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EvoluŃia macromodelului » economiei române�ti de 
tranziŃie 

Emilian Dobrescu 
 
 

TranziŃia de la economia planificată centralizat la economia de piaŃă a 
ridicat în faŃa cercetărilor de modelare din Ńările implicate numeroase 
probleme, nu numai complet inedite, ci �i foarte complicate. 

1. Dacă magistrala pe care noile democraŃii o aveau de străbătut se 
profila destul de clar (toate statele din regiune conturându-�i relativ repede 
programe similare de transformare instituŃională a societăŃii), mai puŃin 
limpede era însă pattern-ul de funcŃionare al unei economii aflate într-un astfel 
de proces. 

Cum reacŃionează la diferite impulsuri principalele categorii de agenŃi 
economici? 
Există oare comportamente tipice pentru asemenea perioadă? 

Cum se articulează producŃia, circulaŃia, distribuŃia �i utilizarea 
bunurilor �i 
serviciilor? 

Care sunt �i cum funcŃionează vasele comunicante dintre economia 
reală �i cea nominală? 

Acestea �i multe alte întrebări se cereau elucidate pentru un demers 
consistent de modelare. Nevoile managementului macroeconomic erau însă 
presante, studiile prospective - mai cu seamă pe termen scurt �i mediu – fiind 
tot mai insistent solicitate. Din această cauză, unele modele au trebuit să se 
înfiripe fară un suport teoretic adecvat. A fost bine sau nu? - mi se pare greu 
acum de apreciat. Cert este însă că �i "improvizaŃiile" de 
modelare, pe lângă utilitatea lor pragmatică, au înlesnit înŃelegerea a noi �i 
noi probleme specifice ale economiei de tranziŃie, stimulând astfel progresul 
teoriei macroeconomice. 

2. AbsenŃa datelor necesare constituia un alt impediment major. �i în 
acest caz dilema era foarte grea. 

Incercăm să "ne descurcăm" cu serii statistice scurte sau a�teptăm 
până când acestea ajung la dimensiuni relevante? 
CerinŃele practicii au prevalat, a�a încât mai toate statele aflate în tranziŃie 
au demarat lucrări de modelare chiar în aceste condiŃii informaŃionale vitrege. 
A fost bine sau nu? - este iară�i o chestiune pe care numai o viitoare evaluare 
"la rece" a cercetărilor din perioada tranziŃiei o va putea lămuri. 
3. Nu poate fi omis nici faptul că experienŃa de modelare a economi�tilor din 
noile democraŃii era limitată �i, în plus, legată de funcŃionarea sistemului 
planificat de tip socialist. Abilitatea de a transpune în limbaj matematic 
fenomenele economice, de a lucra cu indicatorii statistici, de a concepe 
scenarii de dezvoltare nu era de neglijat. Dar nici nu era suficientă pentru 
noile condiŃii. A intervenit însă în sens pozitiv sprijinul masiv pe care 
econometricienii �i macroeconomi�tii occidentali l-au acordat cercetărilor 
de modelare din łările Central �i Est-Europene. 
Prezenta comunicare descrie pe scurt etapele elaborării �i dezvoltării 
macromodelului economiei române�ti de tranziŃie. 



1. Cele cinci versiuni operaŃionale ale macromodelului economiei 
române�ti de tranziŃie 
 
Seria versiunilor operaŃionale a fost precedată de câteva variante 
experimentale elaborate �i testate în perioada 1992-1996 (Dobrescu, 1992a, 
1992b, 1993, 1996a, 1996b). Dezbaterile organizate în acea perioadă de 
Institutul NaŃional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice, 
AsociaŃia Generală a Economi�tilor din România �i Societatea Română de 
Economie au constituit un mediu deosebit de prielnic pentru cercetările 
noastre. Foarte utile au fost totodată comentariile lui M. Lord (Boye-Lord 
International Ltd., Washington D.C.) �i ale lui F. Barry (University College 
Dublin), care au analizat unele dintre variantele preliminarii ale 
macromodelului. 

1. Am finalizat prima versiune operaŃională (Dobrescu 1996c) după un 
stagiu de documentare la Hoover Institution, ocazie cu care am discutat 
probleme ale tranziŃiei �i modelării cu profesorii J. Raisian, J. Taylor, I. 
Adelman, E. Lazear, R. Soussa, M. Bernstam. Deosebit de instructiv 
s-a dovedit pentru mine faptul că, în cadrul cercetărilor din UniversităŃile 
Stanford �i Berkeley, procesul de tranziŃie era examinat concomitent sub 
raport economic �i socio-politic. Această abordare m-a stimulat în dezvoltarea 
macromodelului in conexiune cu analiza economiei românea�ti ca sistem 
instituŃional slab structurat. Ce înŃeleg prin această sintagmă? 
Cadrul instituŃional poate fi studiat din trei puncte de vedere: 

- principalele elemente care îl compun (drepturile de proprietate, 
regulile interacŃiunii umane, amploarea �i modalitatile intervenŃiei autorităŃilor 
publice în viaŃa economică); 

- gradul de specificare a acestor componente (definirea clară �i 
noncontradictorie sau, dimpotrivă, definirea ambiguă); 

- validarea socială (instituŃiile formale sau informale care le fac 
operaŃionale). 

Pornind de la combinaŃiile posibile ale acestor elemente, se disting 
două tipuri de sisteme economice: 

- primul implică o înaltă stabilitate expectată �i poate fi denumit 
economie structurată, spre deosebire de 

- cel de-al doilea, cu o stabilitate expectată relativ scăzută, considerat 
economie slab structurată. 
Economia de tranziŃie, cel puŃin în cazul României, este o economie slab 
structurată deoarece: 

- pentru o mare parte a avuŃiei naŃionale, drepturile de proprietate nu 
sunt clar definite; 

- viaŃa economică este caracterizată de un amestec de reguli vechi �i 
noi care intermediază relaŃiile in terumane; 

- intervenŃia discreŃionară a autorităŃilor publice este intensă �i supusă 
frecvent unor interese politice conjuncturale; 

- instituŃiile formale sunt imature �i laxe, în timp ce instituŃiile informale 
joacă un rol foarte important în economie �i societate. 

In aceste condiŃii, problemele modelării sunt deosebit de complicate, 
dat fiind faptul că ipotezele standard se cer adaptate in mod corespunzător, 
iar econometria trebuie sa se bazeze pe serii scurte �i deseori fracturate. 



Principalele relaŃii ale versiunii operaŃionale din 1996 a macromodelului 
s-au referit la: 

- output-ul real, 
- cererea agregată internă, 
- investiŃiile în fonduri fixe, 
- forŃa de muncă �i ocuparea, 
- productivitatea muncii �i veniturile din muncă, 
- exportul, importul, cursul de schimb, 
- deflatorul produsului intern brut, indicele preŃurilor de consum, 
indicele preŃurilor formării brute de capital, 
- veniturile �i cheltuielile bugetului general consolidat, 
- evoluŃia economiei necontabilizate, 
- viteza de circulaŃie a banilor. 

In linii mari, această structură s-a păstrat în formele ulterioare ale 
macromodelului. 

2. Dintre modificările incluse în a doua versiune operaŃională 
(Dobrescu, 1997a, 1997b, 1997c), cele mai importante au fost următoarele: 

- elaborarea unui bloc distinct pentru variabilele demografice 
(populaŃia, forŃa de muncă, numărul pensionarilor); 
- conectarea indicatorilor anuali cuun bloc lunar dedicat 
exportului �i cursului de schimb. 

Versiunea 1997 a beneficiat de sugestii extrem de utile din partea prof. 
W. Charemza (Leicester University), prof. S. Hall (Imperial College �i London 
Business School), dr. J. W. Velthuijsen (University of Amsterdam). 

3. A treia versiune operaŃională a macromodelului (Dobrescu, 1998a, 
1998b) a introdus îmbunătăŃiri suplimentare: 

- o determinare mai precisă a veniturilor expectate ale 
gospodăriilor, firmelor �i bugetului general consolidat; 
- delimitarea principalelor consecinŃe ale deficitelor bugetare; 
- o elaborare mai amănunŃită a scenariilor posibile ale evoluŃiei 
viitoare a economiei române�ti. 

Versiunea 1998 a încorporat sugestiile deosebit de interesante 
formulate de prof. J. Bradley (Economic and Social Research Institute of 
Dublin). 
4. Cea de-a patra versiune operaŃională (Dobrescu, 1999a, 1999b) este 
caracterizată de următoarele modificări principale: 

- output-ul este determinat la nivelul întregii economii, fară a se 
mai recurge la dezagregări sectoriale; 
- cererea internă agregată este estimată cu ajutorul unor relaŃii 
econometrice pentru principalele sale componente; 
- exporturile sunt determinate exclusiv cu ajutorul unor relaŃii 
care reflectă condiŃiile pieŃei, renunŃânduse la includerea 
influenŃei trendului istoric; 
- se utilizează tehnica bootstrap pentru verificarea specificării 
modelului; 
- simbolurile utilizate pentru definirea variabilelor au fost 
simplificate conform practicii internaŃionale. 

Am prezentat această versiune la reuniunea de toamnă a proiectului 
internaŃional LINK din 1999. 



5. Cea de-a cincea versiune a macromodelului (Dobrescu, 2000) a 
perfecŃionat-o pe cea precedentă, introducând relaŃii referitoare la: 

- investiŃiile străine directe �i de portofoliu; 
- finanŃările externe nerambursabile; 
- datoria publică �i 
- datoria externă totală. 

