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Probleme de politică economică în a doua jumătate a anului 2002 

Inflaţia scade, dar cum o măsurăm? 



EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 
 

 Trimestrul  
I-2001

Trimestrul 
II-2001

Trimestrul 
III-2001

Trimestrul 
IV-2001

Ian-
2002 

Feb-
2002

Mar-
2002

Apr-
2002

Mai -  
2002

Tendinţă

Creşterea PIB (analizată trimestrial), % 4,8 5,1 5,1 5,4  3,1

Devalorizarea leului, medie lunară, % 2,1 1,9 1,5 1,2 1,9 1,3 0,9 1,7 0,2

Inflaţia, medie lunară, % 2,7 2 1,8 2,4 2,3 1,2 0,4 2 1,9

Rata dobânzii (BUBOR, o săptămână) % 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 −

Producţia industrială, % evoluţie 6,8 -0,3 -0,6 -3,0 4,6 3,8 5,6 1,7 −

Deficitul comercial, medie lunară 
FOB/CIF (milioane USD) 

274 408 205 504 257 239 263 339,8

Rata şomajului, % 10,7 9,3 8,1 8,1 12,4 13,2 13 11,1

Salariul mediu net, USD 99,2 96,3 92,9 96,4 114,1 106,3 111 118,5

Pensionari/angajaţi 0,97 0,97 0,98 1  1,01

Încrederea în guvern, % (Actualul 
guvern este capabil să îmbunătăţească 
situaţia) 

57 46 48** 42 45 38

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită) 

54 52 44** 48 51 57

Bunăstarea subiectivă, % 
(Trăiesc mai bine decât anul trecut) 

18 19 19** 22 11 12 −

* previziune;         ** exclusiv pentru populaţia urbană 
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PE SCURT 

Secţiunea Politic a acestui raport avertizează asupra schimbărilor proiectate în 

structura actualului guvern: apariţia unor instituţii noi nu determină şi îmbunătăţirea 

performanţelor. Se manifestă tendinţa de a crea noi instituţii, fără a le desfiinţa pe cele 

vechi, cu atribuţii apropiate. Rezultă structuri care concurează între ele, nu se pot 

coordona şi sunt foarte vulnerabile la presiunile grupurilor de interese. Cel mai 

elocvent este cazul instituţiilor care ar trebui să coordoneze politicile economice. Unul 

dintre studiile de caz analizează intenţia nefericită de creare a unui minister al 

Întreprinderii. 

A doua parte a acestei secţiuni avertizează guvernul să trateze cu atenţie relaţiile cu 

autorităţile locale, acţiuni pripite de până acum ducând la tensiuni în pan intern şi la 

pierdere de imagine în afara ţării. Secţiunea Politic cuprinde şi recomandări pentru 

evitarea unor asemenea situaţii. 

Secţiunea Social avertizează asupra riscului unei managerizări defectuoase a 

fondurilor de asigurări sociale. De asemenea, tendinţa guvernanţilor de ceda 

presiunilor sindicale poate avea efecte negative în acest domeniu. Din păcate, 

„soluţia” avută în vedere pentru salvarea fondurilor de pensii reprezintă o problemă ea 

însăşi. 

Scăderea inflaţiei este un semn încurajator, dar poate avea şi efecte negative în 

economie dacă se întâmplă prea repede. Guvernul trebuie să aibă în vedere această 

problemă, altfel actualul trend macro-economic pozitiv va fi greu de susţinut, afirmă 

profesorul Daniel Dăianu în prima parte a secţiunii Economic. A doua parte a acestei 

secţiuni analizează modul în care este calculată cifra inflaţiei. Pentru că metodologia 

statistică nu ţine cont de evoluţii sezoniere şi modificări ale structurii de consum, sunt 

propuse câteva modificări pentru ca cifrele oficiale să fie mai bine adaptate realităţii.  
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PROBLEME DE POLITICĂ ECONOMICĂ ÎN A DOUA 

JUMĂTATE A ANULUI 2002 

Daniel Dăianu  

1. Evoluţii pozitive 

Economia României cunoaşte o perioadă de creştere în ultimii doi ani; după un spor 

de 1.6% în 2000, Produsul Intern Brut a crescut cu 5.1% în 2001. Cifra din 2002 a fost 

susţinută de un an agricol bun, dar tendinţa de creştere economică este indubitabilă. 

