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Rezumat 
Studiul are ca obiective determinarea 

influenţei schimbării de preţ şi perspectivele acestuia 
în rata de inflaţie ca o măsură a nivelului de preţ. În 
plus, studiul caută să evalueze prin însuşi acest fapt 
măsura în care politica monetară a influenţat inflaţia 
prin reducerea volatilităţii preţului şi a perspectivelor 
la zero. Studiul a aplicat cel mai mare estimator de 
probabilitate, adăugându-l la GARCH (modelul p, q) 
pentru a estima modelul de stat constant de inflaţie. 
Ca o măsură de volatilitate, deviaţia condiţională de 
la standardul inflaţiei a fost obţinută de modelul 
GARCH. Perspectiva inflaţiei a fost rezolvată prin 
folosirea algoritmului Gauss-Siedel pentru perspective 
pe termen lung cu seriile de inflaţie actuală ca valori 
de început. S-a estimat că modelul VAR determină 
funcţiile de impuls-răspuns şi descompunerea variată 
folosind descompunerea Cholesky pentru a determina 
răspunsul la politica monetară de inflaţie, volatilitatea 
şi perspectivele sale.  
 Studiul a arătat că perspectivele inflaţiei şi 
volatilitatea preţului nu numai că influenţează inflaţia 
contemporană, dar şi rezultă în rata de interes o 
creştere monetară şi diferenţială, compromiţând astfel 
obiectivul politicii monetare. Studiul recomandă ca 
fixarea explicită a perspectivelor şi volatilitatea să 
asigure faptul că politica monetară este pe termen 
lung şi că o sarcină simetrică de inflaţie întăreşte 
sustenabilitatea inter-temporală în managementul 
politicii monetare. În plus, comportamentul inflaţiei 
expuse şi viteza convergenţei perspectivelor de inflaţie 
ar trebui să asigure baza pentru a determina cel mai 
potrivit puls al ratei de interes nominal din economie 
care va menţine traiectoria inflaţiei consistentă odată 
cu creşterea economiei. 
 
Cuvinte cheie: volatilitatea preţului, perspective pe 
termen lung, persistenţă, viteza de sprijin, stat 
constant, Gauss-Siedel, GARCH, funcţii impuls-
răspuns  
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Abstract 
The study has as its objectives, to determine the influence of 
price volatility and price expectation in the rate of inflation as 
a measure of the price level. In addition, the study sought to 
evaluate ipso facto the extent to which monetary policy has 
influenced inflation by reducing price volatility and 
expectation towards zero. The study applied the maximum 
likelihood estimator in addition to the GARCH (p, q model) to 
estimate the steady state model of inflation. As a measure of 
volatility, the conditional standard deviation for inflation was 
obtained from the GARCH model. Inflation expectation was 
solved using the Gauss-Siedel algorithm for forward-looking 
expectations with actual inflation series as start values. The 
VAR model was estimated to determine the impulse response 
functions and the variance decomposition using Cholesky 
decomposition so as to determine the response to monetary 
policy of inflation, its volatility and expectations.  
                The study found that inflation expectation and price 
volatility not only influence the contemporaneous inflation, it 
also results in persistence in interest rate differential and 
monetary growth, thus compromising the objective of 
monetary policy. The study recommends that explicit 
anchoring of expectations and volatility ensure that monetary 
policy is forward-looking and that a symmetric inflation target 
strengthens intertemporal sustainability in monetary policy 
management. In addition, the behaviour of inflation ex post 
and the speed of convergence of inflation expectations should 
provide the basis for determining the most appropriate pulse 
of nominal interest rate in the economy which will keep 
inflation trajectory consistent with the growth of the economy. 
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Persistence, Speed of Adjustment, Steady-State, Gauss-Siedel, 
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2 
1.0 Introducere 

Scopul de a realiza stabilitatea 
preţului este relevant pentru orice politică 
monetară.  

Obiectivul stabilităţii preţului 
încapsulează în special nevoia de a scădea 
perspectivele preţului la zero şi de a elimina 
nesiguranţa pe termen lung în privinţa 
nivelului preţului. Dezbaterea din literatura 
este interesantă şi, fără îndoială, concentrată 
pe domeniul a două cadre monetare – ţintele 
de inflaţie şi extremele ţintelor monetare.  

