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Rezumat. Acest articol descrie rezultatul cercetărilor autorului
asupra evoluţiei produsului intern brut. Unul dintre principalele aspecte ale
analizei PIB este corelarea cu evoluţia consumului final, un important
indicator macroeconomic. Evoluţia PIB este în mare măsură influenţată de
evoluţia consumului final. Pentru analiza acestei corelaţii, articolul propune
un model linear de regresie, ca instrument extrem de util într-o abordare
ştiinţifică de acest tip. Modelul de regresie descris în cadrul articolului
consideră PIB ca variabilă rezultativă şi consumul final ca variabilă
factorială.
Cuvinte-cheie: consum, model, evoluţie, variabilă, economie.
Cod JEL: E21.
Coduri REL: 8B, 10B, 10C.
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Produsul Intern Brut, văzut ca unul dintre principalele agregate
macroeconomice specifice Sistemului Conturilor Naţionale, reprezintă expresia
sintetică a rezultatelor activităţii economice produse în interiorul teritoriului
economic într-un interval de timp, indiferent de contribuţia pe care au avut-o
subiecţii interni sau din străinătate.
În cadrul analizei efectuate asupra factorilor ce determină variaţia
Produsului Intern Brut, am pornit de la elementele metodologice specifice
metodei utilizării producţiei finale (metodei cheltuielilor), considerând ca
aceasta constituie o sursă de informaţii semnificative asupra principalelor
corelaţii de influenţează evoluţia principalului agregat macroeconomic.
Astfel, conform metodei de calcul menţionată anterior, Produsul Intern
Brut poate fi determinat prin însumarea componentelor care exprimă folosirea
bunurilor şi serviciilor care formează producţia finală, respectiv: consumul
privat (personal) - CP, consumul public – CPL, investiţiile brute – IB sau
formarea brută a capitalului – FBCF şi exportul net – EXN, determinat ca
diferenţă între valoarea exporturilor şi cea a importurilor.
sau

PIBpp = CP + CPL + IB + EXN
PIB = CF + FBCF + VS + (E – I)

unde:
CF = consumul final;
FBCF = formarea brută de capital fix;
VS = variaţia stocurilor;
E = valoarea exporturilor;
I = valoarea importurilor.
Pornind de la elementele menţionate anterior am dorit să identific relaţia
existentă la nivelul ţării noastre între evoluţia consumului final (privit ca o
însumare a celor două componente fundamentale – consumul privat şi
consumul public) şi variaţia Produsului Intern Brut. În acest sens am utilizat
drept metodă de analiza regresia liniară unifactorială.
În cazul regresiei liniare simple este necesar să identificăm un model
econometric factorial de forma:
y = f(x) + u
unde:
y = valorile reale ale variabilelor dependente;
x = valorile reale ale variabilelor independente;
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u = variabila reziduală, reprezentând influenţele celorlalţi factori ai
variabilei y, nespecificaţi în model şi consideraţi a fi factori întâmplători, cu
influenţe nesemnificative asupra variabilei y.
Pentru a putea construi un model liniar de regresie am definit consumul
final drept variabilă independentă, în timp ce valoarea Produsului Intern Brut a
fost considerată a fi o variabilă dependentă (rezultativă). Astfel, modelul de
regresie poate fi transcris sub următoarea ecuaţie matematică:
PIB = a + b · CF
Din punct de vedere econometric, modelul considerat trebuie să includă şi
componenta reziduală, văzută ca o reprezentare a diferenţelor ce apar între
valorile determinate din punct de vedere teoretic şi cele măsurate în cadrul
economiei reale.
PIB = a + b · CF + u
unde:
PIB = Produsul Intern Brut → variabilă dependentă;
CF = Consumul Final → variabilă independentă;
a, b → parametrii modelului de regresie;
u → variabila reziduală.
Pentru a determina parametrii acestui model liniar de regresie am
considerat o serie de date cu privire la evoluţia celor doi indicatori
macroeconomici de rezultate în perioada 1990 – 2009. Aceste informaţii pot fi
sintetizate într-un tabel de forma:
Tabelul 1