PIB-ul a crescut cu circa 3% în primul trimestru din 2002, iar producţia industrială s-a 

mărit cu aproape 3.9% în aceeaşi perioadă (Fig. 1). Aceasta este o faţetă a evoluţiilor 

economice pozitive, la care trebuie adăugată şi continuarea procesului dezinflaţionist 

– deoarece trebuie reamintit că inflaţia ridicată persistentă a fost o plagă a tranziţiei în 

România ultimului deceniu, iar o politică hotărâtă de dezinflaţie a început abia în 

2000.   

De fapt, ritmul scăderii inflaţiei a nedumerit mulţi analişti, dată fiind creşterea 

însemnată a preţului energiei, care a început în ultimul trimestru din 2001; această 

creştere ar fi trebuit să inducă o componentă inflaţionistă corectivă semnificativă, care 

să îngreuneze procesul dezinflaţionist. 

Surprinzător, inflaţia cumulată pe primele cinci luni ale acestui an a fost de numai 8% 

(Fig. 2), faţă de ţinta anuală de 22%. Ca urmare, Banca Naţională şi Ministerul de 

Finanţe iau în calcul revizuirea ţintei, la aproximativ 20%. Nu este scopul acestei 

 

ECONOMIE 
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analize să investigheze cauzele ritmului accelerat de dezinflaţie, dar, dincolo de unele 

probleme metodologice, se poate avansa ipoteza că, dată fiind creşterea dramatică a 

preţului relativ al energiei, s-au petrecut schimbări importante în structura consumului 

multor gospodării, afectând astfel dinamica preţurilor. 

Fig. 1. Rata lunara a inflatiei, ianuarie 2001 - aprilie 2002 

Sursa: INSSE
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Fig. 2. Dinamica productiei industriale, luna precedenta = 100 

Sursa: INSSE
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Pe ansamblu, continuarea creşterii economice, împreună cu scăderea inflaţiei şi cu 

acumularea de rezerve internaţionale la BNR (care au depăşit 6.5 miliarde USD la 

sfârşitul lunii mai), oferă o imagine atrăgătoare a economiei; acestor trăsături pozitive, 

mai putem adăuga întărirea sistemului bancar şi finanţabilitatea uşoară a deficitelor 

comercial şi de cont curent. Toate acestea au determinat agenţiile de rating să 

îmbunătăţească evaluarea riscului de ţară al României la B+, înlesnindu-ne accesul 
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pe pieţele financiare internaţionale. Există însă şi o latură mai puţin strălucită a 

poveştii, care ridică o serie de provocări la adresa politicii economice. 

2. Faţa mai puţin plăcută a lucrurilor 

Arierate şi dezinflaţie 

Deşi nu există încă date pentru tot anul 2001 (şi cu atât mai mult pentru lunile trecute 

din 2002), informaţia disponibilă – care acoperă primul semestru din 2001 – 

sugerează că disciplina financiară nu a făcut progrese notabile (fig 3), ceea ce 

rămâne călcâiul lui Achile pentru economia României, reflectând şi un ritm lent al 

restructurării. Creşterea însemnată a preţului relativ al energiei a fost un fel de “şoc” 

pentru consumatorii casnici şi pentru companii; pentru cele din urmă, a însemnat 

dispariţia unui subvenţii generale şi o presiune importantă în direcţia restructurării. 

Cum s-a produs această restructurare am putea vedea din situaţiile financiare ale 

utilităţilor publice – aici intervine corecţia impusă de situaţia acelor gospodării care nu 

pot plăti facturile suplimentare. 