Multe bănci centrale au fost de 
ambele părţi ale acestei împărţiri. În această 
împărţire se găsesc şi cadrele de venit ale 
ţintelor şi tipul de regulă politică Friedman 
care a fost criticat din motive de percepere de 
instabilitate la cererea de bilanţuri reale ale 
banilor prin apărători ai ţintelor monetare.  

Pe de altă parte, adepţii ţintelor de 
inflaţie arată faptul că ţintele monetare sunt o 
strategie ineficace din cauza inflaţiei 
fundamentale care găzduieşte presiuni 
inflaţioniste persistente care se transmit 
perspectivelor inflaţiei. 

În timp ce perspectivele inflaţioniste 
şi volatilitatea preţului pe termen lung 
continuă să genereze interes, în Nigeria nu 
ne-am concentrat prea mult pe aceste lucruri 
în termeni de studiu şi politici. 

Până acum, studiile privind inflaţia 
Nigeriei ne-au putut spune că perspectivele 
nivelului de preţ au fost testate sub 
perspective flexibile, întrucât preluările 

of Nigeria and Ph.D student at the University of 
Nigeria, Nsukka, Nigeria. The author gratefully 
acknowledges useful comments from O.J. 
Nnanna, Ph.D, Director of Research, Central Bank 
of Nigeria. The views expressed in this paper 
represent the views of the author and do not 
necessarily reflect those of the Central Bank of 
Nigeria. All errors and omissions are mine. All 
correspondence should be addressed to: 
miabet_ltd@yahoo.com 
2 
1.0 Introduction 
Germane to every monetary policy is the goal of 
achieving price stability. 
The objective of price stability essentially 
encapsulates the need to eliminate 
price expectations to zero and to eliminate the long 
run uncertainty about the 
price level. The debate in the literature is 
interesting and indeed focused within 
the purview of two monetary frameworks -
inflation targeting and monetary 
targeting extremes. Many central banks have been 
on both sides of this divide. In 
between this divide is found the income targeting 
frameworks and the Friedmantype 
policy rule which itself has been criticized for 
reasons of perceived instability 
in the demand for real money balances by 
monetary targeting advocates. 
Proponents of inflation targeting on the other hand 
are quick to point to the fact 
that monetary targeting is an ineffective strategy, 
because of the underlying core 
inflation, which accommodates persistent 
inflationary pressures, which are 
transmitted into inflation expectations. 
While inflationary expectation and long-run price 
volatility keeps 
generating interest, little in terms of studies and 
policy focus has been on these 
in Nigeria. 
So far the studies on Nigeria’s inflation have been 
able to tell us that 
expectations in the price level have been tested 
under adaptive expectations2 
whereas the assumptions for rational expectations 
of prices are considered to be 
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perspectivelor raţionale are preţurilor sunt 
considerate a fi prea puternice pentru preţuri. 
Prin urmare, trebuie să se examineze 
abilitatea politicii monetare de a reduce 
perspectivele pe termen lung la niveluri  
tolerabile care conţin nivelul dorit de preţuri. 

Mai mult decât atât, am fost 
concentraţi pe cauzele inflaţiei din Nigeria, 
întrucât rolul politicii monetare în cadrul 
curent al Nigeriei nu pare să fie capabil de 
împiedicarea sau eliminarea denaturărilor din 
nivelul preţului produce prin nesiguranţă şi 
perspective pe termen lung. 

Ţintele politicii monetare din Nigeria 
sunt centrate pe o abordare financiară de 
programare care conţine implicit ţinte de 
inflaţie şi externe. 