 
2. Modificările intervenite în specificarea funcŃiilor econometrice 
Acest capitol î�i propune să caracterizeze parcursul macromodelului 
economiei române�ti de tranziŃie din punctul de vedere al specificării funcŃiilor 
sale econometrice. Prezentarea va fi sistematizată pe următoarele secŃiuni: 

Output-ul real 
AbsorbŃia internă totală 
Consumul 
ComerŃul exterior 
Factorii de producŃie �i veniturile din muncă 
Indicii de preŃuri �i cursul de schimb 
Variabilele financiare �i monetare 

 

Output-ul real 
In pofida încercărilor mele repetate, modelarea output-ului real pe baza 

unei funcŃii de producŃie neoclasice s-a dovedit neconcludentă. 
Incompleta implementare a reformelor - în mod special ambiguitatea 

drepturilor de proprietate pentru o parte importantă a avuŃiei naŃionale �i 
fragilitatea noilor reguli ale jocului ecomomic – favorizează multiplicarea 
tuturor formelor de ineficienŃă. Output-ul total este inferior nivelului obtenabil 
în condiŃiile unui sistem structurat. Atât timp cât economia rămâne slab 
structurată, un astfel de decalaj este inerent. După părerea mea, o funcŃie 
macroeconomică de producŃie n-ar putea oferi estimări satisfăcătoare dacă n-
ar încorpora �i acest institutional gap; din păcate, pentru cuantificarea lui încă 
nu s-au conturat soluŃii convingătoare. 

Am recurs de aceea la o formulă specifică, reunind factorii care, în 
condiŃiile tranziŃiei din Ńara noastră, exercită, fie pe latura ofertei, fie pe latura 
cererii, cea mai importantă influenŃă pe termen scurt-mediu asupra output-
ului. 

1. Voi începe discuŃia cu problemele ofertei. In cazul economiei 
române�ti, în acest domeniu se manifestă patru constrângeri extrem de 
severe: 

a) persistenŃa unui mare număr de capacităŃi cronic neperformante, a 
căror funcŃionare implică însemnate realocări neraŃionale de resurse; 

b) existenŃa unui volum considerabil de active (alminteri profitabile) 
subutilizate sau complet scoase din circuitul economic datorită proliferării 
litigiilor patrimoniale �i întârzierii procesului de privatizare; 

c) subcapitalizarea unui important segment al economiei, care 
îngreunează foarte mult derularea fluxurilor de producŃie �i de comercializare 
a bunurilor �i serviciilor; 

d) fiscalitatea ridicată (îndeosebi cea legată de costul forŃei de muncă), 
din a cărei cauză capacitatea de economisire a firmelor �i gospodăriilor este 
limitată, iar activitatea "la negru" rămâne excesiv de extinsă. 



Ce probleme de modelare se pun în aceste împrejurări? 
1.1. RestricŃiile menŃionate la punctele a) �i b) sunt tipice pentru o 

economie în curs de transformare, deci prin definiŃie instabilă. In asemenea 
condiŃii, încercarea de a identifica, drept reper, un "output potenŃial" cu 
semnificaŃia de punct de echilibru pe termen mediu-lung mi se pare din start 
sortită e�ecului. Mai realistă este, după opinia mea, luarea în considerare, în 
calitate de referenŃial, a nivelului de producŃie atins la un moment dat �i care 
în mod efectiv este aliniat constrângerilor pe latura ofertei la care m-am 
referit. 

1.2. Faptul că economia este subcapitalizată (punctul c) de mai sus) 
conferă un foarte important rol volumului de resurse monetare la care au sau 
pot avea acces firmele. Determinarea output-ului agregat în funcŃie de masa 
monetară a fost frecvent adoptată în modelarea macroeconomică (Andersen 
�i Carlson; Laidler �i Bentley; Butkiewicz �i Yohe; Shams; Agenor; Arif �i 
Rangarjan; Ruifang; Harvey; Sims; Enders; Pindyck �i Rubinfeld). 
Subliniez că, în relaŃiile econometrice ale macromodelului românesc, masa 
monetară în termeni reali (deci deflatată cu indicele preŃurilor) este concepută 
din perspectiva ofertei de bunuri �i servicii, adică aceea a asigurării capitalului 
circulant necesar funcŃionării normale a producătorilor. Intr-o economie 
subcapitalizată, capacitatea acestora de a reacŃiona la semnalele pieŃelor 
depinde în mod esen esenŃial de lichidităŃile (proprii sau împrumutabile) de 
care ei dispun. 

1.3. Subcapitalizarea, dar �i cea de-a patra constrângere care 
operează pe partea ofertei (punctul d) de mai sus) implică în dimensionarea 
output-ului �i nivelul cheltuielilor bugetare (cu excepŃia, fire�te, a celor pentru 
infrastructură �i alte destinaŃii productive). Acest factor a fost, de asemenea 
deseori, inclus în modelarea volumului activităŃii economice (Andersen �i 
Carlson; Neck �i Matulka; Ruifang; Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; 
Montes; Bergstrom, Nowman �i Wandasiewicz; Laidler �i Bentley; Butkiewicz 
�i Yohe; Shams; Agenor; Basu; Lahti). 

In cazul României, �i cheltuielile bugetare sunt considerate tot din 
punctul de vedere al ofertei. Pe de o parte, mărimea lor condiŃionează 
intensitatea fiscalităŃii, iar aceasta la rândul său, în conformitate cu curba 
Laffer, se corelează negativ cu output-ul real din economia contabilizată 
(Petersen). Pe de altă parte, necesitatea (cel puŃin parŃială) de a se acoperi 
din resurse interne deficitul bugetar afectează �i ea volumul de lichidităŃi 
disponibil firmelor (crowding out effect). Ambele aceste circumstanŃe (povara 
fiscală �i deficitul public) sunt reflectate în nivelul cheltuielilor bugetare. 
Desigur, importantă este mărimea lor relativă, adică raportată la produsul 
intern brut care trebuie să le susŃină. 

2. Pe latura cererii, output-ul are de înfruntat restricŃiile generate de: 
a) nivelul consumului privat serios afectat de veniturile scăzute ale 
covâr�itoarei majorităŃi a gospodăriilor; 
b) potenŃialul investiŃional de asemenea restrâns al economiei; 
c) accesul limitat la pieŃele externe. 
Ca urmare, nivelul absorbŃiei interne în termeni reali (datorită inflaŃiei 

mărimile nominale s-au dovedit inadecvate) �i exportul intervin �i ele în 
determinarea output-ului. 



3. Figura 1 sintetizează abordarea econometrică a output-ului în cele 
cinci versiuni ale macromodelului examinat. 

3.1. Nivelul output-ului realizat în anul precedent celui de calcul este 
prezent în toate determinările. La fel oferta monetară în termeni reali �i 
ponderea cheltuielilor bugetare în produsul intern brut (pentru industrie �i 
construcŃii în versiunea 1996; pentru industrie, construcŃii �i agricultură în 
versiunile 1997-1998; pentru întreaga economie în versiunile 1999-2000). 

3.2. AbsorbŃia internă totală apare în macromodel ca variabilă 
explicativă a output-ului, începând cu 1997: separat de export în versiunile 
1997-1998 �i împreună cu acesta în versiunile 1999-2000. In schimb exportul 
nu lipse�te din nici una dintre versiunile macromodelului: distinct în primele 
trei �i comasat cu absorbŃia internă totală în ultimele două. 

3.3. Se remarcă o anumită evoluŃie a determinării sectoriale a output-
ului. 

Prima versiune a operat cu cinci sectoare:  
- industria �i construcŃiile; 
- agricultura (inclusiv silvicultura, exploatarea forestieră, vânatul �i 
piscicultura); 
- transporturile, po�ta �i telecomunicaŃiile; 
- comerŃul, serviciile financiar-bancare �i alte servicii; 
- serviciile publice. 
Utilizarea primei versiuni a arătat că separarea agriculturii nu aducea 

plusuri informaŃionale semnificative, output-ul său fiind calculat separat de 
macromodel. Fragmentarea serviciilor comerciale s-a dovedit foarte dificilă, 
neexistând serii statistice cât de cât relevante. 

Ca urmare, versiunile 1997-1998 au recurs la o structură mai 
compactă, reŃinând doar trei sectoare: 

- industria, construcŃiile �i agricultura (inclusiv silvicultura, exploatarea 
forestieră, vânatul �i piscicultura); 
- transporturile, po�ta, telecomunicaŃiile; comerŃul, serviciile 
financiarbancare �i alte servicii; 
- serviciile publice. 
In ambele formule (cu cinci sectoare sau cu numai trei), rămânea de 

rezolvat problema trecerii de la valoarea adăugată brută (rezultată din 
însumarea sectoarelor) la produsul intern brut, ambele în termeni reali. 
Versiunile 1996-1998 au conexat cele două mărimi printr-o regresie lineară, 
dar semnificaŃia conceptuală a unui astfel de demers nu era clară. Cum 
oricum se ajungea la implicarea produsului intern brut ca atare, versiunile 
1999 �i 2000 au renunŃat la dezagregarea sectorială, utilizându-1 direct pe 
acesta ca variabilă dependentă în funcŃia output-ului. Nu rezultă de aici, 
desigur, că nu ar trebui continuate eforturile pentru estimarea output-ului pe 
principalele ramuri ale economiei. Dimpotrivă, ea rămâne necesară din multe 
raŃiuni (studierea proceselor de ajustare structurală, dezagregarea comerŃului 
exterior, analiza problemelor pieŃei muncii etc). Completarea în viitor a 
macromodelului cu un bloc input-output ar merita să fie luată în considerare. 

