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SINTEZA LUCRĂRII 

 

Lucrarea de față are ca obiectiv analiza evoluția dinamicii și nivelului inflației, precum și 

determinarea și interpretarea factorilor de influență și cauzele inflației pe în România după 1991. 

Teza de doctorat este structurată în patru capitole, scopul fiecăreia dintre acestea fiind de 

a contribui la îndeplinirea obiectivelor cercetării. În acest sens, primul capitol tratează din punct 

de vedere teoretic fundamentele fenomenului inflației, iar capitolele doi, trei și patru constituie 

partea practică, în care se va analiza evoluția inflației și a trendului și sezonalității acesteia, 
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precum și factorii și cauzele ce au generat creșterea sau scăderea prețurilor în țara noastră după 

1991. 

Motivația alegerii temei de cercetare „Metode și modele de analiză statistică a evoluției 

inflației în România” are în vedere abordarea evoluției fenomenului inflației și a modului 

acestuia de manifestare dintr-o perspectivă diferită, și anume în funcție de elementele de natură 

politică, legislativă și economică traversate de țara noastră după 1991. În acest sens considerăm 

următoarele 4 perioade de timp: 

- 1991 – 1996 denumită perioada de liberalizare a prețurilor; 

- 1997 – 2000 denumită perioada de restructurare a economiei; 

- 2001 – 2004 denumită perioada de stabilizare a prețurilor; 

- 2005 – 2015 denumită perioada crizei economice mondiale. 

Primul capitol – Inflația - elemente descriptive – prezintă fundamentele teoretice ale 

inflației prin prisma celor mai relevante izvoare care descriu granițele între echilibrul și 

dezechilibrul economic, interdependențele existente la nivel economic între inflație și şomaj, 

ritm de creştere al PIB, rata dobânzii, cursul de schimb valutar și economisire. De asemenea 

acest prim capitol abordează aspectele cantitative ale măsurării inflației și prezintă principalii 

indici de măsurare a inflației. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în acest capitol au fost 

prezentate cele mai relevante teorii din literatura de specialitate care au contribuit la forma 

actuală a fenomenului inflației. 

În capitolul doi – Inflația în România după 1990 – s-a realizat o analiză descriptivă a 

contextului macroeconomic la nivelul celor 4 perioade: de liberalizare a prețurilor, restructurare 

a economiei, stabilizare a prețurilor și crizei economice mondiale. În acest sens s-au analizat 

evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici și inflației. În cadrul analizei inflației s-au 

studiat evoluțiile indicilor de prețuri de consum pe cele 3 categorii de mărfuri și servicii și a 

indicelui prețurilor de producție, ratelor medii ale inflației pe cele 3 categorii de prețuri și servicii 

și a Deflatorului PIB. Pe toată analiza s-au avut în vedere cadrul economic, legislativ, politic și 

strategiile adoptate la nivel monetar de către Guvern și BNR.   

Capitolul trei – Metode de analiză a evoluției ratei inflației în România: trend și 

sezonalitate -  reprezintă o continuare firească a analizei descriptive din capitolul anterior. 

Acesta analizează în detaliu trendul inflației pe cele 4 perioade propuse utilizând una din cele 

mai importante metode ale statisticii economice, și anume metoda regresiei. Tot în cadrul acestui 
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capitol s-au determinat indicii de sezonalitate atât printr-o metodă mecanică, cât și printr-o 

metodă analitică. Ambele metode au pus în evidență manifestarea sezonalității la nivelul inflației 

în țara noastră după 1991.  

Capitolul patru – Metode de analiză a influenței factorilor asupra ratei inflației – 

consolidează informațiile descriptive din capitolele doi și trei prin identificarea factorilor de 

influență asupra inflației și a cauzelor care o generează. Prin intermediul modelelor de regresie s-

a identificat impactul factorilor de natură politică, economică și legislativă asupra modului de 

evoluție al inflației. În analiza cauzelor inflației după 1991 s-au utilizat prețuri administrate, 

prețuri cu volatilitate ridicată, un indicator social, doi indicatori ai forței de muncă și un indicator 

financiar. În cadrul acestui capitol unul dintre subcapitole tratează influența prețurilor de 

producție asupra prețurilor de consum prin identificarea intervalului de timp după care creșterea 

prețurilor de producție se reflectă în modificarea prețurilor consumatorului.  

În urma studiilor și analizelor întreprinse în capitolele doi, trei și patru pot fi sintetizate 

următoarele concluzii, pe fiecare perioadă analizată. 