2 Perspective adaptabile sau din trecut 
extrapolează evenimente din trecutul recent 
în viitor folosind informaţii din trecutul 
recent. De obicei, schimbările de perspective 
urmăresc mereu schimbări în valorile actuale 
ale fundamentelor economice prezise. Se 
asigură o explicaţie detaliată în anexă.  
 3 Rezervele constau în creşterea unei 
activităţi economice reale şi în creşterea unei 
furnizări băneşti de la care derivă capacitatea 
economiei de a asimila credit domestic. Prin 
urmare, acest studiu ar fi un punct de plecare 
semnificativ de la studiile privind inflaţia din 
Nigeria, conţinând perspective pe termen 
lung şi efecte de volatilitate a preţurilor, 
determinând direcţia acţiunilor politicii 
monetare.3  
În consecinţă, obiectivul acestui studiu este 
faptul de a determina dacă perspectivele 
inflaţiei şi volatilitatea preţului au vreo 
influenţă semnificativă asupra inflaţiei din 
Nigeria şi, chiar prin aceasta, de a determina 
măsura în care politica monetară a eliminat 
perspectivele şi volatilitatea la nivelul 
preţului. 
 Pentru a întreprinde acest studiu, 
documentul este organizat în cinci secţiuni. 
Secţiunea 1 discută introducerea, în timp ce 
literatura este revizuită în secţiunea 2. 
Secţiunea 3 conţine metodologia, secţiunea 4 
asigură analiza rezultatelor iar secţiunea 5 

too strong for prices. It is imperative therefore, to 
examine the ability of monetary 
policy at reducing forward-looking expectations to 
tolerable levels that are 
consistent with desired level of prices. 
And more so, the concentration has been on the 
causes of inflation in 
Nigeria, whereas the role of monetary policy in the 
context of Nigeria’s current 
framework is not shown to be capable of 
circumventing or eliminating distortions 
in the price level occasioned by uncertainty and 
forward-looking expectations. 
Monetary policy targeting in Nigeria is centered on 
a financial 
programming approach that contain an implicit 
inflation target and external 
2 Adaptive or backward-looking expectations 
extrapolate events of the recent past into the future 
by using 
information from the recent past. Usually, changes 
in expectations always trail changes in the actual 
values 
of economic fundamentals that are being predicted. 
A detailed explanation is provided in the appendix. 
3 
reserves consistent with the growth of real 
economic activity and growth of 
money supply from which the economy’s 
absorptive capacity for domestic credit 
is derived. This study would therefore be a 
significant departure from the studies 
on inflation in Nigeria by incorporating forward-
looking expectations and volatility 
effects of prices in determining the long direction 
of monetary policy actions.3 
Consequently, the objective of this study is to 
determine whether inflation 
expectation and price volatility have any 
significant influence on inflation in 
Nigeria, and; ipso facto determine the extent to 
which monetary policy have 
eliminated expectations and volatility in the price 
level. 
To undertake this study, the paper is organized in 
five sections. Section 1, 
discusses the introduction, while the literature is 
reviewed in section 2. Section 3 
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conţine concluzia documentului. Anexa 
conţine câteva expuneri detaliate ale 
conceptelor metodologice.  
 
2.0 Revizia literaturii 
2.1 Inflaţia în Nigeria: Câteva dovezi 
pragmatice  

Înţelegerea inflaţiei din Nigeria a fost 
posibilă din anii 90 prin munca a numeroşi 
autori.  
 Asogu (1991) a adus dovezi 
pragmatice folosind zece specificări care 
cuprindeau caracteristicile economiei 
structurale, monetare şi deschise din inflaţia 
nigeriană. El găsea că determinanţii majori ai 
inflaţiei din Nigeria conţineau producţia 
reală, dar mai ales producţia industrială, 
exporturi nete, furnizare curentă de bani, 
preţurile alimentelor domestice şi schimbările 
ratei de schimb.   
 Moser (1995) a studiat inflaţia pe 
termen lung pe modelul corecţiei greşelii 
dinamice. El găsea că efectul monetar era atât 
substanţial, cât şi venit real iar rata de schimb 
era la nivelul de importanţă 1%. Ajustările pe 
termen scurt ale dezechilibrului din perioada 
contemporană erau conţinute în studiu.  
 Fakiyesi (1996) a studiat inflaţia din 
Nigeria folosind modelul de durată auto-
regresivă distribuită şi a argumentat că 
inflaţia depinde de o întindere din ce în ce 
mai mare. 
3 Vezi Masha, I. (1998) pentru o 
documentaţie a acestor studii.  