Fig. 3. Evolutia arieratelor, % PIB 

Sursa: Raport anual de prevenire a crizelor – Recomandări pentru România, SAR, 
2002

30

32

34

36

38

40

42

44

46

1996 1997 1998 1999 2000 2001*

* estimare

%

 

Creşterea arieratelor devine tot mai deranjantă într-o perioadă de dezinflaţie, atunci 

când inflaţia operează tot mai puţin cu un mecanism sui generis de stabilizare a 

arieratelor în termeni reali. Dacă debitorii nu sunt forţaţi să îşi achite plăţile restante, 

tot mai multe blocaje vor apărea în economie, ameninţându-i stabilitatea şi creşterea. 
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Să sperăm că ordonanţa adoptată de Guvern în scopul facilitării plăţii datoriilor 

curente va funcţiona adecvat, deşi setul său foarte complicat de prevederi poate 

provoca dureri de cap. 

Ritmul activităţii economice, dezinflaţia şi deficitul bugetar 

La începutul anului, acest raport a lansat un avertisment privind ţinta Guvernului de 

creştere economică pentru 2002, având în vedere necesitatea continuării dezinflaţiei 

şi controlul deficitului bugetar şi a celui de cont curent. Opinia noastră a fost că 

previziunea oficială de creştere a PIB cu 5.1% era nerealistă; chiar şi 4.5% părea 

destul de ambiţioasă. Rezultatele din primele luni ale lui 2002, seceta din acest an, 

circumstanţele externe mai puţin favorabile, toate indică faptul că ritmul de creştere 

economică va depăşi cu greu 4%, validând astfel previziunea de atunci. În aceste 

condiţii, trebuie să ne gândim la implicaţiile pentru politica economică ale încetinirii 

creşterii economice. O astfel de implicaţie se referă la execuţia bugetului public, care 

este complicată o dată în plus de dezinflaţia mai accelerată decât fusese prognozată. 

Fără o îmbunătăţire a colectării taxelor, încetinirea creşterii economice şi dezinflaţia 

rapidă vor aduce mai puţine venituri la buget, forţând Guvernul să adopte o rectificare 

bugetară dificilă dacă nu se intervine asupra deficitului (dacă deficitul nu este mărit). 

Dezinflaţia şi ratele dobânzii 

Într-o perioadă de dezinflaţie, nu este surprinzător să vedem rata reală a dobânzii 

rămânând la nivele înalte, îngreunând expansiunea creditului şi, în consecinţă, 

investiţiile. Această preocupare s-a făcut recent simţită şi în România. Reprezentanţi 

ai guvernului au cerut Băncii Naţionale să acţioneze în această direcţie, mai ales că 

exporturile nete şi consumul nu par să mai fie motoarele creşterii, aşa cum au fost în 

anul trecut. Relaxarea frâielor politicii monetare nu este însă lipsită de riscuri; însăşi 

ţinta dezinflaţiei poate fi în pericol, dacă se ignoră măsura în care autoritatea 

monetară îşi poate permite să relaxeze controlul lichidităţii. 
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Fig. 4. Rata medie a dobânzii practicate de băncile comerciale pentru clienţii nebancari 
                       Dobânda activă         Dobânda pasivă 

1997                     63.70                         51.60 

1998                     56.90                         38.30 

1999                     65.90                         45.40 

2000                     53.48                         32.74 

2001                     45.13                         26.40 

Ianuarie               40.42                         23.31 

Februarie             39.12                         22.75 

Martie                  39.55                         23.48 

Sursa: BNR 

Marjele practicate de băncile comerciale sunt legate de o serie  de factori, care 

afectează capacitatea BNR de a le influenţa; aceşti factori sunt gradul de competiţie 

în sistemul bancar, eficienţa activităţii bancare, mărimea rezervelor obligatorii, 

necesitatea de finanţarea a deficitului bugetar, şi, nu în ultimul rând, operaţiunile de 

sterilizare ale BNR. 