 
 
 
 



Versiunea 
macro-
modelului 

Principalele variabile explicative: 

1996 

 
      Valoarea adăugată brută în industrie �i construcŃii, estimată în funcŃie 

de: 
• export 
• oferta monetară în termeni reali 
• ponderea cheltuielilor bugetare în produsul intern brut 
• nivelul anterior al variabilei dependente 
Valoarea adăugată brută în agricultură (inclusiv silvicultura, 
exploatarea forestieră, vânatul �i piscicultura), estimată separat 
de experŃi 
Valoarea adăugată brută în transporturi, po�tă �i telecomunicaŃii, 
estimată în funcŃie de: 
• valoarea adăugată brută în industrie, construcŃii �i agricultură 

inclusiv silvicultura, exploatarea forestieră, vânatul �i piscicultura) 
Valoarea adăugată brută în comerŃ, servicii financiar-bancaere �i alte 
servicii, estimată în funcŃie de; 
• modificarea expectată a valorii nominale a produsului intern brut 
• nivelul anterior al variabilei dependente 
Valoarea adăugată brută în serviciile publice, estimată în funcŃie de 
cheltuielile bugetului general consolidat 
 

1997, 1998 

 
       Valoarea adăugată brută în industrie, construcŃii �i agricultură 
       (inclusiv silvicultura, exploatarea forestieră, vânatul �i piscicultura), 
       estimată în funcŃie de: 

• absorbŃia internă totală 
• export 
• oferta monetară în termeni reali 
• ponderea cheltuielilor bugetare î/l produsul intern brut 
• nivelul anterior al variabilei dependente 
Valoarea adăugată brută în transporturi, po�tă, telecomunicaŃii, 
comerŃ, servicii financiar-bancare �i alte servicii, estimată în funcŃie 
de: 
• absorbŃia internă totală 
• export 
• nivelul anterior a variabilei dependente 

    Valoarea adăugată brută în serviciile publice, estimată în funcŃie de: 
    cheltuielile bugetului general consolidat 

1999, 2000 

AbsorbŃia internă totală 
Exportul 
Oferta monetară în termeni reali 
Ponderea cheltuielilor bugetare în produsul intern brut 
Nivelul anterior al variabilei dependente 

 
Figura 1: Output-ul real, estimat prin produsul intern brut 

în preŃuri constante 
 

AbsorbŃia internă totală 
AbsorbŃia internă totală - care însumează consumul gospodăriilor, consumul 
public �i acumularea brută de capital - n-a avut un statut prea stabil în 
macromodelul economiei române�ti de tranziŃie (Figura 2). 
 
 
 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului 

Principalele variabile 
explicative 

1996 

- Valoarea nominală 
expectată a produsului 
intern 
brut 
- Deflatorul produsului 
intern brut 
- Dobânda nominală 

1997, 1988 - Rezultă din relaŃiile 
contabile 

AbsorbŃia internă 
totală 

1999, 2000 

- AbsorbŃia internă prin 
tranzacŃii de piaŃă 
- Consumul public 
- Autoconsumul 
gospodăriilor 

1996, 1997, 1988 - Nu este specificată 

AbsorbŃia internă 
prin tranzacŃii de 
piaŃă 1999, 2000 

- Indicele preŃurilor de 
consum 
- Dobânda nominală 
deflatată cu deflatorul 
produsului intern brut 
- Nivelul anterior al 
variabilei dependente 

 
Figura 2: AbsorbŃia internă totală 

 
Prima variantă a macromodelului a estimat absorbŃia internă totală în 

raport cu valoarea nominală expectată a produsului intern brut, deflatorul 
produsului intern brut �i dobânda nominală. Rezultatele n-au fost 
încurajatoare, astfel că următoarele două versiuni (1997 �i 1998) au 
abandonat determinarea econometrică a acestei mărimi, rămânând ca ea să 
fie dedusă exclusiv din ecuaŃiile contabile ale sistemului de calcul. 

O astfel de abordare s-a păstrat �i în versiunea 1999, cu diferenŃa 
majoră a introducerii a două noi variabile – absorbŃia internă prin tranzacŃii de 
piaŃă (adică absobŃia internă totală minus consumul public �i autoconsumul 
gospodăriilor) �i consumul gospodăriilor prin tranzacŃii de piaŃă - din a căror 
diferenŃă rezultă automat nivelul acumulării brute de capital. 
Această posibilitate nu era de neglijat, dat fiind faptul că, spre deosebire de 
investiŃiile în fonduri fixe pentru care au putut fi elaborate determinări 
econometrice, în cazul stocurilor toate tentativele mele de acest gen au e�uat. 
Există �i un al doilea avantaj: evoluŃia în termeni reali a absorbŃiei interne prin 
tranzacŃii de piaŃă reflectă, grosier desigur, însă�i dinamica implementării 
noilor mecanisme în economie. Ca variabile explicative ale acesteia, 
versiunea 1999 a reŃinut inflaŃia, dobânda, nivelul anterior al indicatorului în 
cauză. SoluŃia de principiu a fost preluată �i în versiunea 2000. 
 
 
 



Consumul 
1. în ceea ce prive�te consumul gospodăriilor, se constată de 

asemenea deosebiri de abordare în diferitele versiuni ale macromodelului 
economiei române�ti de tranziŃie. 

1.1. Prima dintre ele nu specifică distinct acest indicator. 
1.2. în variantele 1998-1999 apare principala sa componentă "de piaŃă" 
�i anume volumul comerŃului cu amănuntul �i al serviciilor prestate 
populaŃiei. 

a) Acesta este definit, în primul rând, în raport cu veniturile 
băne�ti nete ale gospodăriilor (salarii nete, pensii, ajutoare de 
�omaj, asistenŃă socială, dividende, alte venituri băne�ti). SoluŃia 
era în consens cu tendinŃele dominante în practica modelării 
macroeconomice. După cum se cunoa�te, consumul privat este 
estimat deobicei în raport cu venitul disponibil al gospodăriilor 
(Malinvaud; Duesenberry; Neck �i Matulka; Fidrmuc �i 
Pichelmann; Klein �i A.S.GoIdberger; Dombrecht; Salvas-
Bronsard, Lacroix, Bélanger, Levesque, Montmarquette �i 
Outlas; Fontaine, Garbley �i Gilli; Lahti; Brunia; Paleologos; 
Galli, Terlizzese �iVisco; Jahnke et al.; Kawasaki; Elabbassi; 
Bondt, van Els �i Stokman; Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; 
Ekstedt �i Westberg; Palmer �i Palme; Karbuz; Bergstrom, 
Nowman �i Wandasiewicz; Christ; Fair; Campbell; Adams �i 
Dixon; Kinoshita; Gaburro 1985; Maddala; Charemza �i 
Deadman; M arch i �i Gilbert; Courbis �i Welfe; Pindyck �i 
Rubinfeld; Uri �i Worgotter). Există modele care operează cu 
una din mărimile esenŃiale ale venitului disponibil, cum ar fi, de 
exemplu, salariile (Spanikova; Artus �i Bismut; Miltenburg). In 
alte cazuri se recurge la indicatori care exced venitul disponibil 
curent, cum ar fi produsul naŃional brut (Furno; Denton �i 
Oksanen), produsul intern brut (Chung; Kinoshita; Limskul, Kitti, 
Koonmee �i Kalayanee; Fair) sau diverse componente ale 
avuŃiei (Klein �i Goldberger; Dombrecht; Brunia; Paleologos; 
Galli, Terlizzese �i Visco; Kawasaki; Chung; Elabbassi; Bondt, 
van Els �i Stokman; Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; Ekstedt 
�i Westberg; Fair; Campbell; Gaburro 1985; Artus �i Bismut). 
Această  diversitate de soluŃii trebuie pusă în legătură nu numai 
cu premisele teoretice nu întotdeauna identice, dar �i cu 
particularităŃile economiilor modelate �i cu sursele de date 
accesibile. In paranteză fie spus, unele modele ale consumului 
privat recurg la variabile explicative foarte specifice cum ar fi 
cursul de schimb (Artus �i Bismut), ocuparea forŃei de muncă 
(Hasselman, Post �i Van Der Beld; Ekstedt �i Westberg) sau alŃi 
factori. 
b) Volumul comerŃului cu amănuntul �i al serviciilor prestate 
populaŃiei este determinat, în versiunile 1997-1998 ale 
macromodelului românesc, în dependenŃă �i de dobânda 
deflatată cu deflatorul produsului intern brut. Utilizarea dobânzii 
ca variabilă explicativă a consumului privat este destul de 
frecventă în aplicaŃiile econometrice 



(Lahti; Kawasaki; Furno; Bondt, van Els �i Stokman; Ekstedt �i 
Westberg; Limskul, Kitti, Koonmee �i Kalayanee; Bergstrom, 
Nowman �i Wandasiewicz; Fair; Adams �i Dixon; Kinoshita; 
Gaburro 1985; Artus �i Bismut). Problema este că sensul în care 
acŃionează acest factor nu este neambiguu definibil (Lord); 
"Modelul lui Irving Fisher arată că, în funcŃie de preferinŃele 
consumatorului, rata reală a dobânzii poate fie să crească fie să 
mic�oreze consumul. Cu alte cuvinte, teoria economică singură 
nu poate prezice cum rata dobânzii influenŃează consumul" 
(Mankiw, Ď994, p.402). Pindyck �i Rubinfeld consideră, în 
schimb, că "o rată mai înaltă a dobânzii, celelalte împrejurări 
menŃinându-se, va fi asociată cu economii mai mari �i cu un 
consum mai redus" (Pindyck �i Rubinfeld, 1998, p.239). în 
versiunile 1997-1998 ale macromodelului românesc, pentru 
dobânda deflatată cu deflatorul produsului intern brut a rezultat 
un coeficient negativ cu un grad de semnificaŃie notabil. 
c) Aceste versiuni estimează volumul comerŃului cu amănuntul 
�i al serviciilor prestate populaŃiei în anul curent Ńinând cont �i de 
nivelul atins în anul precedent. Includerea unuia sau mai multor 
/ag-uri în funcŃia consumului este cvasi-generalizată (Lord; Klein 
�i Goldberger; Malinvaud; Duesenberry; Neck �i Matulka; 
Fidrmuc �i Pichelmann; 
Dombrecht; Barganca, Figueiredo �i Rato; Miltenburg; Lahti; 
Brunia; Paleologos; Jahnke et al.; Kawasaki; Chung; 
Furno; Elabbassi; Spanikova; Palmer �i Palme; Limskul, Kitti, 
Koonmee �i Kalayanee; Karbuz; Bergstrom, Nowman �i 
Wandasiewicz; Fair; Denton �i Oksanen; Campbell; Kinoshita; 
Gaburro 1985; Artus �i Bismut; Greene; Charemza �i Deadman; 
Courbis �i Welfe; Pindyck �i Rubinfeld). Se impune însă 
precizarea că versiunile 1997-1998 ale macromodelului 
românesc fac legătura cu nivelul anterior al variabilei 
dependente doar indirect, regresia fiind calculată pentru seria 
diferenŃelor de ordinul I (în termeni reali). 