4 Banii, rata de schimb a nairei faţă de 
dolar, creşterea venitului real, nivelul 
precipitaţiilor şi nivelul inflaţiei anticipate, 
care se bazează pe nivelul de inflaţie al anului 
anterior.  

Masha (2002) a studiat rolul unei 
veritabile surse de variaţie a nivelului de 
preţuri, deşi adesea neglijată, piaţa paralelă 
pentru valută, care este bazată pe finanţele 
unui schimb pe termen scurt furnizări 
intermediare şi bunuri de consum 
neperisabile. Aplicând un model de echilibru 
parţial bazat pe micro-fundaţii şi folosind 
date anuale, s-a obţinut o soluţie pentru 

contains the methodology, with section 4 provides 
analysis of results and section 
5 concludes the paper. The appendix contains the 
estimation output some 
detailed exposition of methodological concepts. 
2.0 Literature Review 
2.1 Inflation in Nigeria: Some Empirical 
Evidence 
Insight into the understanding of inflation in 
Nigeria since the 1990s has 
been made possible by the work of a number of 
authors. 
Asogu (1991) provided empirical evidence using 
ten specifications that 
encompassed structural, monetarist and open 
economy characteristics of 
Nigerian inflation. He found that, the major 
determinants of inflation in Nigeria 
included real output, especially industrial output, 
net exports, current money 
supply, domestic food prices and exchange rate 
changes. 
Moser (1995) studied inflation under long run and 
dynamic error correction 
model. He found that the monetary effect was 
substantial as well as real income 
and the exchange rate at the 1% significance level. 
Short run adjustments to 
disequilibria in the contemporaneous period were 
captured in the study. 
Fakiyesi (1996) studied inflation in Nigeria using 
the autoregressive 
distributed lag model and argued that inflation 
depended on the growth in broad 
3 See Masha, I. (1998) for a documentation of 
these studies. 
4 
money, the rate of exchange of the naira vis-à-vis 
the dollar, the growth of real 
income, the level of rainfall, and the level of 
anticipated inflation, which is based 
on the previous year’s level of inflation. 
Masha (2000) studied the role of a veritable source 
of variation in the level 
of prices, albeit often neglected, the parallel market 
for foreign currency, which is 
relied upon for the finance of unofficial short-term 
trade in intermediate inputs 
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nivelul preţului, folosind două pătrate la 
scenă mică  (2SLS), metodă variabilă 
instrumentală. Rezultatele confirmă în 
perioada 1971-1995 că dinamicele ratei de 
schimb de piaţă paralelă, adăugate la 
variabilele monetare tradiţionale, contribuie 
la comportamentul inflaţiei din Nigeria.   

 
2.2 Volatilitatea: Măsuri şi pragmatism4 

Engle (1982) a introdus metodologia 
ARCH, care a fost mai târziu extinsă până la 
a conţine o variabilă dependentă întârziată în 
ecuaţia condiţională variată GARCH. Această 
metodă este cea mai importantă pentru 
extragerea volatilităţii şi este mai riscantă de 
fiecare dată mult mai mult decât simplele 
deviaţii standard care dau o greutate egală 
şocurilor corelate şi perifericelor unice.  

Există numeroase dovezi pragmatice 
de susţinere pentru folosirea acestei tehnici, 
câteva dintre acestea fiind subliniate mai jos.  

Chadha şi Sarno (2002) aduc dovada 
unei nesiguranţe de investiţie cu un impact 
diferenţial de preţ, depinzând de faptul că 
nesiguranţa este pe termen lung sau scurt, cu 
dovada volatilităţii pe termen scurt care are 
efecte negative.  
 Autorii folosesc o tehnică a 
componentelor neobservate, folosind filtrul 
Kalman şi estimarea probabilităţii maxime de 
a separa componentele permanente şi 
tranzitorii ale nesiguranţei de preţ, pe care 
studiul o sugerează a fi destul de folositoare 
în acumularea volatilităţii. În mare, aceste 
studii au descompus  
4Joseph P. Byrne şi E. Philip Davis (februarie 
2003) Panoul de estimare al impactului de 
nesiguranţă al ratei de schimb în investiţia în 
ţările industriale importante, NIESR 
5 Volatilitatea condiţională de la un model 
GARCH la care variază tendinţa de la care s-
au calculat deviaţiile.  