De fapt, stocul depozitelor atrase de BNR – pentru a steriliza creşterea lichidităţii prin 

cumpărarea de valută – s-a majorat de la 24835 miliarde lei la sfârşitul lui decembrie 

2001 la 37654 miliarde lei la sfârşitul lui aprilie 2002. Această creştere ilustrează 

dificultăţile cu care se confruntă BNR în controlul lichidităţii din cauza monetizării 

scăzute (calculată ca pondere a masei monetare în PIB – figul 2) a economiei 

româneşti şi a intrărilor masive de capital străin (nu neapărat investiţii străine directe) 

în ultimul timp. 

Fig. 5. Monetizarea în economia românească 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

M2/PIB 27.4 20.1 13.8 13.3 18.1 20.5 18.1 24.9 24.8 23.2 22.4 

Sursa: BNR 

Creditul neguvernamental s-a dezvoltat rapid în primul trimestru din 2002, ceea ce 

reduce îngrijorarea privind impactul ratelor dobânzii asupra activităţii economice. Însă 

creditele denominate în valută au crescut mult mai mult decât cele în monedă 

naţională – fapt care îşi are probabil rădăcinile în politica BNR de apreciere reală a 

leului. Este adevărat şi că aprecierea rapidă a Euro faţă de dolar în mai şi iunie a 

schimbat dramatic lucrurile pentru firmele care nu sunt orientate către export şi care 

s-au împrumutat masiv în Euro. De aici provine şi îngrijorarea BNR referitoare la 

supraexpunerea unor bănci şi firme la astfel  de credite. 
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3. Opţiuni de politică economică 

 

• Guvernul trebuie să îşi revizuiască estimarea PIB pentru anul în curs, 

implicând reexaminarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare; o alternativă 

pentru evitarea scăderii cheltuielilor o constituie îmbunătăţirea colectării 

taxelor, care ar trebui să devină o prioritate a politicii economice. Dacă ratele 

dobânzii vor scădea mai mult decât era de aşteptat, reducerea serviciului 

datoriei publice ar putea elibera resurse adiţionale ca un mijloc de evitare a 

scăderii cheltuielilor. Un deficit bugetar puţin mai mare reprezintă de 

asemenea o opţiune, în măsura în care condiţiile monetare o permit şi 

finanţarea deficitului contului curent nu ridică probleme. 

• Guvernul trebuie să acorde şi mai multă atenţie disciplinei financiare / 

problema arieratelor. Dacă arieratele nu scad în termeni reali, dezinflaţia va 

ajunge să sufoce economia. Situaţia financiară a utilităţilor publice (în 

energie) va trebui monitorizată îndeaproape în această privinţă. 

• Ar trebui BNR să îşi revizuiască ţinta de inflaţie la 20%? Probabil că nu, în 

măsura în care actuala ţintă de 22% permite mai multă flexibilitate în politica 

monetară. O ţintă mai mică ar însemna o politică monetară mai restrictivă, 

într-un moment de îngrijorare referitor la nivelul ratelor reale ale dobânzii. La 

fel, ţinta de 22% (presupunând că inflaţia se va îndrepta către o rată anuală 

de 20%) va permite o apreciere reală mai redusă a leului, ceea ce ar face ca 

operaţiunile de sterilizare ale BNR să fie mai uşoare şi mai puţin costisitoare. 

• BNR ar trebui să monitorizeze strâns creditele denominate în valută din 

sistemul bancar, ca să evite acumularea de riscuri excesive. Ar fi bine ca 

băncile să încurajeze introducerea (dezvoltarea) operaţiunilor de hedging 

(protecţie împotriva variaţiilor de curs), pentru a minimiza riscul valutar. 

• Guvernul şi BNR ar trebui să opteze pentru introducerea “leului greu” la 

sfârşitul lui 2003; o astfel de dată nu ar afecta alegerile din 2004. Euro-izarea 

timpurie este o opţiune foarte riscantă, care trebuie respinsă. 
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INFLAŢIA SCADE, DAR CUM O MĂSURĂM? 