Anul
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Evoluţia produsului intern brut şi a consumului final
al României în perioada 1990-2009
PIB
Consum final
(milioane lei)
(milioane lei)
85,70
67,90
220,40
167,20
602,90
464,30
2.003,60
1.523,60
4.977,30
3.845,20
7.213,50
5.866,20
10.891,90
8.993,90
25.292,60
21.861,90
37.379,80
33.746,90
54.573,00
48.436,20
80.377,30
69.253,30
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PIB
(milioane lei)
116.768,70
152.017,00
197.427,60
247.368,00
288.954,60
344.650,60
416.006,80
514.654,00
491.273,70

Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Consum final
(milioane lei)
99.473,70
127.118,80
168.818,70
211.057,60
251.038,10
294.867,60
344.937,00
420.872,20
397.273,50

Pentru a putea analiza pertinent corelaţia existentă între cei doi indicatori
macroeconomici prezentaţi în tabelul anterior, este necesar ca într-un prim pas
al acestei cercetări să identificăm o serie de particularităţi ce vizează evoluţia
fiecărei mărimi considerate în intervalul de timp supus analizei. În acest sens,
cu ajutorul programului informatic Eviews 5.1. am studiat, într-o primă etapă,
evoluţia individuală a celor doi indicatori.
Astfel, studierea evoluţiei produsului intern brut al României în perioada
1990-2009 a permis obţinerea următoarelor informaţii şi reprezentări grafice
semnificative:
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Figura 1. Evoluţia Produsului Intern Brut al României în perioada 1990 - 2009

După cum se poate observa, atât din analiza seriei de date supuse
cercetării, cât mai ales din figura prezentată mai sus, în intervalul de timp
considerat, produsul intern brut al ţării noastre a înregistrat o creştere constantă
de la un an la altul, excepţie de la această regulă făcând chiar ultimul an inclus
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în perioada de analiză. Astfel, se constată faptul că, pe fondul crizei economico
– financiare ce a afectat întreaga lume începând cu cea de a doua jumătate a
anului 2008, valoarea produsului intern brut al României pentru anul 2009
înregistrează o diminuare de aproximativ 4% faţă de intervalul de timp imediat
precedent.
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Figura 2. Principalele teste statistice efectuate asupra valorii
produsului intern brut al României în perioada 1990 - 2009

Cu ajutorul pachetului informatic Eviews 5.1. am efectuat o serie de teste
statistice menite să asigure o imagine mai corectă asupra evoluţiei produsului
intern brut al ţării noastre în perioada considerată. Astfel, putem remarca faptul
că valoarea medie a acestui indicator pentru intervalul de timp 1990-2009 este
de 149.637 milioane lei, cu o variaţie cuprinsă între un minim de 85,7 milioane
lei (înregistrat la finalul anului 1990) şi un maxim de 514.654 milioane lei
(măsurat la finalul anului 2009).
Valorile testelor statistice efectuate anterior ne permit să afirmăm faptul
că distribuţia valorilor produsului intern brut pentru intervalul considerat nu
este una perfect simetrică (valoarea testului skewness este diferită de zero),
distribuţia fiind una mai degrabă plată (kurtosis < 3). De altfel, se poate lesne
constata faptul că, în cadrul seriei de date considerate, valorile cuprinse între
minim şi media seriei sunt mult mai numeroase faţă de cele cuprinse în cea de a
doua jumătate a intervalului de variaţie al indicatorului supus acestei cercetări.
O analiză similară poate fi efectuată şi în ceea ce priveşte evoluţia
consumului final (public şi privat) în intervalul de timp 1990-2009. Principalele
elemente obţinute în urma analizei efectuate cu ajutorul programului informatic
Eviews 5.1. pot fi prezentate după cum urmează:
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Figura 3. Evoluţia consumului final în România în perioada 1990-2009