1.3. Discutarea problemelor consumului gospodăriilor prin tranzacŃii de 
piaŃă numai în perimetrul comerŃului cu amănuntul �i al serviciilor prestate 
populaŃiei nu era un "punct tare" al versiunilor 1997-1998. Următoarele 
variante au încercat să opereze cu un indicator mai cuprinzător, dedus din 
conturile naŃionale �i deci mai bine corelat cu alŃi indicatori macroeconomici. 
Ca variabile explicative, în versiunea 1999 sa optat pentru produsul intern 
brut, absorbŃia internă totală �i dobânda reală (diferenŃa dintre dobânda 
nominală �i rata deflatorului produsului intern brut), iar în versiunea 2000 
pentru absorbŃia internă totală �i dobânda deflatată cu deflatorul 
produsului intern brut; nivelul anterior a fost �i el implicat, în mod explicit în 
versiunea 1999 �i doar indirect în versiunea 2000. Deosebirile n-au rezultat 
din raŃiuni principiale, ci au provenit din relevanŃa rezultatelor regresiei. 
Practica modelării macroeconomice, ocupându-se preponderent de 
economiile de piaŃă consolidate, a acordat o atenŃie redusă problemei 
autoconsumului. Abstractizarea acestui factor mi s-a părut inacceptabilă în 
cazul României, în care ponderea lui este importantă. în raport cu structura 



sistemului adoptată la flecare versiune, au fost utilizate mai multe determinaŃii. 
In toate versiunile apare absorbŃia internă totală. DiferenŃele privesc alŃi 
factori: 

- ponderea valorii adăugate brute din agricultură în produsul intern brut 
(numai în varianta 1996); 
- volumul comerŃului cu amănuntul �i al serviciilor prestate populaŃiei 
(numai în variantele 1997-1998); 
- produsul intern brut, populaŃia totală �i populaŃia ocupată (în 
variantele 1999-2000). 
Versiunile 1997-2000 încorporează într-o formă sau alta �i nivelul 

anterior al variabilei discutate. 
2. Consumul public nu este specificat în primele trei versiuni. Ultimele 

două îl introduc ca variabilă dependentă de cheltuielile bugetului general 
consolidat. În practica modelării macroeconomice sunt cazuri de implicare a 
altor indicatori: produsul naŃional brut (Serry), output-ul (Hughes-Halett �i 
Petit), venitul naŃional (Arif �i Rangarjan), populaŃia (Hamadah; Rao �i Azhar; 
Pandit). Cel mai des tot la componentele bugetului guvernamental (numai ele 
sau în combinaŃie cu alŃi parametri) se recurge: veniturile din taxe inclusiv 
transferurile (Serry), veniturile guvernamentale �i deficitele bugetare 
(Hamadah; Fukuchi, Imagawa, Ohno, Takenaka �i Tokunaga; Vargas; 
Pandit), ocuparea �i salariile în sectorul guvernamental (Cordina). Ca �i în 
alte cazuri (Fukuchi, Imagawa, Oguchi, Ohno, Takenaka �i Tokunaga; Arif �i 
Rangarjan), determinarea curentă a consumului public Ńine cont �i de nivelul 
acestuia din anul precedent. DeterminaŃiile cantitative utilizate în 
macromodelul românesc pentru estimarea consumului - privat �i public - sunt 
reunite în Figura 3. 
 
ComerŃul exterior 

Tratarea problemelor comerŃului exterior a înregistrat schimbări 
semnificative. 

1. în ceea ce prive�te exportul de bunuri �i servicii, trei etape se 
delimitează în mod clar. 

1.1. Versiunea 1996 a optat pentru o determinare extrem de simplă, în 
funcŃie de raportul dintre exporturi �i produsul intern brut. Acest raport, la 
rândul său, a fost pus în legătură cu nivelurile atinse în ultimii doi ani �i 
indicele output-ului real (exprimat prin produsul intern brut în preŃuri 
constante). Lag-urile au mai fost utilizate în modelarea exporturilor 
(Dombrecht; Miltenburg; Lahti; Brunia; Chou �i Lin; Ahn; Kuo-Yuan). în 
schimb, implicarea output-ului este mai puŃin uzuală; oarecum convergentă cu 
această soluŃie este gradul de utilizare a capacităŃilor productive adoptat 
uneori (Miltenburg; Lahti; Faini �i Rossi; Miltenburg; Hasselman, Post �i Beld; 
Ekstedt �i Westberg). 
 
 
 
 
 
 
 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

1996, 1997, 1998 - Nu este specificat 
Consumul 
gospodăriilor 1999, 2000 

- Consumul gospodăriilor prin tranzacŃii 
de piaŃă 
- Autoconsumul 

1996 - Nu este specificat 

1997, 1998 

- Se determină volumul comerŃului cu 
  amănuntul �i al serviciilor prestate 
  populaŃiei în funcŃie de 
     • veniturile băne�ti nete ale 
  gospodăriilor (salarii nete, pensii, 
  ajutoare de �omaj, asistenŃă socială, 
  dividende, alte venituri băne�ti) 
     • dobânda deflatată cu deflatorul 
  produsului intern brut 
     • nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

1999 

- Produsul intern brut 
- AbsorbŃia internă totală 
- Dobânda reală (diferenŃa dintre 
  dobânda nominală �i rata deflatorului 
  produsului intern brut) 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

Consumul 
Gospodăriilor prin 
tranzacŃii de piaŃă 

2000 

- AbsorbŃia internă totală 
- Dobânda deflatată cu deflatorul 
produsului intern 
brut 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1996 

- AbsorbŃia internă totală 
- Ponderea valorii adăugate brute din 
  agricultură (inclusiv silvicultura, 
  exploatarea forestieră, vânatul �i 
  piscicultura) în produsul intern brut 

1997, 1998 

- AbsorbŃia internă totală 
- Volumul comerŃului cu amănuntul �i al 
  serviciilor prestate populaŃiei 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

Autoconsumul 

1999, 2000 

- Produsul intern brut 
- AbsorbŃia internă totală 
~ PopulaŃia totală 
- PopulaŃia ocupată 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1996, 1997, 1998 - Nu este specificat Consumul public 
1999, 2000 - Nivelul anterior al variabilei dependente 

 
Figura 3: Consumul 

 
SoluŃia inclusă în prima versiune a macromodelului, bazată pe datele 
statistice din perioada 1980-1994(5), a Ńinut seama de experienŃa de atunci a 
României care indica o slabă corelare a exporturilor cu gradul de 
competitivitate a ofertei �i cu cererea pieŃelor internaŃionale; în anii 1980 



acestea erau motivate în special de politica forŃată de reducere a datoriei 
externe, iar ulterior de tendinŃa firmelor de a vinde mai de grabă în afară 
"chiar dezavantajos, dar contra lichiditate certă", decât de a livra "la preŃuri 
bune, dar pe datorie" unor clienŃi interni insolvabili. 

1.2. Versiunea 1997 păstrează soluŃia discutată la subpunctul 
precedent, cu diferenŃa că între variabilele explicative ale raportului dintre 
exporturi �i produsul intern brut apar acum nu numai modificarea relativă a 
output-ului real, ci �i gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 
anterior (care încerca să surprindă cât de cât influenŃa competitivităŃii). 
Acestei determinări i se adaugă o alta, bazată pe cursul de schimb �i 
dinamica importurilor (de care este condiŃionată cea mai mare parte a 
producŃiei de export a României). Raportuile de preŃuri (interne �i externe) cu 
efectul lor asupra cursului de schimb apar frecvent în econometria exporturilor 
(Dombrecht; Miltenburg; Lahti; Artus, Avouyi-Dovi �i Laffargue; Brunia; Chou 
�i Lin; Fanning �i Bradley; Cukierman, Pazner �i Razin; Faini �i Rossi; 
Kawasaki; Ahn; Hak; Hasselman, Post �i Beld; Bondt, Els �i Stokman; 
Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; Montes; Spanikova; Ekstedt �i Westberg; 
Palmer �i Palme; Kuo-Yuan; Limskul, Kitti, Koonmee �i Kalayanee). 

Macromodelul reŃinea ca estimare finală media celor două determinări 
(calculată cu ponderi estimate de experŃi). Versiunea 1998 n-a schimbat acest 
algoritm. 

1.3. Versiunile 1999-2000 menŃin numai cea de-a doua determinare, cu 
unele amendamente de ordin tehnic. Din păcate, nici ultimele variante n-au 
putut explicita în mod relevant cererea externă ca factor cauzal. InfluenŃa 
acesteia, ca �i a altor condiŃionări ale exporturilor, a rămas să fie luată în 
considerare printr-un parametru exogen. 