Huizinga (1993) a dus la bun sfârşit 
analiza de volatilitate a inflaţiei US, a plăţilor 
şi profiturilor reale folosind GARCH şi, în 
general, a găsit un efect negativ privind 
investiţiile. Byrne şi Davis (2002) au adus 
dovezi pentru similaritatea de-a lungul G7 în 

and consumer durables. Applying a partial 
equilibrium model based on micro 
foundations, and using annual data, a solution was 
obtained for the price level 
using the two stage least squares (2SLS) 
instrumental variable method. The 
results confirm for the period 1971 to 1995 that the 
parallel market exchange rate 
dynamics, in addition to the traditional monetarist 
variables contribute to the 
inflation behaviour in Nigeria. 
2.2 Volatility: Measures and Empirics4 
Engle (1982) introduced the ARCH methodology, 
which was later 
extended to incorporate a lagged dependent 
variable in the conditional variance 
(GARCH) equation. This method is the state-of-
the-art for extracting volatility and 
captures risk in each period more sensitively than 
the simple rolling standard 
deviations, which give equal weight to correlated 
shocks and single large outliers. 
There is a number of supporting empirical 
evidence on the use of this technique 
some of which are highlighted below. 
Chadha and Sarno (2002) provide evidence of a 
differential impact of 
price uncertainty on investment, depending upon 
whether the uncertainty is long 
or short run, with evidence of short-run volatility 
having the most negative effect. 
The authors use an unobserved components 
technique employing Kalman filter 
and maximum likelihood estimation to separate 
permanent and transitory 
components of price uncertainty, which the study 
suggested as useful first 
attempt in capturing volatility. On the whole these 
studies have decomposed the 
4Joseph P. Byrne and E. Philip Davis (February 
2003) Panel Estimation of the Impact of Exchange 
Rate Uncertainty on Investment in the Major 
Industrial Countries, NIESR 
5 
conditional volatility from a GARCH model into a 
time varying trend from which 
deviations were computed. 
Huizinga (1993) carried out volatility analysis of 
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răspunsul negativ al investiţiilor la 
nesiguranţa în ratele de schimb reale efective 
estimate, folosind componente ale modelului 
GARCH, după cum au folosit Engle şi Lee 
(1999) într-un Panou de estimare de grup 
comun. Studiul a pus la comun subgrupări 
care includeau patru ţări europene mai mari şi 
a observat beneficii la investiţii în cadrul 
Uniunii Europene Monetare (EMU), unde se 
favorizează o rată de schimb de depreciere şi 
o volatilitate a ratei lungi.  

De asemenea, Serven (2003) a estimat 
volatilitatea condiţională a ratei reale de 
schimb pentru a dezvolta ţările folosind 
modelul GARCH şi găsea nesiguranţa ratei 
reale de schimb ca având un impact pozitiv 
foarte semnificativ în literatura pragmatică. 
Printre alţii, Driver şi Moreton (1991) au 
modelat nesiguranţa folosind deviaţia 
standard de-a lungul a 12 echipe de 
prognozare a creşterii producţiei şi a ratei de 
inflaţie pe mai mult de 12 luni. Au găsit un 
efect negativ pe termen lung de la nesiguranţa 
de creştere a producţiei asupra investiţiei, dar 
nici un efect pe termen lung de la nesiguranţa 
inflaţiei asupra investiţiei. Alţii, inclusiv 
Goldberg (1993) pentru standardul deviaţiilor 
din SUA; Darby şi al. (1999) au folosit 
abordarea Kenen-Rodrick (1986) a unei 
medii în mişcare a G7 estimată ţară cu ţară 
pentru a extrage componentul tendinţei de 
creştere a producţiei asupra investiţiei, în 
timp ce Cuthbertson şi Gasparro (1995) şi-au 
asumat studiul pentru Marea Britanie iar 
Sensenbrenner (1991) pentru 6 ţări OECD.  
 Se poate concluziona din aceste studii 
că măsurile de deviaţie standard ale 
volatilităţii sunt independente de volatilitatea 
trecută, în timp ce mediile în mişcare 
constrâng gradele de libertate. Pe de altă 
parte, volatilitatea condiţională conţine 
volatilitatea trecută estimând diversitatea 
curentă, condiţională prin diversitatea 
întârziată.  
 Există un efect de feedback care poate 
fi exploatat şi poate fi cunoscut în 
contemporaneitate. Această distribuţie inter-
temporală a volatilităţii este necesară pentru 6 