Liviu Voinea 

În ultimele luni, procesul dezinflaţionist pare să înregistreze succes după succes. 

Inflaţia se încadrează în ţinta prevăzută, dar mulţi pun sub semnul întrebării 

metodologia de calcul a IPC (Indicele Preţurilor de Consum). Acest material constituie 

un avertisment cu privire la cel puţin două aspecte majore: pe de o parte, este posibil 

ca metodologia curentă de calcul să subestimeze inflaţia; pe de altă parte, dezinflaţia 

va avea de luptat cu noi presiuni inflaţioniste care vor apărea pe măsură ce economia 

României se dezvoltă. 

Componentele inflaţiei 

În economiile emergente sursele inflaţiei pot fi grupate astfel1: 

• dezechilibre fiscale (reflectate în dinamica masei monetare, a deficitelor 

fiscale şi a cursului de schimb). 

• probleme structurale ale economiei reale (lipsa restructurării sau supra-

încălzirea). 

• şocuri ale ofertei (explozia preţurilor la anumite produse, fie din import, fie 

subvenţionate anterior). 

• aşteptări inflaţioniste. 

 

Cum au acţionat aceste surse în România? 

Contrar predicţiilor teoretice, găsim doar o corelaţie slabă între deficitul fiscal şi rata 

inflaţiei (CORREL=0.34). În economiile în tranziţie, precum România, deficitul quasi-

fiscal este mai relevant. Într-adevăr, o corelaţie foarte puternică poate fi stabilită între 

deficitul quasi-fiscal (calculat ca sumă algebrică între fluxul datoriei publice şi deficitul 

bugetar consolidat) şi rata inflaţiei (CORREL=0.88). Deficitul quasi-fiscal este un bun 

                                                      

1 Prakash Loungani, Philip Swagel (2001) “Sources of Inflation in Developing Countries”, IMF Working 

Paper 198. 
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indicator al creării de bani “prin uşa din spate”. Totuşi, în ultimii ani, putem observa o 

tendinţă către diminuarea deficitului quasi-fiscal, fapt care susţine evoluţia 

descendentă a ratei inflaţiei. 

Până de curând, activele interne nete erau dominante în alcătuirea masei monetare 

M2 (excepţie făcând anul 1997). Banca Naţională a trebuit să sterilizeze doar propriile 

injecţii de lichiditate. În 2001, şi la fel în 2002, intrările semnificative de fluxuri de 

capital străin (investiţii directe, fluxuri speculative, transferuri private) au indus presiuni 

inflaţioniste. Pentru a da o imagine a acestor presiuni, depozitele atrase de BNR, 

până la sfârşitul lunii aprilie 2002, depăşeau jumătate din baza monetară M0. 

Presiunile inflaţioniste apar astăzi mai puţin prin crearea excesivă de monedă locală 

(acompaniată adesea de deficite quasi-fiscale), şi mai degrabă prin intrări de capital 

străin. BNR trebuie să sterilizeze mult, pentru a preveni aprecierea reală a monedei. 

Fig. 6. Coeficienţi de corelaţie pentru rata inflaţiei 
 Deficit 

fiscal 
Deficit 
quasi-
fiscal 

Creşterea 
M2 

Cursul 
nominal Leu-
dolar 

Cursul 
nominal Leu - 
Euro 

Rata 
şomajului 

Coeficientul Pearson 0.43 0.88 0.67 0.43 
(cu 1 lună 
interval) 

0.31 
(cu 1 lună 
interval) 

- 0.17 

Număr de observaţii 11 10 11 29 29 11 

Sursa: calculele autorului 

 

Aprecierea reală s-a petrecut oricum în ultimii doi ani, pe măsură ce deprecierea 

nominală a rămas în urma inflaţiei. 
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Sursa: date BNR-4
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Reducerea inflaţiei structurale se petrece într-un ritm sensibil mai încet decât acela al 

inflaţiei monetare. Pe de o parte, nu pare să existe nici o corelaţie între inflaţie şi 

şomaj, ceea ce este normal dacă ne gândim că şomajul “ascuns” este încă mare, 

indicând întârzierea restructurării sectorului real. Pe de altă parte, riscul supraîncălzirii 

economiei nu trebuie subestimat, dat fiind că, în parte, creşterea din ultimii ani a fost 

însoţită de acumulare de stocuri. 