1. Perioada de liberalizare a prețurilor – caracteristici și rezultate analize econometrice 

o Creștere economică lentă, pe baza PIB real; 

o Rate ale inflației foarte ridicate; 

o Trend descendent al inflației; 

o Scăderea ratei inflației, în medie, de la o lună la alta, cu 0,14 puncte 

procentuale; 

o Influența factorilor sezonieri în evoluția inflației; 

o Nu au fost identificate variabile cauză. 

2. Perioada de restructurare a economiei – caracteristici și rezultate analize 

econometrice 

o Instabilitate la nivel economic, dinamică PIB real negativă; 

o Instabilitate la nivelul prețurilor; 

o Trend descendent al inflației; 

o Scăderea ratei inflației, în medie, de la o lună la alta, cu 0,15 puncte 

procentuale;  

o Influența factorilor sezonieri în evoluția inflației; 
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o Au fost identificate 3 variabile cauză: rata șomajului, cursul de schimb valutar 

și prețul produsului alimentar 1. 

3. Perioada de stabilizare a prețurilor – caracteristici și rezultate analize econometrice 

o Relansare și creștere economică, dinamică PIB real pozitivă; 

o Creșterea tendinței spre economisire; 

o Trend descendent al inflației; 

o Scăderea ratei inflației, în medie, de la o lună la alta, cu 0,03 puncte 

procentuale;  

o Influența factorilor sezonieri în evoluția inflației; 

o Au fost identificate 3 variabile cauză: rata șomajului, cursul de schimb valutar 

și prețul produsului alimentar 1. 

4. Perioada crizei economice mondiale – caracteristici și rezultate analize econometrice 

o Relansare și creștere economică; 

o Trend descendent al inflației; 

o Scăderea ratei inflației, în medie, de la o lună la alta, cu 0,001 puncte 

procentuale; 

o Influența factorilor sezonieri în evoluția inflației; 

o A fost identificată o singură variabilă cauză: prețul produsului alimentar 2. 

Sinteza rezultatelor obținute prin intermediul analizelor dinamicii și nivelului inflației, 

dar și cu ajutorul metodelor econometrice, pe fiecare din cele 4 perioade pune în evidență atât 

similarități, cât și diferențe între acestea. La nivelul similarităților observăm tendința de scădere a 

inflației pe toate cele 4 perioade, dar și influența factorilor cu acțiune sezonieră în evoluția 

inflației în țara noastră.  

Tendința de scădere a ratei lunare a inflației, observată pe toate cele 4 perioade, este 

confirmată atât prin analiza nivelului și dinamicii inflației din capitolul 2, cât și prin analiza 

trendului din capitolul 3. Printre cauzele care au condus și susținut trendul descendent putem 

enumera: implementarea etapelor de liberalizare graduală a prețurilor între noiembrie 1990 – 

martie 1997, scăderea numărului de produse cu prețuri administrate, restructurarea ramurilor 

neperformante ale economiei, consolidarea poziției țării noastre la nivel internațional prin 

aderarea la NATO și integrarea în UE, prin necesitatea îndeplinirii criteriilor de convergență, 
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aprecierea monedei naționale în raport cu USD și EUR, adoptarea strategiei de țintire directă a 

inflației din 2005, scăderea prețurilor materiilor prime și creșterea exporturilor după 2010.  

 Analiza întreprinsă cu privire la determinarea sezonalității inflației pune în evidență 

faptul că inflația este unul din fenomenele afectate de sezonalite, în fiecare din cele 4 perioade. 

Astfel, cea mai mare influență a factorilor sezonieri a fost determinată în luna octombrie și cea 

mai scăzută în luna iunie, factorii cu caracter sezonier au avut o influență ridicată în lunile 

ianuarie, noiembrie și decembrie, iar influențe moderate și scăzute ale factorilor cu caracter 

sezonier au fost înregistrate în lunile februarie, aprilie, martie, mai, iulie, august și septembrie. 

În perioada de liberalizare a prețurilor economia României a fost caracterizată de 

instabilitate, concretizată printr-o creștere economică lentă a PIB real, de la -12,9% în 1991, la 

3,2% în 1996, creșterea ratei șomajului de la 3,0% în 1991, la 6,6% în 1996, deprecierea 

monedei naționale în raport cu USD, de la 76.4 în 1991, la 3 082.6 în 1996. În această perioadă 

rata medie lunară a inflației s-a situat la 7,07%, iar de la o lună la alta scăderea ratei inflației a 

fost de 0.14 puncte procentuale. În cadrul analizei de determinare a cauzelor inflației din cele 4 

variabile supuse testelor econometrice de cointegrare și cauzalitate nu a fost identificată nicio 

variabilă cauză. 