US inflation, real wages 
and real profits using GARCH and generally, 
found a negative effect on 
investment. Byrne and Davis (2002) provided 
evidence for similarities across the 
G7 in the negative response of investment to 
uncertainty in nominal and real 
effective exchange rates estimated using 
components of the GARCH model as 
used in Engle and Lee (1999) in a Pooled Mean 
Group Panel Estimation. The 
study pooled subgroups, which included four 
larger EU countries and noted that 
to the extent European Monetary Union (EMU) 
favours an exchange rate 
depreciation and long rate volatility, it implied 
beneficial to investment. Also, 
Serven (2003) estimated the conditional volatility 
of the real exchange rate for 
developing countries using the GARCH model 
and found real exchange rate 
uncertainty as having a highly significant positive 
impact on investment. 
Alternative measures of volatility could also be 
found in the empirical 
literature. Among others, Driver and Moreton 
(1991) modeled uncertainty using 
the standard deviation across 12 forecasting teams 
of output growth and inflation 
rate over 12 months. They found a negative long-
run effect from output growth 
uncertainty on investment but no long-run effect 
from inflation uncertainty on 
investment. Others include Goldberg (1993) for 
the US using rolling standard 
deviations; Darby et al. (1999) employed the 
Kenen-Rodrick (1986) approach of 
a moving average for the G7 estimated country-
by-country to extract the trend 
component of output growth on investment, while 
Cuthbertson and Gasparro 
(1995) undertook the study for the UK, and 
Sensenbrenner (1991) for 6 OECD 
countries. 
It can be concluded from these studies that 
standard deviations measures 
of volatility are independent of past volatility, 
while moving averages constrain 
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design şi sincronizare a politicii monetare 
fără a cauza un dezechilibru semnificativ în 
macro-economie. De asemenea, este adevărat 
că dacă măsura de volatilitate nu găzduieşte 
efectele suprapuse ale volatilităţii, intervenţia 
politică va exagera probabil la o politică 
devreme care intenţionează să corecteze orice 
balansare din ciclul afacerilor.  
 
2.3 Volatilitatea preţului, perspective şi 
activitate economică reală  

Relaţia pragmatică dintre volatilitate, 
perspective şi activitate economică reală a 
fost evidenţiată şi în literatură, unele trăsături 
fiind revizuite mai jos.  
 Într-un studiu privind politica 
monetară scoasă la iveală de la adoptarea 
ţintelor de inflaţie în Brazilia în iunie 1999, 
Bogdanski, et al. (2001) a argumentat că în 
cadrul noii politici, o categorie importantă de 
preţuri a expus o ajutare din trecut, fapt care a 
influenţat reacţia politicii monetare din 
moment ce reduce eficienţa ratelor de interes 
domestic în controlarea inflaţiei. Un sens în 
care reacţia la aceste perspective haotice era 
evidentă este ritmul convergenţei 
perspectivelor de inflaţie, care a adus un ghid 
de determinare a ritmului potrivit al 
reducerilor ratei de interes nominal. Ei au 
estimat o ecuaţie structurală pe modelul VAR 
cu o ecuaţie IS, augmentată de ecuaţia curbei 
lui Phillips şi schimbul dinamicelor ratei cu 
rata de interes luată ca variabilă politică 
pentru a minimaliza funcţia de pierdere a 
deviaţiei inflaţiei aşteptate de la ţinta sa ca o 
funcţie a generaţiei de producţie aşteptată şi 
de variaţie a ratei de interes nominală.   
 S-a presupus că economia este la un 
echilibru ferm al statului şi este supusă la 
şocurile unei deviaţii standard, ale cărei 
magnitudini sunt 0.3% pentru furnizare, 
0.45% pentru cerere şi 5% pentru şocuri 
financiare.  
 În mare, agenţii fac faţă unei 
probleme de extragere a semnalului şi nu prea 
se ştie exact cum îşi formează perspectivele 
de inflaţie şi cum examinează această 
nesiguranţă, Conway et al. (1998) a aplicat 