Reprezentarea grafică anterioară ne permite să afirmăm faptul că, în
perioada de timp supusă acestei cercetări, indicatorul consum final a cunoscut o
evoluţie accentuată, cu creşteri semnificative de la o perioadă la alta. Similar
celor constatate în cazul analizei evoluţiei produsului intern brut, se poate
observa faptul că anul 2009 constituie o anomalie faţă de regula generală de
evoluţie a consumului final în ţara noastră. Astfel, se remarcă faptul că acesta
este singurul interval în care valoarea acestui indicator se diminuează
comparativ cu perioada de timp imediat precedentă.
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Figura 4. Teste statistice efectuate asupra consumului final al României
în perioada 1990-2009
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Cu ajutorul programului Eviews am determinat intervalul de variaţie al
indicatorului cercetat, stabilindu-se faptul că valoarea consumului final se
încadrează între 67,9 milioane lei, în anul 1990 şi 420.872 milioane lei, la
sfârşitul anului 2008. De asemenea, am putut stabili faptul că valoarea medie a
acestui indicator pentru perioada 1990 – 2009 este de 58.844,75 milioane lei.
După cum se poate constata, valorile aferente testelor Skewness şi Kurtosis
ne permit să afirmăm faptul că distribuţia considerată nu este una perfect
simetrică, predominând valorile situate între minimul şi media seriei de date.
Din cele două analize efectuate anterior a fost posibil să se desprindă o
concluzie foarte importantă cu privire la modalitatea de analiză a corelaţiei
dintre cei doi indicatori supuşi cercetării – produsul intern brut şi consumul
final. Astfel, se remarcă faptul că evoluţia celor doi indicatori macroeconomici
este una foarte asemănătoare, cu creşteri accentuate pentru perioada 1990-2008
şi o diminuare de aproximativ 4-5% în ultimul an inclus în intervalul de timp
supus cercetării. De asemenea, se poate observa faptul că testele statistice
efectuate asupra seriilor de date referitoare la cei doi indicatori sunt aproape
identice. Pe baza acestor constatări, putem afirma faptul că între valoarea
produsului intern brut şi cea a consumului final există o puternică
interdependenţă.
Pentru a confirma această afirmaţie, precum şi pentru a identifica
tipologia funcţiei de regresie am realizat o reprezentare grafică a perechilor de
puncte ce cuprind valorile produsului intern brut şi cele ale consumului final
corespondente. Această reprezentare grafică se prezintă astfel:
PIB vs. CF
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Figura 5. Corelaţia PIB – consum final
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După cum se poate constata din imaginea anterioară, perechile de puncte
produs intern brut – consum final descriu aproape perfect traiectoria unei
drepte, ceea ce ne permite să afirmăm faptul că modelul liniar de regresie
unifactorial poate descrie cu rezultate foarte bune relaţia existentă între cei doi
indicatori analizaţi.
Principala problemă a oricărui model de regresie o constituie
determinarea parametrilor modelului, operaţiune ce poate fi efectuată cu
ajutorul metodei celor mai mici pătrate (least squares). În acest demers, se
porneşte de la ecuaţia modelului liniar simplu de regresie:
y = a + bx + u
t =1, n
unde:
ŷ t = valorile teoretice ale variabilei y obţinute numai în funcţie de
valorile factorului esenţial x şi de valorile estimatorilor parametrilor a şi b,
respectiv â şi b̂ .

( )

u t = y t − yˆ t = (a − aˆ ) + b − bˆ x t → estimaţiile valorilor variabilei reziduale .

Metoda celor mai mici pătrate presupune minimizarea funcţiei următoare:
10

10

t =1

t =1

F (aˆ , bˆ) = min ∑ ( y t − yˆ t ) 2 = min∑ ( y t − aˆ − bˆxt ) 2

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din :
F ' ( aˆ ) = 0 ⇒ naˆ + bˆ
F ' (bˆ) = 0 ⇒ aˆ