2. In cazul importului de bunuri �i servicii, s-au practicat de asemenea 
soluŃii diferite. 

2.1. Prima versiune a macromodelului a pornit de la divizarea în trei 
categorii a importului: de producŃie (dependent de output-ul real), de investiŃii 
(corelat cu volumul acestora) �i de consum (pus în legătură cu consumul 
intern, inclusiv variaŃia stocurilor). Sunt numeroase aplicaŃiile econometrice 
care estimează importul în funcŃie de output (Scheneider, Hofreither �i Neck; 
Fidrmuc �i Pichelmann; Dombrecht; Fakhry; Miltenburg; Lahti; Rossier; 
Brunia; Paleologos; Chou �i Lin; Fanning �i Bradley; Cukierman, Pazner �i 
Razin; Petit; Kawasaki; Ahn; Hak; Moosa; Miltenburg; Neu; Bondt, Els �i 
Stokman; Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; Spanikova; Tarp �i Brixen; 
Kinoshita; Limskul, Kitti, Koonmee �i Kalayanee; Karbuz; Fair; Elhuni; Dittus �i 
O'Brien; Campbell; Adams �i Dixon; Harper �i Lim; Fukuchi, Imagawa, 
Oguchi, Ohno, Takenaka �i Tokunaga; Kinoshita; Basu; Manohar �i Singh; 
Fukuchi) �i de cererea internă (Neck �i Matuika; Barten �i Dhaene; Artus, 
Avouyi-Dovi �i Laffargue; Jahnke et al.; Hamadah; Ekstedt �i Westberg; 
Palmer �i Palme), încercările de a fundamenta funcŃii econometrice distincte 
pentru cele trei categorii de importuri (de producŃie, de investiŃii �i de consum) 
s-au dovedit infructuoase. Din această cauză, versiunea 1996 a admis 
coeficienŃi de calcul exogeni. 

2.2. O astfel de formulă era greu de susŃinut, mai cu seamă în 
contextul ajustărilor structurale care se anticipau pentru economia 
românească. Versiunea 1997 a abandonat defalcarea menŃionată, operând 



cu o determinare agregată a importului, în funcŃie de output-ul real �i 
absorbŃia internă totală. Nivelul anterior al variabilei dependente a fost �i el 
implicat, o astfel de condiŃionare fiind deseori adoptată în practica modelării 
macroeconomice (Scheneider, Hofreither �i Neck; Neck �i Matuika; Fidrmuc �i 
Pichelmann; Chou �i Lin; Ahn; Kinoshita; Limskul, Kitti, Koonmee �i 
Kalayanee; Fair; Dittus �i. O'Brien; Campbell; Kinoshita; Basu; Gaburro 
1986). Abordarea agregată a importului sa păstrat în toate variantele 
următoare ale macromodelului. 

2.3. Versiunea 1998 a schimbat setul variabilelor explicative, 
introducând între acestea exportul (pornindu-se de la constrângerile externe 
ale finanŃării soldului negativ al balanŃei de plăŃi), deficitul bugetului general 
consolidat, preŃurile �i cursul de schimb. Acest din urmă factor este larg 
utilizat în macromodelarea economică (Scheneider, Hofreither �i Neck; Neck 
�i Matuika; Fidrmuc �i Pichelmann; Dombrecht; Fakhry; Miltenburg; Lahti; 
Artus, Avouyi-Dovi �i Laffargue; Paleologos; Chou �i Lin; Cukierman, Pazner 
�i Razin; Petit; Jahnke et al.; Kawasaki; Hamadah; Ahn; Hak; Miltenburg; 
Neu; Bondt, Els �i Stokman; Grimes, Spencer, Dunggan �i Dick; Tarp �i 
Brixen; Ekstedt �i Westberg; Palmer �i Palme; Kinoshita; Limskul, Kitti, 
Koonmee �i Kalayanee; Karbuz; Fair; Dittus �i O'Brien; Campbell; Harper �i 
Lim; Fukuchi, Imagawa, Oguchi, Ohno, Takenaka �i Tokunaga; Kinoshita; 
Basu; Manohar �i Singh; Gaburro 1985 �i 1986). 

2.4. Ultimele două versiuni au simplificat puŃin relaŃiile de calcul, 
introducând de asemenea explicit un parametru exogen de evaluare a 
influenŃei altor factori decât cei explicităŃi în macromodel. 

3. Figura 4 descrie concis evoluŃia prezentată. 
4. Versiunea 1997 a macromodelului economiei române�ti de tranziŃie 

a fost completată de colegul meu dr.Constantin Ciupagea cu un bloc 
dezagregat al comeŃului exterior. Această extindere a fost denumită modelul 
Dobrescu-LINK (Ciupagea, 2000, p.211-225). 
 
Factorii de producŃie �i veniturile din muncă 

1. Toate versiunile macromodelului estimează în manieră standard 
variaŃia fondurilor fixe, respectiv ca rezultat combinat al ratei de depreciere �i 
noilor investiŃii. 

2. Cele din urmă, însă, n-au mai fost abordate unitar. 
2.1. Dealtfel, �i alte aplicaŃii econometrice în acest domeniu au tratat 

diferenŃiat chestiunea, în funcŃie de starea economiei studiate �i sursele 
disponobile de date. O primă evaluare a practicii macromodelării investiŃiilor 
pune în evidenŃă �ase grupe mari de variabile explicative, cel mai des utilizate 
în regresii. 

a) Stocul de capital existent �i gradul de utilizare a capacităŃilor 
productive constituie o primă astfel de cauză (Klein; Zellner �i Theil; 
Pindyck �i Rubinfeld; Uri �i Worgotter; Scheneider, Hofreither �i Neck; 
Barten �i Dhaene; Miltenburg; Lahti; Brunia; Hughes-Halett �i Petit; 
Gandolfo; Gandolfo �i Padoan; Galii, Terlizzese �i Visco; Kawasaki; 
Chung; Valvanis-Vail; Furno; Spanikova; Christ; Fair; Assali). 

b) Output-ul {în diverse exprimări), ocuparea forŃei de muncă �i 
alŃi indicatori vizând oferta (costurile, de exemplu) formează un alt 
reper al determinării investiŃiilor (Greene; Courbis �i Welfe; Fidrmuc �i 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

1996 - Produsul intern brut 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1997, 1998 

- Calculat ca medie (cu ponderi estimate 
  de experŃi) a determinărilor A �i B: 
    • determinarea A în funcŃie de 
  produsul intern brut, gradul de acoperire 
  a importurilor prin exporturi în anul 
  anterior 
    • determinarea B în funcŃie de cursul 
  de schimb, importul de bunuri �i servicii, 
  nivelul anterior al variabilei dependente 

Exportul de bunuri 
�i servicii 

1999, 2000 

- Cursul de schimb 
- Importul de bunuri �i servicii 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a 
  InfluenŃei altor factori 

1996 

- Produsul intern brut 
- InvestiŃiile în fonduri fixe 
- Consumul intern �i variaŃia stocurilor, 
  utilizându-se coeficienŃi de calcul 
  diferenŃiaŃi estimaŃi de experŃi 

1997 
- Produsul intern brut 
- AbsorbŃia internă totală 
- Nivelul anterior al variabilei dependenŃe 

1998 

- Deficitul bugetului general consolidat 
- Cursul de schimb 
- Indicele preŃurilor de consum 
- InvestiŃiile străine directe 

Importul de bunuri �i 
servicii 

1999, 2000 

- Deficitul bugetului general consolidat 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a 
  InfluenŃei altor factori 

 
Figura 4: ComerŃul exterior 

 
Pichelman; Pindyck �i Rubinfeld; Scheneider, Hofreither �i Neck; 
Dombrecht; Barten �i Dhaene; Salvas-Bronsard, Lacroix, Belanger, 
Levesque, Montmarquette �i Outlas; Fontaine. Garbley �i Gilli; Fakhry; 
Lahti; Rossier; Brunia; Paleologos; Petrochilos; Chou �i Lin; Fanning �i 
Bradley; Cukierman, Pazner �i Razin; Hughes-Halett �i Petit; Gandolfo; 
Petit; Gandolfo �i Padoan; Galii, Terlizzese �i Visco; Ogawa, Sadahiro, 
Kondo �i Ezaki; Kawasaki; Ahn; Hak; Chung; Miltenburg; Valvanis-Vail; 
Furno; Bondt, Els �i Stokman; Montes; Spanikova; Tarp �i 
Brixen; Ekstedt �i Westberg; Mattei; Limskul, Kitti, Koonmee �i 
Kalayanee; Thomas; Christ; Fair; Campbell; Kinoshita; Krishnamurty, 
Pandit �i Sharma; Assali). 

c) Cererea ocupă �i ea un loc important (Pindyck �i Rubinfeld; 
Kmenta �i Smith; Neck �i Matuika; Brunia; Jahnke et al.; Mattei; 
Rossier). 



d) Resursele financiare din care ar putea fi susŃinute investiŃiile 
sunt deseori incluse între variabilele explicative (Courbis �i Welfe; 
Fidrmuc �i Pichelmann; Salvas-Bronsard, Lacroix, Belanger, Levesque, 
Montmarquette �i Outlas; Fontaine, Garbley �i Gilli; Petrochilos; Bondt, 
Els �i Stokman; Dombrecht; Klein; Zellner �i Theil; Pindyck �i 
Rubinfeld; Uri �i Worgotter; Thomas; Serry; Ogawa, Sadahiro, Kondo �i 
Ezaki; Krishnamurty, Pandit �i Sharma; Ahn; Hak; Chung; Assali). 

 
e) Fire�te, dobânda este de asemenea invocată (Greene; 

