila
dependent din ecuaia de cointegrare;
 nu permite stabilirea de relaii de cointegrare existente ca fiind 1 sau mai mari decât 1
(nu reprezint o problem în contextul bivariat al analizei curente);
 nu permite testarea de ipoteze privind coeficienii relaiei de cointegrare deoarece acetia
posed distribuii non-standard necunoscute.
Testul Johansen evit limitrile de mai sus i const în estimarea unui model VAR (Vector
AutoRegressive) ce include atât variabile în prime diferene (presupunând c variabilele în
niveluri sunt I(1)), cât i variabile în niveluri (nestaionare luate separat). Matricea coeficienilor
ataai variabilelor în niveluri conine informaii asupra proprietilor pe termen lung ale
modelului.
Fie X t un vector de variabile I(1). Un model VAR este descris de:

Xt

3 1 X t 1  3 2 X t  2  ...  3 k X t k  H t

(5)

unde 3 i , i 1,2,..., k este matricea coeficienilor asociai vectorului X t i . Dac seriile
componente ale vectorului X t sunt staionare în diferene, este convenabil reparametrizarea
modelului ca:

'X t

* 1 'X t 1  * 2 'X t  2  ...  * k 1 'X t k 1  3X t k  H t

(6)

Componenta 3X t k descrie combinaii lineare ale variabilelor din X t în niveluri, astfel încât
3 conine informaii referitoare la proprietile pe termen lung ale modelului. Rangul matricei
3 indic existena i numrul relaiilor de echilibru pe termen lung (cointegrare) între
variabilele din X t . Urma matricei 3 {(suma elementelor de pe diagonala principal – tr (3 ) } i
valoarea proprie maxim a acesteia ( Omax ) sunt statisticile folosite pentru a evalua numrul
relaiilor de cointegrare. În primul caz, ipoteza nul testat este tr (3) d r , unde r este numrul
relaiilor de cointegrare. Criteriul valorii proprii maxime testeaz ipoteza nul a existenei a r
relaii de cointegrare, dat fiind alternativa a r  1 relaii.
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În contextul bivariat al relaiei dintre preurile de producie i cele de consum nu poate exista
decât o singur relaie de echilibru pe termen lung între cele dou variabile. Odat identificat
(i acceptat) aceasta, dinamicile variabilelor pot fi reprezentate sub forma unui model VECM
(Vector Error Correction Model) cu o structur identic ecuaiilor (3) i (4), în care termenul
ect reprezint combinaia linear staionar identificat de testul Johansen. Examinarea direciei
cauzalitii presupune efectuarea de teste bloc de exogeneitate pentru fiecare ecuaie din VECM.
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Anexa 3
Determinarea ordinului de integrare
O condiie esenial pentru existena unei relaii de cointegrare între dou sau mai multe variabile
este ca acestea s fie integrate de ordinul întâi, respectiv s aib o rdcin unitar exprimat în
niveluri i s fie staionare în prime diferene. Pentru determinarea ordinului de integrare al
variabilelor au fost utilizate testele Augmented Dickey-Fuller (ADF) i Kwiatowski-PhillipsSchmidt-Shin (KPSS). O serie este considerat staionar în cazul respingerii ipotezei nule de
ctre testul ADF (ipoteza nul în acest caz este c seria are o rdcin unitar) i al imposibilitii
respingerii ipotezei nule de ctre testul KPSS (ipoteza nul în acest caz este c seria este
staionar).
Tabelul 1: Evaluarea ordinului de integrare al seriilor

Variabila
lcore2_sa
d(lcore2_sa)
lppi_sa
d(lppi_sa)
lppi_xo
d(lppi_xo)
lppi_xof
d(lppi_xof)
lppi_bc
d(lppi_bc)
lhicp_bixe_sa
d(lhicp_bixe_sa)
lhicp_bixe_d
d(lhicp_bixe_d)
lppi_bcd_sa
d(lppi_bcd_sa)
lhicp_bixe_uc_sa
d(lhicp_bixe_uc_sa)
lppi_bcuc
d(lppi_bcuc)
lhicp_pfat_sa
d(lhicp_pfat_sa)
lppi_fat
d(lppi_fat)
*

Perioada
2000m01-2009m01
2000m01-2009m01
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2000m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12
2001m01-2008m12