degrees of freedom. Conditional volatility on the 
other hand captures past 
volatilities by estimating current variance, 
conditional upon its lagged variance. 
There is a feedback effect that can be exploited and 
become known 
contemporaneously. This intertemporal volatility 
distribution is necessary for the 
6 
design and timing of monetary policy without 
causing significant disequilibrium in 
the macro economy. It is also true that if the 
measure of volatility does not 
accommodate this overlapping effects of volatility, 
policy intervention would 
probably overreact to an earlier policy intended to 
correct any swings in the 
business cycle. 
2.3 Price Volatility, Expectation and Real 
Economic Activity 
The empirical nexus between volatility, 
expectations and real economic 
activity has also been highlighted in the literature, 
some of which are reviewed 
below. 
In a study of the emerging monetary policy since 
the adoption of inflation 
targeting in Brazil in June 1999, Bogdanski, et al. 
(2001) argued that in the new 
policy framework, significant portion of prices 
exhibited backward-looking 
adjustment, a fact that influenced monetary policy 
reaction since it reduces the 
efficiency of domestic interest rates in controlling 
inflation. One way in which 
reaction to these chaotic expectations was evident 
was the pace of convergence 
of inflation expectations, which provided a guide 
to determine the appropriate 
rhythm of nominal interest rate reductions. They 
estimated a three equation 
structural VAR model with an IS equation, 
augmented Phillips curve equation 
and exchange rate dynamics with the interest rate 
taken as a policy variable to 
minimize the loss function of the deviation of 
expected inflation from its target as 
a function of the expected output gap and nominal 
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sistemul politic şi de prognoză simulator al 
Băncii din Noua Zeelandă şi a observat că 
ţintele inflaţiei domestice reduc variabilitatea 
în toate variabilele macroeconomice, în afară 
de inflaţie, chiar dacă percepţia autorităţilor 
monetare este corectă sau nu.  
7 În cadrul studiului său, Mehra (1999) 
estimează o politică monetară pe termen lung 
ca funcţie de reacţie pentru ca economia SUA 
să prezică un comportament al ratei de 
fonduri federale din 1979 şi demonstrează că 
o astfel de rată a răspuns perspectivelor 
inflaţioniste pe termen lung de la rata de 
legătură. Autorul atribuie succesul realizării 
stabilităţii macroeconomice a politicii 
monetare SUA pe această perioadă fixării 
perspectivelor pe termen lung de către 
autorităţile monetare.  
 Clarida, Gali şi Gertler (1998) au 
estimat politica monetară ca funcţie de reacţie 
pentru Franţa, Germania, Italia, Japonia, 
Marea Britanie şi SUA. Folosind funcţia de 
reacţie a lui Taylor cu perspective pe termen 
lung, autorii raportează un comportament pe 
termen lung în politica ce controlează băncile 
centrale din ţările respective, date fiind 
reacţiile lor la inflaţia anticipată.  
 
3.0 Precizarea modelului  
3.1 Cadru analitic 

Un bun punct de plecare pentru cadrul 
analizei este cadrul AD-AS.  

Acest lucru reiese din faptul că de la 
revoluţia lui Keynes din 1930, solicitarea 
maximă (AD) şi furnizarea totală (AS) au 
rămas calul de bătaie al analizei 
macroeconomice. Funcţiile solicitării maxime 
şi furnizării totale determină echilibrul dintre 
nivelul general al preţului şi producţia totală 
din economie. Funcţia furnizării totale arată 
diferitele producţii posibile, care vor fi 
furnizate la diferite niveluri  de preţ, dată 
fiind plata şi programul produsului fizic 
periferic al muncii.  Actualul produs total şi 
nivelul general al preţului din orice perioadă 
dată va depinde de solicitarea maximă a 
perioadei. Cadrul AD-AS este reprezentat de 
două curbe într-un preţ al producţiei sau un 