Courbis �i Welfe; Fidrmuc �i Pichelman; Pindyck �i Rubinfeld; Neck �i 
Matuika; Salvas-Bronsard, Lacroix, Belanger, Levesque, 
Montmarquette �i Outlas; Fakhry; Serry; Lahti; Brunia; Paleologos; 
Petrochilos; Cukierman, Pazner �i Razin; Jahnke et al; Kawasaki; Ahn; 
Miltenburg; Valvanis-Vail; Furno; Bondt, Els �i Stokman; Montes; 
Spanikova; Ekstedt �i Westberg; Mattei; Limskul, Kitti, Koonmee �i 
Kalayanee; Thomas; Fair; Campbell; Adams �i Dixon; Assali). 

f) în fine, trebuie menŃionată �i prezenŃa frecventă a lag-urilor 
(Paleologos; Petrochilos; Chou �i Lin; Jahnke et al.; Ahn; Furno; 
Campbell; Gaburro 1986). 
2.2. SoluŃiile adoptate în macromodelul economiei române�ti de 

tranziŃie sunt sistematizate în Figura 5. 
a) Versiunea 1996 a introdus conceptul de rată investiŃională (ca raport între 
investiŃiile în fonduri fixe �i absorbŃia internă totală), pe care a estimat-o în 
funcŃie de produsul intern brut, absorbŃia internă totală �i nivelul anterior al 
mărimii în cauză. 

b) Versiunile 1997-1998 nu mai apelează Ia acest concept, 
definind direct modificarea relativă a investiŃiilor în termeni reali în 
corelare cu ritmul output-ului, dobânda �i ritmul exportului. 

c) Ultimele două versiuni (1999-2000) revin la rata investiŃională, 
pe care o pun în dependenŃă, în afara nivelului precedent al acesteia, 
numai de variaŃia exportului. 
3. PopulaŃia ocupată (Figura 6) s-a definit în macromodel în raport cu 

outputul real �i productivitatea muncii. Cu două nuanŃe. 
Versiunea 1998 a introdus media (cu ponderi estimate de experŃi) a 

două determinări: una egală cu nivelul anterior al ocupării forŃei de muncă 
(pentru care militează sindicatele) �i cealaltă dedusă din output-ul real �i 
productivitatea muncii. 

Versiunile 1999-2000, renunŃând la prima determinare, au amendat-o 
pe cea de-a doua prin adăugarea unei relaŃii de tip Okun. 

4. Estimarea productivităŃii muncii a apelat la relaŃii uzuale, în care 
intervin lag-uri, înzestrarea cu fonduri fixe (interpretată mai ales ca factor 
tehnic), veniturile reale din muncă (utilizându-se indici diferiŃi pentru deflatare), 
parametri de trend (care au dat expresie gap-ului instituŃional specific 
tranziŃiei). 

5. Veniturile din muncă totale s-au definit în macromodel (Figura 7) prin 
aplicarea unei rate (estimate econometric) la indicatorul de referinŃă (valoarea 
adăugată brută în versiunile 1996, 1998 �i 19990 sau produsul intern brut în 
versiunile 1997 �i 2000). 

 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

Fondurile fixe 1996-2000 
- InvestiŃiile în fonduri fixe 
- Rata deprecierii fondurilor fixe 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1996 

- Rata investiŃionalâ (raportul dintre 
  investiŃiile în fonduri fixe �i absorbŃia 
  internă totală) 
- AbsorbŃia internă totală 

1997-1998 

- Produsul intern brut 
- Exportul 
- Dobânda nominală 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

InvestiŃiile în 
fonduri fixe 

1999-2000 

- Rata investiŃionalâ (raportul dintre 
  investiŃiile în fonduri fixe �i absorbŃia 
  internă totală) 
- AbsorbŃia internă totală 

1996 
- Produsul intern brut 
- AbsorbŃia internă totală 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1997-1998 - Nu este specificată 

Rata investiŃională 
(raportul dintre 
investiŃiile în fonduri 
fixe �i absorbŃia 
internă totală) 1999-2000 - Exportul 

- Nivelul anterior al variabilei dependente 
 

Figura 5: Fondurile fixe �i investiŃiile 
 

Indicii de preŃuri �i cursul de schimb 

1. Macromodelul economiei române�ti de tranziŃie a operat, în toate 
variantele sale, cu trei categorii de preŃuri: deflatorul produsului intern brut, 
indicele preŃurilor de consum �i indicele preŃurilor formării brute de capital. 

1.1. Rolul principal revine deflatorului produsului intern brut, pentru 
care nu se stabile�te o relaŃie econometrică specială, el rezultând din 
rezolvarea întregului macromodel. Acesta a fost elaborat în ipoteza că 
mărimea unei endogene esenŃiale devine "Ńintă" pentru întregul sistem. Ea se 
estimează separat ca valoare expectată. Se admite, deci, o funcŃie-obiectiv 
constând în minimizarea diferenŃei dintre nivelul calculat al variabilei în cauză 
�i nivelul său expectat. Dintre multiplele opŃiuni posibile în acest sens, în 
versiunile de până acum s-a acordat prioritate venitului total nominal (ca 
aproximaŃie a produsului intern brut în preŃuri curente). Nu întâmplător! 

ExperienŃa arată că sindicatele �i celelalte organizaŃii de apărare a 
intereselor materiale ale diferitelor categorii ale populaŃiei, firmele (în planurile 
lor de afaceri), ca �i administraŃia publică (în construcŃia bugetului general 
consolidat) î�i fixează anumite repere de referinŃă în ceea ce prive�te 
veniturile lor nominale viitoare. Ace�ti "actori" - cu rol decisiv în configurarea 
mersului activităŃii economice - recurg Ia toate mijloacele ce le au la 
îndemână pentru atingerea dezideratelor stabilite. De�i pot fi - �i de cele mai 
multe ori chiar sunt - reciproc conflictuale sau divergente cu obiectivele 
politicii monetare, aceste deziderate dispun de un larg "perimetru de 
compatibilizare", oferit de imaturitatea operaŃională a mecanismelor de piaŃă 
�i constrângerile bugetare încă slabe pentru mulŃi agenŃi economici. 



"Concilierea", desigur, nu poate fi decât perversă, reducându-se în fond la 
inflaŃie �i arierate în expansiune. Cu alte cuvinte, probabilitatea ca veniturile 
nominale expectate să fie atinse este ridicată, motiv pentru care nivelul lor a 
fost utilizat cu rolul menŃionat. Indiscutabil, implementarea reformelor 
structurale va schimba esenŃial situaŃia. 

Estimarea mărimii aici discutate nu este simplă, dar nici inabordabilă. 
Versiunile 1996, 1997 �i 1998 au acordat o atenŃie specială problemelor 
metodologice ale acestui demers. 

1.2. Atât indicele preŃurilor de consum, cât �i indicele preŃurilor formării 
brute de capital se determină pe baza  deflatorului produsului intern brut, a 
cărui influenŃă (de altfel dominantă) este amendată cu efectul altor factori 
specifici (Figura 8). 

 
Variabilele 

dependente 
Versiunea 

macromodelului Principalele variabile explicative 

1996-1997 - Output-ul real 
- Productivitatea muncii 

1998 

- Calculată ca medie (cu ponderi 
  estimate de experŃi) a determinărilor A 
  �i B 
    • determinarea A egală cu nivelul 
  anterior al ocupării forŃei de muncă, 
  pentru care militează sindicatele 
    • determinarea B în funcŃie de output- 
  ul real) �i productivitatea muncii 

PopulaŃia 
ocupată 

1999-2000 - Output-ul real 
- Productivitatea muncii 

1996 

- Fondurile fixe 
- PopulaŃia ocupată 
- Venitul din muncă real (calculat cu 
  deflatorul produsului intern brut) pe o 
  persoană ocupată 
- Parametru de trend 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1997-1998 

- Fondurile fixe 
- Veniturile din muncă reale totale 
  (calculate cu deflatorul produsului intern 
  brut) 
- Parametru de trend 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

Productivi ta 
tea muncii 

1999-2000 

- Fondurile fixe 
- Venitul din muncă real (calculat cu 
  indicele preŃurilor de consum) pe o 
  persoană ocupată 
- Parametru de trend 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

 
Figura 6: PopulaŃia ocupată �i veniturile din muncă 

 
 
 



Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

1996 

- Valoarea adăugată brută totală 
- Ponderea în cadrul acesteia a veniturilor din muncă 
(estimată în funcŃie de modificarea în termeni reali a 
valorii adăugate brute totale �i nivelul anterior al 
respectivei ponderi) 

1997 
- Ponderea veniturilor din muncă în produsul intern 
brut (estimată în funcŃie de modificarea populaŃiei 
ocupate �i nivelul anterior al respectivei ponderi) 

1998-1999 

- Valoarea adăugată brută totală  
- Ponderea în cadrul acesteia a veniturilor din muncă 
(estimată în funcŃie de modificarea în termeni reali a 
valorii adăugate brute totale �i nivelul anterior al 
respectivei ponderi) 

2000 

- Produsul intern brut 
- Ponderea veniturilor din muncă în produsul intern 
brut (estimată în funcŃie de modificarea lui în termeni 
reali) 

 
Figura 7: Veniturile din muncă totale 

 
Variabilele 

dependente 
Versiunea 

macromodelului Principalele variabile explicative 

Deflatorul 
produsului intern 
brut 

1996, 1997, 1998, 
1999, 2000 

- Valoarea nominală expectată a 
produsului intern brut 
- Output-ul real 

1996 - Deflatorul produsului intern brut 

1997, 1998 - Deflatorul produsului intern brut 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

Indicele preŃurilor de 
consum 

1999, 2000 - Deflatorul produsului intern brut 
- Oferta monetară 

1996 - Deflatorul produsului intern brut 

1997 
- Deflatorul produsului intern brut 
- Indicele investiŃiilor 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1998 - Deflatorul produsului intern brut 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

Indicele preŃurilor 
formării brute de 
capital 

1999-2000 

- Deflatorul produsului intern brut 
- Rata investiŃională (raportul dintre 
investiŃiile în fonduri fixe �i absorbŃia 
internă totală) 

 
Figura 8: Indicii de preŃuri 

 
2. PiaŃa valutară abia în formare a făcut foarte dificilă modelarea 

cursului de shimb în economiile de tranziŃie (Figura 9). 
Macromodelul românesc conferă, de aceea, un rol important nivelului 

deja realizat al cursului de schimb, soluŃie prezentă �i în alte aplicaŃii de acest 
gen (Jahnke �.a.; Ruifang). 