ADF
Specificaie Valoare test
c,t
-2.59
-4.24***
c,t
-2.71
c,t
-3.41*
c,t
-3.38*
c,t
-3.74**
c,t
-3.64**
c,t
-4.26***
c,t
3.49**
c,t
4.01**
c,t
-6.57***
-3.87***
c
-2.16
-2.92***
c,t
-4.2***
-2.19**
c
-3.12**
-2.69***
c,t
-2.64
c
-3.25**
c
-1.38
c
-3.5**
c,t
-2.55
c
-3.34**

KPSS
Ordin de
Specificaie Valoare test integrare
c,t
0.25***
I(1)
c,t
0.14*
c,t
0.30***
I(1)
c,t
0.11
c,t
0.30***
I(1)
c,t
0.15**
c,t
0.31***
I(1)
c,t
0.17**
c,t
0.35***
I(1)
c,t
0.17**
c,t
0.31***
I(1)
c
0.41*
c,t
0.33***
I(1)
c
0.52**
c,t
0.31***
I(1)
c
0.64**
c,t
0.34***
I(1)
c
0.58**
c,t
0.44***
I(1)
c,t
0.16**
c,t
0.31***
I(1)
c,t
0.11
c,t
0.52***
I(1)
c,t
0.12*

indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 10%

**

indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 5%

***

indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 1%
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d(lip_bc_ea) Ipoteza nul a absenei
Ipoteza nul a absenei
cointegrrii nu poate fi respins cointegrrii nu poate fi respins

d(lip_bc_ea) y=0.69x+1.46-0.001t
-4.02**(3.78)

lcore2_sa
lppi_xo

lcore2_sa
lppi_xof

B

C

lhicp_bixe_d
lppi_bcd_sa

lhicp_bixe_uc_sa
lppi_bcuc

F

G

-

-

y=0.77x+1.04
-3.77**(3.34)

y=0.77x+1.06
-trace(0)=19.3**(15.49)
-trace(1)=2.62(3.84)
-max(0)=16.68**(14.26)
-max(1)=2.62(3.84)

Ipoteza nul a absenei
Ipoteza nul a absenei
cointegrrii nu poate fi respins cointegrrii nu poate fi respins

d(lip_bcd_ea) Ipoteza nul a absenei
Ipoteza nul a absenei
cointegrrii nu poate fi respins cointegrrii nu poate fi respins

1=0.04(-0.78)
2=0.33(3.75***)

-

-

-

y=0.21x+3.59
-trace(0)=44.53**(15.49)
Ipoteza nul a absenei
-trace(1)=0.19(3.84)
cointegrrii nu poate fi respins
-max(0)=44.34**(14.26)
-max(1)=0.19(3.84)

-

-

Ipoteza nul a absenei
1=-0.05(-1.71*)
cointegrrii nu poate fi respins 2=0.2(2.77***)

-

1=-0.03(-1.38)
2=0.2(3.67***)


5

y=0.54x+2.13
-trace(0)=19.50**(15.49)
d(lip_bc_ea) Ipoteza nul a absenei
-trace(1)=2.27(3.84)
cointegrrii nu poate fi respins
-max(0)=17.24**(14.26)
-max(1)=2.27(3.84)

* indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 10%
** indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 5%
*** indic respingerea ipotezei nule la un nivel de significan de 1%

lhicp_pfat_sa
H lppi_fat

lhicp_bixe_sa
lppi_bc

E

lcore2_sa
D
lppi_bc

d(lip_bc_ea) y=0.74x+1.33-0.002t
-4.14**(3.78)

lcore2_sa
lppi_sa

y=0.86x-0.84+0.003t
-trace(0)=28.01**(25.87)
-trace(1)=6.23(12.52)
-max(0)=21.78**(19.39)
-max(1)=6.23(12.52)

A

2

JJ
4

1

EG
3

Cointegrare

0

Variabile

Variabile
exogene
incluse

Eq.1:2.78*
Eq.2: 2.39*

Eq.1:1.96
Eq.2: 2.13

Eq.1: 2.97*
Eq.2: 3.08*

Eq.1: 0.49
Eq.2: 3.08*

Eq.1: 17.41***
Eq.2: 20.03***

Eq.1: 1.26
Eq.2: 3.19**

Eq.1: 2.31
Eq.2: 1.63

Eq.1: 2.18*
Eq.2: 5.82***

F
6

Single equation

Rezultatele testelor econometrice

1=-0.06(4.02***)
2=0.02(-0.42)