Inflaţia prin costuri, prin şocuri ale ofertei, este de presupus să joace un rol tot mai 

important între componentele inflaţiei, întrucât preţurile relative în România sunt încă 

mult subunitare dacă luăm media UE ca termen de referinţă. Presiuni semnificative 

pot apărea în direcţia reducerii diferenţelor în preţurile relative. 

Majoritatea evoluţiilor de preţuri va reflecta un proces de ajustare a acestora către un 

nou nivel de echilibru; ajustarea va fi în direcţie crescătoare, dată fiind flexibilitatea 

negativă foarte limitată a preţurilor nominale în economiile în tranziţie2.  

Există şi un element structural al aşteptărilor inflaţioniste. Ceea ce unii ar numi 

caracteristică sezonieră, este mai degrabă rezultatul schimbărilor incomplete 

(insuficiente) în structura producţiei. Fig. 2 sugerează un pattern lunar al inflaţiei, o 

caracteristică vizibilă încă după 11 ani, deşi pe un alt palier de intensitate mai scăzut. 

                                                      

2 Martin Cihak, Tomas Holub (2001) “Convergence of Relative Prices and Inflation in Central and Eastern 

Europe”, IMF Working Paper 124. 
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Sursa: date INSSE 

Observaţii privind structura IPC 

IPC este un indice Laspeyres compus de Institutul Naţional de Statistică (INSSE), 

astfel: preţurile sunt înregistrate printr-o cercetare selectivă care cuprinde 68 de 

centre de cercetare, şi ponderate pe baza structurii cheltuielilor de consum rezultate 

din Ancheta Integrată în Gospodării, care se desfăşoară anual. 

Din informaţiile disponibile, nu există o cercetare independentă comprehensivă a 

consumului gospodăriilor, care să ofere baza calculării unui indice alternativ al 

inflaţiei. 

Primul lucru care poate fi remarcat privind compoziţia IPC de-a lungul timpului este că 

ea a variat într-o marjă foarte îngustă (figura 3). 

Figura 2. Rata lunara a inflatiei, 1991-2002
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Sursa: date INSSE 

Faptul că structura IPC a suferit doar modificări minore, cât priveşte principalele 

grupuri de produse, pare cel puţin surprinzător. În perioada analizată (structura este 

bazată pe anchete în gospodării realizate cu doi ani în urmă, astfel că perioadei 1994-

2002 îi corespund anchete din anii 1992-2000) România a cunoscut episoade de 

creştere şi recesiune, când ar fi de aşteptat să se producă schimbări mai 

semnificative în comportamentul de consum. Singurele două schimbări majore pe 

care le-am constatat s-au petrecut în cadrul principalelor grupe de produse, şi nu între 

ele. 

În grupa mărfurilor alimentare, observăm o trecere de la carne la pâine (ponderea 

cărnii în IPC, deci în consum, a scăzut de la 13.1% în 1995 la 9.6% în 2002, câtă 

vreme ponderea pâinii a crescut de la 3.7% în 1994 la 8.4% în 2002). Această 

substituire s-a produs în contextul creşterii mai rapide a preţului la carne faţă de preţul 

pâinii, consumul reorientându-se către produsul mai ieftin. 