Variabilele monetare au căpătat �i ele o pondere semnificativă în acord 
cu practica generală a modelării macroeconomice (Dornbush; Mishkin; 
Ruifang; Jahnke �.a.; Fair; Adams �i Dixon; Bergstrom, Nowman �i 
Wandasiewicz; Assali). 

Dinamica preŃurilor internaŃionale, din păcate, n-a fost încă explicit 
luată în calcul; din acest motiv, exporturile �i  importurile au rămas �i ele 
exprimate în "dolari SUA curenŃi". Versiunile 1997 �i 1998 au încercat să 
includă efectul schimbării cursului dolarului american faŃă de alte valute 
(medie ponderată ca în Bondt, Els �i Stokman), dar impedimentele de ordin 
informaŃional le-au făcut inoperante. AbsenŃa unor factori atât de semnificativi 
ca inflaŃia externă �i raporturile dintre principalele valute în care se efectuează 
comerŃul exterior al României a impus introducerea, încă din versiunea 1997, 
a unui parametru exogen de evaluare a influenŃei acestora. 

 
Versiunea 

macromodelului Principalele variabile explicative 

1996 - Indicele preŃurilor de consum 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 

1997 

- Indicele preŃurilor de consum (statistic din anul 
  anterior �i expectat pentru anul următor) 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a influenŃei altor 
  factori 

1998 

- Indicele preŃurilor de consum 
- Masa monetară în sens larg 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a influenŃei altor 
  factori 

1999 

- Dobânda reală (diferenŃa dintre dobânda nominală �i 
  rata defiatorului produsului intern brut) 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a influenŃei altor 
  factori 

2000 

- Indicele preŃurilor de consum 
- Indicele preŃurilor formării brute de capital 
- Dobânda (deflatată cu deflatorul produsului intern 
  brut) 
- Nivelul anterior al variabilei dependente 
- Parametrul exogen de evaluare a influenŃei altor 
  factori 

 
Figura 9: Cursul de schimb 

 
Variabilele financiare �i monetare 

1. Toate versiunile macromodelului economiei române�ti de tranziŃie au 
operat cu noŃiunea extinsă a bugetului general consolidat, care cumulează 
bugetul de stat �i bugetele locale, bugetele de asigurări sociale �i alte fonduri 
speciale cu funcŃii redistributive similare (Figura 10). 

 
 
 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

1996, 1997 

- Impozitul pe profit �i alte taxe directe 
  asupra firmelor 
- ContribuŃiile de asigurări sociale 
  suportate de angajatori 
- Impozitul pe salarii �i contribuŃiile de 
  asigurări sociale suportate de angajaŃi 
- Taxa pe valoarea adăugată �i alte 
   impozite similare indirecte 
- Taxele vamale 
- Alte taxe plătite de gospodării 

Veniturile bugetului 
general consolidat 

1998, 1999, 2000 

- Impozitul pe profit �i alte taxe directe 
  asupra firmelor 
- ContribuŃiile de asigurări sociale 
  suportate de angajatori 
- Impozitul pe salarii �i contribuŃiile de 
  asigurări sociale suportate de angajaŃi 
- Taxa pe valoarea adăugată �i alte 
   impozite similare indirecte 
- Taxele vamale 
- Veniturile din "privatizare" �i alte 
  resurse 
- Alte taxe plătite de gospodării 

1996, 1997, 1998, 
1999 

- Cheltuielile bugetare pentru învăŃământ, 
  ocrotirea sănătăŃii, cultură, serviciile 
  municipale 
- Cheltuielile bugetare pentru apărarea 
  naŃională �i ordinea publică 
- Pensiile 
- Ajutoarele de �omaj 
- AsistenŃa socială 
- Cheltuielile pentru acŃiuni economice 
  (inclusiv pentru datoria publică) 
- Alte cheltuieli bugetare 

Cheltuielile 
bugetului general 
consolidat 

2000 

- Serviciile publice (învăŃământul, 
  ocrotirea sănătăŃii, cultura, serviciile 
  municipale, apărarea naŃională, ordinea 
  publică, alte cheltuieli) 
- ProtecŃia socială (pensiile, ajutoarele de 
  �omaj, asistenŃa socială) 
- Cheltuieli pentru acŃiuni economice 
  (inclusiv pentru datoria publică) 

1996, 1997, 1998, 
1999 - Nu se specifică 

Datoria publică 
2000 

- Datoria publică internă 
- Datoria externă garantată sau 
  contractată direct de autorităŃile publice 

 
Figura 10: Bugetul general consolidat 

 



1.1. Veniturile au fost comasate, în primele două versiuni, în �ase 
poziŃii, estimate prin aplicarea unor coeficienŃi exogeni (dedu�i din seriile 
statistice, dar corectaŃi cu influenŃa previzibilă a politicilor macroeconomice) 
asupra indicatorilor (calculaŃi de macromodel) cei mai apropiaŃi de baza de 
impozitare prevăzută în legislaŃia fiscală. Această structură s-a menŃinut în 
următoarele trei versiuni, cu singura deosebire că s-au adăugat veniturile din 
"privatizare", devenite mai sub substanŃiale. 

1.2. Nici clasificarea cheltuielilor n-a suferit modificări, singura notabilă 
fiind caracterul mai agregat al versiunii 2000 comparativ cu cele precedente. 

1.3. Ar mai fi de notat includerea, începând cu versiunea 2000, a unor 
informaŃii referitoare la datoria publică. 

2. PiaŃa monetară a reprezentat unut dintre cele mai dificile blocuri ale 
macromodelului. Mă voi referi, mai întâi în principiu, la "ingredientele" 
specifice de care a trebuit să se Ńină seama. 

2.1. Oferta de bani a fost mult timp afectată de a�a-numita formă 
disturbantă a dolarizării. Aceasta diferă de interpretarea uzuală care ia în 
considerare numai ponderea (în masa monetară) a depozitelor în valută ale 
rezidenŃilor, evaluate Ia cursul de schimb al băncii centrale. 

Forma disturbantâ a dolarizării se referă la: 
- utilizarea (explicită sau implicită) a depozitelor în valute străine 
pentru tranzacŃii pe piaŃa internă la rate de schimb superioare 
celei a băncii centrale; 
- efectuarea de tranzacŃii interne în valute aflate la dispoziŃia 
agenŃilor economici �i a persoanelor fizice în afara sistemului 
bancar. 

Principala particularitate a acestui segment al ofertei de bani constă în 
viteza sa de circulaŃie mai mică decât cea a masei monetare oficial 
înregistrate, ceea ce este o consecinŃă naturală a caracteristicilor proprii 
tranzacŃiilor, mai mult sau mai puŃin legale, efectuate prin intermediul său. în 
echivalent monetar, forma disturbantă a dolarizării (Z) poate fi definită astfel: 
 

Z = (Hl*(ER*-ER)+H2*ER*)*h     (1) 
 

în care: HI - depunerile bancare în valută străină ale rezidenŃilor, în dolari 
SUA; ER* - cursul de schimb efectiv utilizat (explicit sau implicit) pentru 
tranzacŃiile interne, lei per dolar SUA; ER - cursul de schimb al băncii 
centrale, lei per dolar SUA (prin asumpŃie ER* > ER); H2 - cantitatea de valută 
străină deŃinută de firme �i gospodării în afara sistemului bancar �i utilizată 
pentru tranzacŃii interne, în dolari SUA. Coeficientul h egalizează viteza de 
circulaŃie a banilor reprezentaŃi de forma disturbantă a dolarizării cu cea a M2 
(prin asumpŃie h <1); analiza econometrică indică o valoare a coeficientului h 
de 0.925917. 

In mod cert, un fenomen similar poate fi întâlnit �i în economiile de 
piaŃă tradiŃionale. In cazul tranziŃiei totu�i, forma disturbantă a dolarizării este 
mult mai pregnantă �i, în plus, fluctuantă (ceea ce induce complicaŃii 
suplimentare pentru politica monetară). 

In consecinŃă, oferta de bani poate fi aproximată de agregatul: 
 

Ms=M2+Z                    (2) 



 
2.2. �i cererea de bani (Md) prezintă anumite particularităŃi. 

DependenŃele sale standard de produsul intern brut real (+), nivelul preŃurilor 
(+) �i rata dobânzii (-) se verifică. Două alte elemente trebuie avute însă în 
vedere. 

a) Primul se referă la existenŃa economiei necontabilizate, care este în 
acela�i timp semnificativă �i variabilă. Evident, tranzacŃiile proprii economiei 
necontabilizate (notate UND �i evaluate în echivalent PIB) cresc dimensiunea 
cererii de bani. 

b) Cel de-al doilea se referă la persistenŃa operaŃiunilor barter �i mai 
ales a arieratelor (în sens larg), care au devenit un fenomen cronic. Volumul 
acestora, notat A, poate fi transformat în echivalent monetar N. Acesta 
reprezintă masa monetară M2 care ar trebui pompată în economie, deci 
injecŃia de masă monetară necesară pentru a elimina instantaneu arieratele �i 
operaŃiunile barter. în consecinŃă, 
 

N=A*m                         (3) 
 
în care m este un coeficient de scalare. Se presupune că m<l. De obicei, în 
evaluările realizate de speciali�tii bancari, acest parametru variază între 0,2 �i 
0,35. Din estimările econometrice m pare mai apropiat de limita minimă a 
intervalului (0,222464). 
 FuncŃiile lui N nu par univoc definibile. N poate fi considerat ca un substitut 
monetar, caz în care el suplimentează masa monetară (în unele dintre studiile 
mele precedente, aceasta a fost interpretarea predilectă). Dintr-un anumit 
punct de vedere, N poate fi însă abordat �i din perspectiva cererii de bani, ca 
un factor care duce la diminuarea acesteia. ImplicaŃiile asupra echilibrului 
macroeconomic sunt însă similare. 