∑

∑x =∑y

x t + bˆ

t

∑

x t2

=

t

∑x y
t

t

Pentru a estima parametrii acestui model de regresie am utilizat
programul informatic Eviews 5.1., în cadrul căruia am definit ecuaţia ce are ca
variabilă rezultativă produsul intern brut, iar ca variabilă factorială valoarea
consumului final. De asemenea, am considerat faptul că acest model de regresie
va conţine termenul liber c. Metoda de estimare definită în cadrul programului
este metoda celor mai mici pătrate – least squares.
Pe baza elementelor prezentate anterior, cu ajutorul programului Eviews
5.1, au fost obţinute următoarele rezultate:
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Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 10/11/10 Time: 04:56
Sample: 1990 2009
Included observations: 20
Variable
C
CF
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
-2268.559
1.210555
0.999002
0.998947
5681.209
5.81E+08
-200.2236
0.479777

Std. Error
1701.196
0.009017
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic
-1.333509
134.2531

Prob.
0.1990
0.0000
149637.0
175067.3
20.22236
20.32193
18023.91
0.000000

Pentru a interpreta rezultatele obţinute cu ajutorul modelului liniar de
regresie este necesar să stabilim, încă de la început, dacă acesta poate fi
considerat ca fiind corect, iar rezultatele pe care acesta le oferă pot fi utilizate în
analizele macroeconomice reale.
După cum se poate observa, probabilitatea ca acest model să fie unul
corect este foarte ridicată – aproximativ 99,9%, această concluzie putând fi
formulată pe baza valorilor determinate cu ajutorul programului Eviews pentru
testele R – squared (0,9990) şi Adjusted R – squared (0,9989).
De asemenea, valabilitatea acestui model de regresie este confirmată de
valorile testelor F – statistic (18023,91 – valoare mult superioară nivelului
tabelat ce este considerat a fi reper în analizele de valabilitate a modelelor
econometrice), precum şi de gradul de risc nul (reflectat prin valoarea testului
Prob F – statistic).
Pe baza elementelor menţionate anterior, putem considera modelul de
regresie ce descrie corelaţia dintre valoarea produsului intern brut şi cea a
consumului final ca fiind unul corect, ce reflectă fidel evoluţia reală a celor doi
indicatori macroeconomici. Astfel, este posibil să transcriem modelul liniar de
regresie unifactorial sub următoarea formă:
PIB = - 2268,5 + 1,21 CF
Acest model de regresie ne permite să stabilim o serie de aspecte cu
privire la relaţia existentă între cele două variabile considerate. Se remarcă
faptul că între valoarea produsului intern brut şi cea a consumului final
înregistrat în ţara noastră în perioada 1990-2009 există o relaţie directă
semnificativă. Astfel, putem afirma faptul că o creştere cu o unitate monetară a
consumului final (cu cele două componente ale sale – consumul privat şi
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consumul public) va conduce la o majorare cu 1,21 unităţi monetare a valorii
produsului intern brut.
Situaţia prezentată anterior poate fi considerată ca fiind normală în
condiţiile în care se cunoaşte faptul că, în ţara noastră, creşterea economică din
ultimii ani a fost fundamentată aproape exclusiv pe o politică de stimulare a
consumului, în special în ceea ce priveşte componenta sa privată.
De asemenea, putem afirma faptul că, pentru a depăşi actualul moment de
criză economico – socială, în România ar trebui limitate măsurile ce afectează
în mod direct şi negativ consumul (ca de exemplu: reducerile salariale majore
aplicate în ultima perioadă sau disponibilizările de personal din sectorul public).
Analiza modelului de regresie prezentat anterior nu poate fi considerată ca
fiind completă fără a menţiona faptul că valoarea semnificativă a termenului
liber semnifică faptul că factorii ce nu au fost incluşi în model prezintă o
influenţă destul de ridicată asupra valorii produsului intern brut. Valoarea
negativă a termenului liber relevă faptul că variabilele ce nu au fost incluse în
modelul econometric anterior au, în ansamblul lor, un efect negativ asupra
evoluţiei produsului intern brut.
Pe baza tuturor elementelor prezentate anterior, se poate concluziona că
Produsul Intern Brut al ţării noastre este influenţat, în primul rând, de evoluţia
consumului privat şi a celui public.
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