Perioada de restructurare a economiei a continuat să fie o perioadă dificilă pentru țara 

noastră din punct de vedere economic, menținându-se instabilitatea la nivelul principalilor 

indicatori macroeconomici, și implicit, a prețurilor. Pe fondul regresului economic existent la 

nivelul majorității domeniilor de activitate și restructurărilor ramurilor neperformante s-au 

înregistrat rate negative ale PIB real, în creștere, de la -4,9% în 1997, la -0,4% în 1999. Începând 

cu 2000 ratele PIB real au fost pozitive. În acest context, rata șomajului a înregistrat un trend 

crescător, valorile situându-se între 8,9% în 1997,  și 11,8% în 1999, cu o ușoară scădere în 

2000, față de 1999. Moneda națională a continuat să se deprecieze față de USD, între 1997 și 

2000, de aproape 3 ori. La nivelul prețurilor măsurile întreprinse cu scopul liberalizării graduale 

a prețurilor au diminuat considerabil numărul de produse cu prețuri administrate și au contribuit 

la trendul descendent al inflației, în această perioadă înregistrându-se o rata medie lunară a 

inflației de 4,45%, în scădere cu 2,62% față de perioada de liberalizare a prețurilor. Pe baza 

analizei trendului, în medie, de la o lună la alta, rata inflației a scăzut cu 0,15 puncte procentuale, 

în creștere cu 0,01 puncte procentuale față de prima perioadă analizată. Conform testelor de 

cauzalitate și cointegrare, în etapa de determinare a cauzelor inflației au fost identificate 3 
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variabile cauză, reprezentate de: rata șomajului, cursul de schimb valutar și prețul produsului 

alimentar 1.  

Începând cu anul 2000 situația economică a început să se redreseze în marea majoritate a 

ramurilor economiei naționale. În perioada de stabilizare a prețurilor economia a fost 

caracterizată de relansare și creștere economică, o ușoară dezinflație, scăderea șomajului și 

reluarea procesului investițional, astfel: ratele PIB real au fost în creștere, de la 5,7% în 2001, la 

8,5% în 2004; rata șomajului a fost în scădere, de la 8,8% în 2001, la 6,3% în 2004; moneda 

națională urmând un curs de ușoară depreciere, de la 29 060.9 în 2001, la 40 532.1 în 2004. În 

această perioadă rata medie lunară a inflației a înregistrat valoarea de 1,36%, în scădere cu 

3,09%, față de perioada de restructurare a economiei. Analiza trendului inflației a pus în evidență 

scăderea, în medie, a ratei inflației, de la o lună la alta cu 0,03 puncte procentuale. Față de 

primele 2 perioade analizate, intensitatea de scădere a ratei inflației, de la o lună la alta s-a 

diminuat considerabil. La această evoluție a economiei românești în perioada de stabilizare a 

prețurilor un rol semnificativ l-a avut aderarea la cele 2 structuri strategice: NATO și UE, prin 

necesitatea îndeplinirii criteriilor de convergență. Pe baza testelor econometrice de cointegrare și 

cauzalitate au fost identificate aceleași 3 variabile cauză, ca și în perioada de restructurare a 

economiei, și anume: rata șomajului, cursul de schimb valutar și prețul produsului alimentar 1. 

Perioada crizei economice mondiale a fost caracterizată de provocări de ordin monetar, în 

centrul căreia s-a aflat declanșarea crizei economice mondiale în 2008. În cadrul acestei 

perioadei rezultatele obținute la nivel economic s-au diferențiat în 3 subperioade, și anume: 

înainte de declanșarea crizei economice, în timpul crizei economice și după desfășurarea crizei 

economice mondiale.  