2.3. în vederea cuantificării acestor consideraŃii, viteza de circulaŃie a 
masei monetare poate fi în primul rând considerată în sens tehnic, ca volum 
de tranzacŃii (în echivalent PIB) efectiv intermediat de o unitate de M2, 
denumită viteza operaŃională de circulaŃie a masei monetare (ν*). Nu există 
raŃiuni evidente pentru care s-ar impune respingerea ipotezei că această 
viteză de circulaŃie este aproximativ egală pentru economia contabilizată, 
cât �i pentru cea necontabilizată (mai ales în condiŃiile aplicării coeficienŃilor 
de scalare h �i m). A�a cum este cunoscut, metoda monetară de estimare a 
economiei subterane se bazează pe ipoteza egalităŃii vitezei de circulaŃie a 
banilor în cele două economii. 

In consecinŃă, cererea de bani devine: 
Md= (GDP+ UND)/ν*-N                     (4) 

2.4. Rezumând, condiŃia de echilibru pe piaŃa monetară (Ms=Md) se va 
scrie sub forma: 

M2+Z=(GDP+UND)/ν*-N                  (5) 
2.5. Vor fi introduse următoarele variabile secundare: 

β - coeficientul de distorsiune monetară β=(M2+Z+N)/M2; din (Z+N)>0 rezultă  
β>1; 
s - ponderea economiei contabilizate în produsul intern brut total (creat atât în 
economia contabilizată, cât �i în cea necontabilizată); s=GDP/(GD P+UND) ; 



ν - raportul uzual dintre produsul intern brut obŃinut în economia contabilizată 
(GDP) �i masa monetară (M2), definit ca viteză de circulaŃie contabilă (spre 
deosebire de aceea operaŃională). Egalitatea precedentă devine: 

M2=GDP/(β*s*ν*)                    (6) 
�i respectiv 

ν=β*s*ν*                                 (7) 
3. Blocul monetar (Figura 11) a încercat să surprindă impactul atât al 

distorsiunii monetare, cât �i al funcŃionării unui larg segment de economie 
necontabilizată. 

3.1. In toate versiunile, oferta monetară a fost abordată la nivelul M2, 
considerat cel mai relevant pentru perioada la care se referă macromodelul. 
Variantele 1996-1998 au specificat-o doar ca variabilă exogenă, modaliate 
adoptată �i în alte modele. 

Ulterior s-a trecut la determinarea lui M2, pornindu-se de la baza 
monetară (aceasta fiind considerată exogenă) �i o estimare econometrică a 
multiplicatorului monetar. Nu s-au putut utiliza formule prea complexe 
(Froyen; Abel �i Bernanke; Mishkin; Butkiewicz �i Yohe; Campbell; Basu), 
recurgându-se doar la rata rezervelor minime obligatorii. 

2.2. Problema cererii monetare a fost implicată în viteza de circulaŃie a 
banilor (ν). In această privinŃă, diferenŃele dintre versiunile macromodelului 
sunt minore. 
 
3. Principalele aplicaŃii 

1. Macromodelul a fost utilizat în studiile prospective ale Institutului 
NaŃional de Cercetări Economice al Academiei Române, inclusiv cele 
efectuate în cadrul programului prioritar "Evaluarea Stării Economiei NaŃionale 
(ESEN)". Scenariile incluse în "Strategia României de dezvoltare economică 
pe termen mediu" (din 2000), ca �i în "Programele economice de pre-aderare 
a României la Uniunea Europeană" (din 2001 �i 2002) au fost construite 
sau testate cu ajutorul macromodelului.  

2. Pe baza acestuia, începând din 1998, colegii mei dr.C.Scutaru, 
matematician P.Fomin �i dr.C.Ciupagea au publicat în mod sistematic 
estimări previzionale: în intervalul 1998-1999 cu frecvenŃă tri mestrială (în 
revista "Microeconomia Aplicată"), iar din anul 2000 cu frecvenŃă lunară 
(difuzate prin INTERNET în siteul "Internet Securities Inc., ISI Emerging 
Markets"). Estimările sunt reluate periodic în Revista Institutului de Prognoză 
Economică al Academiei Române, "Roumanian Journal of Economic 
Forecasting". 

Pentru fiecare an, predicŃiile Scutaru-Fomin-Ciupagea debutează cu 2-
3 scenarii diferite, dar caracterizate printr-o 
probabilitate apropiată de realizare; acestea se actualizează lunar. Pe măsura 
scurgerii timpului, �i deci a "limpezirii" mixului de politici efectiv promovate de 
autorităŃi, ca �i a condiŃiilor internaŃionale de impact, se "conturează" scenariul 
dominant, în temeiul căruia sunt calculate estimările finale (în luna noiembrie). 

 
 
 
 
 



Variabilele 
dependente 

Versiunea 
macromodelului Principalele variabile explicative 

1996, 1997, 1998 - Se define�te exogen 

1999 
- Baza monetară 
- Multiplicatorul monetar din anul 
  anterior 

Oferta monetară în 
sens larg (M2) 

2000 - Baza monetară 
- Multiplicatorul monetar   curent 

1996, 1997, 1998, 
1999 - Nu este specificat 

Multiplicatorul 
monetar curent 

2000 
- Rata rezervelor minime obligatorii 
- Nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

1996 

- Distorsiunea monetară 
- Ponderea economiei contabilizate 
  în totalul activităŃii economice 
- Dobânda nominală 
- Indicele preŃurilor de consum 
- Nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

1997, 1998, 1999 

- Distorsiunea monetară 
- Ponderea economiei contabilizate 
  în totalul activităŃii economice 
- Dobânda reală (diferenŃa dintre 
  dobânda nominală �i rata 
  deflatorului produsului intern brut) 
- Nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

Viteza de circulaŃie 
a banilor (nivel M2) 

2000 

- Distorsiunea monetară 
- Ponderea economiei contabilizate 
  în totalul activităŃii economice 
- Dobânda nominală 
- Deflatorul produsului intern brut 
- Nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

1996 

- Produsul intern brut 
- PopulaŃia în vârstă de peste 15 ani 
- PopulaŃia ocupată 
- Nivelul anterior al variabilei 
  dependente 

Ponderea 
economiei 
contabilizate în 
totalul activităŃii  
economice 1997, 1998, 1999, 

2000 

- Produsul intern brut 
- PopulaŃia în vârstă de peste 15 ani 
- PopulaŃia ocupată 

 
Figura 11: Variabilele monetare 

 
Graficul RG prezintă cum s-au modificat pe luni predicŃiile anuale pe 2000-
2001 pentru ritmul produsului intern brut în termeni reali (%): 
- RGPD reprezintă scenariul domi nant, 
- RGPA - media scenariilor incluse în prognoze, iar 
- RGST - datele statistice (publicate anul următor). 

 



 
Graficul RG 

 
Aceea�i comparaŃie, pentru rata anuală a inflaŃiei (%), se prezintă în 

graficul CPI; în mod corespunzător, 
- CPIPD se referă la estimarea scenariului dominant, 
- CPIPA la media scenariilor anvizajate, iar 
- CPIST la datele statistice (publicate anul următor). 

In afara indicatorilor anuali, macromodelul oferă �i predicŃii lunare cu 
privire la export, import, cursul de schimb, inflaŃie, baza monetară. 

3. în anul 2001, setul de lucrări care au fundamentat principalele 
versiuni ale macromodelului economiei române�ti de tranziŃie a fost distins cu 
Premiul Băncii NaŃionale a României. In alocuŃiunea rostită cu acest prilej, 
Guvernatorul BNR, domnul prof.dr. Mugur Isărescu, membru corespondent al 
Academiei Române, a menŃionat: "Banca NaŃională consideră că are nu 
numai misiuni economice, ci �i rolul de mecenat �tiinŃific �i cultural, fiind 
chemată să contribuie la dezvoltarea gândirii economice, la racordarea 
acesteia la dezbaterile contemporane din sfera teoriilor �i politicilor 
economice. 
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In consecinŃă, începând cu anul 2001, Consiliul de AdministraŃie a hotărât 
instituirea unor premii anuale ale Băncii NaŃionale a României...Premiul 
pentru o lucrare deosebită în domeniul economic sau financiar-bancar i se 
acordă domnului academician Emilian Dobrescu. Datorită Domniei sale a 
văzut lumina tiparului o lucrare remarcabilă: "Macromodels of the Romanian 
Transition Economy", publicată în trei ediŃii, în anii 1996, 1998 �i 2000. 
Premiul i-a fost acordat îndeosebi pentru contribuŃiile originale în domeniu, cu 
aplicabilitatea modelului prezentat în economia românească; începând cu 
1998 Macromodelul Dobrescu a fost utilizat de BNR în formularea �i aplicarea 
politicii monetare a României." ('Economistul', nr.911, 1 august 2001, p.l). 

4. Versiunea extinsă cu blocul dezagregat al comerŃului exterior a fost 
utilizată în mod curent în predicŃiile Proiectului InternaŃional LINK pentru 
România. 
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