În grupa mărfurilor non-alimentare, substituirea are loc între îmbrăcăminte şi energie, 

ultima incluzând energie electrică, gaze, energie termică (ponderea articolelor de 

îmbrăcăminte a scăzut de la 9.1% în 1995 la 4.4% în 2002, iar ponderea energiei a 

crescut de la 3.8% în 1994 la 8.6% în 2002). Această substituire s-a produs pe fondul 

constrângerilor bugetare la nivel de gospodărie, având în vedere explozia preţurilor la 

energie şi obligativitatea plăţii acesteia. 

Metoda de calcul a IPC are o serie de slăbiciuni, care riscă să izoleze rata inflaţiei 

raportată oficial cu entuziasm, de o realitate economică mai complexă. Principalele 

aspecte care pot fi discutate privitor la calculul IPC sunt: 

Figura 3. Structura IPC, 1994-2002
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• ponderarea IPC nu deosebeşte între perioadele diferite ale unui an, deşi 

comportamentul de consum se modifică substanţial de la o perioadă la alta. 

Cazul energiei este exemplificativ. Consumul de energie pe timp de iarnă poate 

ajunge să reprezinte aproape 40% din cheltuielile unei gospodării. Dacă este 

ponderat pe baza unei medii lunare, iar preţurile explodează – aşa cum s-a întâmplat 

iarna trecută – atunci IPC nu reuşeşte să cuprindă o creştere substanţială de preţ, pe 

care o substituie cu un alt produs a cărui pondere este supraestimată pentru perioada 

respectivă din an. Doar energia electrică a crescut cu 15% în primele 5 luni ale anului 

(conform INSSE), dublu faţă de evoluţia preţului coşului de consum. Rezultatul este o 

subestimare evidentă a ratei inflaţiei. 

Argumentul că această subestimare este ulterior compensată de o supraestimare nu 

rezistă. Subestimarea iniţială a inflaţiei poate fi un factor de influenţă al aşteptărilor 

inflaţioniste, determinându-le pe acestea să conveargă către o ţintă nominală mai 

joasă decât ar fi normal.  

• ponderarea IPC nu  deosebeşte între diferitele grupe de venit. Ancheta 

anuală în gospodării separă, ce-i drept, între aceste grupe, deşi le defineşte 

pe baza statutului lor social (angajaţi, patroni, pensionari, şomeri), fără ca 

această separare să fie perfect consistentă cu ponderile atribuite în IPC. 

Ca exemplu, respectiva anchetă include consumul din resurse proprii (pe care, dacă îl 

luăm în calcul, mărfurile alimentare ajung să reprezinte 60% din coşul de consum), 

dar IPC îl lasă deoparte; ancheta consideră energia în cadrul grupei de servicii, şi o 

ponderează ca atare, câtă vreme IPC include energia între mărfurile nealimentare, şi 

o ponderează corespunzător. 

În special în economiile în tranziţie, cu inegalităţi crescânde, comportamentul de 

consum variază mult între diferitele grupe de venit; şi chiar dacă se consumă bunuri 

similare, există preferinţe diferite de calitate, care în schimb conduc la diferenţe de 

preţ. Un indice non-discriminatoriu nu poate surprinde aceste diferenţe. 

• ponderarea IPC se bazează pe anchete în gospodării cu o vechime de doi ani 

(de exemplu, ponderarea IPC în anul 2002 se bazează pe ancheta din 2000). 

Într-un mediu economic în continuă transformare, care încă are de parcurs multe 

ajustări de preţuri, preferinţele pentru produse se pot schimba semnificativ. A 

evidenţia aceste preferinţe cu o întârziere de doi ani discriminează împotriva 

modificărilor de preţuri din anul curent, al căror impact este posibil să nu fie înregistrat 

adecvat într-o structură a IPC veche de doi ani. 
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Avertismente şi sugestii 

Tendinţa de scădere a inflaţiei nu poate fi negată; ea este confirmată şi de scăderea 

deficitului quasi-fiscal. Într-adevăr, ponderarea IPC conţine o serie de aspecte 

discutabile; prin natura sa, inflaţia calculată astfel poate să nu surprindă toate input-

urile inflaţioniste, dar ea măsoară măcar acelaşi lucru (şi cu aceeaşi metodologie) pe 

care îl măsurase şi înainte, asigurând astfel comparabilitatea datelor. 