-

-

1=-0.03(-1.18)
2=0.22(4.27***)


8

-

-

Eq.1: 1.60
1=-0.03(-0.58)
Eq.2: 4.71** 2=0.32(3.68***)

Eq.1: 3.03*
Eq.2: 1.86

Eq.1: 4.31**
Eq.2: 5.18**

Eq.1: 5.41*
Eq.2: 5.94*

Eq.1: 8.89***
Eq.2: 7.15*

Eq.1: 5.58
Eq.2: 15.51***

Eq.1: 0.37
Eq.2: 1.65

Eq.1: 15.54***
Eq.2: 12.24***

Eq.1: 0.71
Eq.2: 3.15

Eq.1: 4.62*
Eq.2: 3.26

Eq.1: 5.86*
Eq.2: 1.41

9

Block
Exogeneity test

VAR/VEC

1=-0.04(Eq.1: 0.23
7.45***)
Eq.2: 5.18**
2=-0.01(-0.68)

Eq.1:
17.41***
Eq.2:
20.03***

Eq.1: 0.21
Eq.2: 0.61

Eq.1: 0.61
Eq.2: 3.04*

Eq.1: 0.36
Eq.2: 0.94

F(sum)
7

Granger causality
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col. 9: Eq1: valoarea testului de exogeneitate – ipoteza nul potrivit creia coeficienii asociai lag-urilor inflaiei preurilor de producie sunt simultan
0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de consum.
Eq2: valoarea testului de exogeneitate – ipoteza nul potrivit creia coeficienii asociai lag-urilor inflaiei preurilor de consum sunt simultan 0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de producie.

col. 8: Coeficienii de ajustare la eventuala relaie pe termen lung identificat conform metodologiei JJ. 1 apare în ecuaia având ca variabil
dependent inflaia preurilor de consum, iar 2 în reciproca acesteia – variabila dependent este inflaia preurilor de producie. Valorile
testului t de significan (ipoteza nul este c coeficientul are valoarea 0) sunt prezentate în parantez.

col. 7: Eq1: valoarea testului Wald pentru ipoteza nul potrivit creia suma coeficienilor asociai lag-urilor inflaiei preurilor de producie este 0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de consum.
Eq2: valoarea testului Wald pentru ipoteza nul potrivit creia suma coeficienilor asociai lag-urilor inflaiei preurilor de producie este 0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de producie.

col. 6: Eq1: valoarea testului Wald pentru ipoteza nul potrivit creia coeficienii asociai lag-urilor inflaiei preurilor de producie sunt simultan 0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de consum.
Eq2: valoarea testului Wald pentru ipoteza nul potrivit creia coeficienii asociai lag-urilor inflaiei preurilor de consum sunt simultan 0.
Variabila dependent a ecuaiei este reprezentat de inflaia preurilor de producie.

col. 5: Coeficienii de ajustare la eventuala relaie pe termen lung identificat conform metodologiei EG. 1 apare în ecuaia având ca variabil
dependent inflaia preurilor de consum, iar 2 în reciproca acesteia – variabila dependent este inflaia preurilor de producie. Valorile
testului t de significan (ipoteza nul este c coeficientul are valoarea 0) sunt prezentate în parantez.

col. 4: Rezultatele testrii ipotezei nule conform metodologiei Johansen-Juselius (JJ). Valorile prag pentru un nivel de significan de 5 la sut pentru
testele -trace(i) i -max(i), i=0,1 sunt prezentate în paranteze, unde i reprezint numrul relaiilor de cointegrare luate în considerare în
ipoteza nul a testului. Relaia de echilibru pe termen lung este prezentat acolo unde este cazul, cu y reprezentând indicele preurilor de
consum considerat, respectiv x indicele preurilor de producie.

col. 3: Rezultatele testrii ipotezei nule de lips a cointegrrii conform metodologiei Engle-Granger (EG). Valorile prag modificate ale testului ADF
asociat pentru un nivel de significan de 5 la sut sunt prezentate în paranteze. Relaia de echilibru pe termen lung este prezentat acolo unde
este cazul, cu y reprezentând indicele preurilor de consum considerat, respectiv x indicele preurilor de producie.

NOTE
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