În cei 3 ani premergători crizei evoluția ratei PIB a cunoscut o creștere medie de 1.05%, 

rata șomajului a cunoscut un trend descendent, de la 5,9% în 2005, la 4,0% în 2007. Cursul de 

schimb a avut o evoluție favorabilă între 2005 și 2007, reușind să se aprecieze față de moneda 

EUR.  Măsurile întreprinse de BNR și Guvern începând cu 2005, și anume: strategia de țintire 

directă a inflației, denominarea monedei naționale, strategiile monetare și fiscale menite să ajute 

procesul dezinflaționist, deschiderea spre piețele europene pentru crearea unui mediu 

concurențial au reușit să susțină stabilitatea prețurilor, în această subperioadă înregistrându-se o 

rată medie lunară a inflației de 0,54%, în scădere cu 0,82% față de perioada de stabilizare a 

prețurilor. Pe baza analizei trendului rezultatele au arătat scăderea, în medie, de la o lună la alta a 
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ratei inflației, cu 0,003 puncte procentuale. Comparativ cu primele 3 perioade analizate 

intensitatea de scădere a inflației, de la o lună la alta s-a diminuat foarte mult. În cadrul analizei 

de determinare a cauzelor inflației în subperioada dinaintea crizei economice mondiale a fost 

identificată o singură variabilă cauză, reprezentată de prețul produsului alimentar 1. 

Dezechilibrele produse de declanșarea crizei economice la nivel mondial în vara anului 

2007 în SUA s-au transformat începând cu 2008 în cea mai de amploare criză economică. În 

România criza a început să afecteze indicatorii economici după anul 2009. În 2009, față de 2008, 

rata PIB real a cunoscut un ritm de evoluție negativ (-6,6% comparativ cu 7,4%), rata șomajului 

a ajuns la o valoare aproape dublă (7,8% comparativ cu 4,4%), iar cursul de schimb valutar a 

evoluat printr-o depreciere semnificativă față de moneda EUR. În subperioada 2008 – 2009 rata 

medie lunară a inflației a fost de 0,44%, în scădere ușoară față de subperioada anterioară. În 

medie, de la o lună la alta, rata inflației a scăzut cu 0,01 puncte procentuale. 

Efectele produse în timpul crizei economice mondiale s-au cascadat până în 2011, abia 

începând cu 2012 România a intrat într-un proces lent de creștere economică. La nivelul ratei 

PIB valorile înregistrate începând cu 2011 au fost pozitive, o medie de 2,66% în perioada 2011-

2015 față de -1,6% în 2010, rata șomajului și cursul de schimb valutar au intrat într-o zonă de 

relativă stabilitate. În această subperioadă rata medie lunară a inflației s-a situat la nivelul de 

0,23%, în scădere cu 0,21% față de subperioada anterioară. Trendul descendent a pus în evidență 

scăderea în medie, de la o lună la alta a ratei inflației cu 0,01 puncte procentuale. 

În perioada crizei economice mondiale prin testarea cointegrării și cauzalității a fost 

identificată o variabilă cauză, reprezentată de prețul produsului alimentar 2, iar pentru 

subperioada dinaintea crizei economice mondiale a fost identificată o variabilă cauză, 

reprezentată de prețul produsului alimentar 1. În celelalte 2 subperioade nu au fost identificate 

variabile cauză. 

Totodată, pentru perioada crizei economice mondiale a fost întreprins un studiu cu scopul 

identificării corelației încrucișate între indicii prețurilor de producție și cei de consum pentru 

perioada crizei economice mondiale. Rezultatele obținute conduc la concluzia că modificarea 

prețurilor de producție se reflectă în prețurile de consum după 2 luni pentru perioada 2005 – 

2015 și subperioada 2010 – 2015 și după 3 luni pentru subperioadele 2005 – 2007 și 2008 – 

2009. 
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Intervalele de timp identificate între modificarea prețurilor de producție și a celor de 

consum, de 2, respectiv 3 luni indică o perioadă de timp relativ potrivită pentru întreprinderea de 

măsuri la nivel economic care să diminueze impactul schimbărilor de prețuri asupra populației și 

adoptarea unor măsuri care să afecteze în proporție mică consumatorul și comportamentul 

acestuia de cumpărare. Totuși este nevoie de o atenție deosebită pentru implementarea măsurilor 

adoptate în vederea eliminării și/sau minimizării riscurilor care pot interveni: lipsa unor produse 

pe piață, monopulul prețurilor etc. 

Demersul științific întreprins are rolul de a analiza evoluția nivelului și dinamicii inflației 

în România după 1991 și de a  identifica factorii de influență și cauzele cu potențial inflaționist. 

Principala limită apărută în cadrul demersului este reprezentată de disponibilitatea datelor 

privind interdependențele care pot apărea la nivel macroeconomic, ținând cont de mediul 

dinamic și complexitate în care evoluează fenomenele macroeconomice. 

 

 