Un şef de stat cinic a spus cândva că nu contează cine votează, contează numai cine 

numără voturile. Într-o economie, lucrurile sunt mai complicate: contează şi ce 

determină inflaţia, contează şi cum o măsori. Plecând de la această observaţie, 

emitem următoarele avertismente: 

Primul avertisment: metodologia curentă de ponderare a IPC poate conduce la 

subestimarea inflaţiei. 

După cum am detaliat mai sus, ponderarea IPC nu ţine cont de perioadele anului, de 

grupe de venit, de decalajele în timp. De aceea, prin construcţia sa, ea este 

îndreptată împotriva comportamentelor sezoniere de consum, subestimând ex-post 

componenta inflaţionistă a unei ajustări bruşte în preţul unui produs specific (cum ar fi 

energia), câtă vreme amplitudinea creşterii de preţuri la produsele substitute (în 

compoziţia coşului de consum) poate să compenseze integral subestimarea iniţială. În 

acest mod, sunt influenţate şi aşteptările inflaţioniste, în sens descrescător.  

Pentru depăşirea acestor inconveniente metodologice, avansăm următoarele sugestii: 

• ponderarea IPC ar trebui făcută pe baze trimestriale. 

• IPC diferiţi (deci rate diferite ale inflaţiei) ar trebui raportate pentru diferite 

grupe de venit, şi doar apoi aceşti indici ar trebui agregaţi într-unul mediu. 

Inegalităţile tranziţiei fac din indicele mediu, nediferenţiat pe grupe de venit, 

unul al nimănui, după cum media între extreme este lipsită de relevanţă. 

• decalajul în timp între momentul realizării anchetei în gospodării şi cel al 

aplicării rezultatelor sale ar trebui redus (o idee ar fi realizarea a două 

anchete pe an). 
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Aceste sugestii sunt întru totul conforme cu nevoia de înregistrare cu acurateţe a ratei 

inflaţiei, într-un mediu economic care cunoaştere transformări rapide în structura şi 

nivelul preţurilor. 

 

Al doilea avertisment: procesul dezinflaţionist se va confrunta cu noi provocări, 

care apar pe măsura creşterii economice într-un ritm accelerat.  

Pe măsura ce economia ia avânt, şi contul de capital se liberalizează, intrările de 

capital vor spori presiunea inflaţionistă, iar BNR va trebui să sterilizeze mai mult. De 

asemenea, preţurile relative sunt aşteptate să conveargă pe termen mediu şi lung, 

inducând şi mai multe presiuni inflaţioniste. 

Al treilea avertisment: subestimarea inflaţiei nu ajută procesul dezinflaţionist, 

pentru că: 

• poate să crească tensiunile sociale, întrucât salariile vor fi compensate pentru 

o inflaţie mai mică decât cea reală.  

• reduce cheltuielile bugetare, riscând să reducă astfel consumul, şi deci 

influenţând negativ o sursă a creşterii.  

• determină convergenţa aşteptărilor inflaţioniste la un nivel mai scăzut, ducând 

la aprecierea monedei naţionale. Aceasta va atrage intrări semnificative de 

capital străin, uşor reversibile în contextul liberalizării contului de capital.  

• rata reală a dobânzii riscă să scadă, cu dublă consecinţă. Pe de o parte, 

dobânda nominală activă se poate dovedi mai rigidă (pentru a preveni 

scăderea dobânzii reale), ceea ce de fapt se şi întâmplă. Putem astfel explica 

parţial de ce dobânzile nu urmează în acelaşi ritm trendul descrescător al 

inflaţiei – pur şi simplu pentru că rata inflaţiei este subestimată. Pe de altă 

parte, depozitele populaţiei riscă să fie remunerate la rate reale mai mici.  