interest rate variation. The 
economy was assumed to be at steady state 
equilibrium and is hit by shocks of 
one standard deviation, whose magnitudes are 0.3 
percentage points for supply, 
0.45 percentage points for demand and 5 
percentage points for financial shocks. 
Agents largely face a signal extraction problem in 
reality and how exactly they 
form their inflation expectations is little known and 
to examine this uncertainty, 
Conway et al. (1998) applied forecasting and 
policy system of the Bank of New 
Zealand simulations and noted that targeting 
domestic inflation reduces the 
variability in all macroeconomic variables except 
inflation whether the perception 
of monetary authorities is correct or not. 
7 
In his study Mehra (1999) estimates a forward-
looking monetary policy 
reaction function for the US economy to predict 
the behaviour of the federal 
funds rate since 1979 and demonstrates that such a 
rate has responded to longrun 
inflationary expectations derived from the bond 
rate. The author attributes the 
success of US monetary policy in achieving 
macroeconomic stability during this 
period to the anchoring of forward-looking 
expectations by the monetary 
authorities. 
Clarida, Galí, and Gertler (1998) have estimated 
monetary policy reaction 
functions for France, Germany, Italy, Japan, the 
UK, and the US. Using Taylor’s 
reaction function with forward-looking 
expectations, the authors report a forwardlooking 
behaviour in the policy setting of the central banks 
of those countries, 
given their reactions to anticipated inflation. 
3.0 Model Specification 
3.1 Analytical Framework 
A good start point for the framework of analysis is 
the AD-AS framework. 
This follows from the fact that since Keynes’ 
revolution of the 1930s, the 
aggregate demand (AD) and the aggregate supply 
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spaţiu de inflaţie al producţiei. Solicitarea 
maximă se referă la diverse niveluri  de 
producţie sau consumator şi bunuri de capital 
pe care unităţile care cheltuiesc le vor solicita 
la diverse niveluri  de venit/preţ. Acest lucru 
derivă din două curbe din spaţiul ratei de 
interes a producţiei, IS (economiile 
investiţiei) şi LM (datul cu împrumut). Dacă 
diverse valori ale nivelului de preţ sunt 
considerate curbe IS-LM, atunci ele sunt 
folosite pentru a deriva curba AD. Intersecţia 
curbelor IS-LM arată că  
8 valorile ratei de interes şi de venit, cum ar fi 
banii de pe piaţă, cheltuielile dorite actuale 
sunt aceleaşi pentru niveluri  date de 
furnizare de bani, preţ, rata de interes, 
cheltuielile şi taxele guvernului. Rolul ratei 
de schimb şi schimbul internaţional în 
fluctuaţii pe termen scurt au fost incorporate 
în extinderile mai târzii ale cadrului IS-LM. 
 Mergând mai departe de cadrul de mai 
sus, Banca Centrală din Nigeria are ca 
politică monetară obiectivul de a realiza şi de 
a menţine stabilitatea preţului, legătura care 
aduce economie în echilibru cel puţin pe 
termen scurt. Instrumentul operaţional al 
băncii centrale care îi serveşte la atingerea 
scopului este ajustarea bazei monetare prin 
operaţiuni pe piaţă deschisă complementată 
cu operaţiuni cu fereastră de discount 
folosind rata minimă pentru al doilea 
discount. Această acţiune poate avea impact 
asupra inflaţiei în numeroase feluri, printre 
care şi: parţial prin trecerea de la rata de 
schimb la inflaţie şi parţial prin impactul ratei 
reale de schimb şi ratelor reale de interes pe 
solicitarea maximă, după cum se influenţează 
lichiditatea.  
 Svensson (2000)5 a sugerat pentru o 
mică economie deschisă, inflaţia domestică 
(Δp) (o ecuaţie AS), condusă de condiţia de 
paritate a puterii de achiziţionare pe termen 
lung [e + p* − p], unde e reprezintă jurnalul-
nivel al ratei nominale de schimb, p* şi p sunt 
jurnalele-nivel străine şi domestice de preţuri. 
6 Pe termen scurt, inflaţia domestică este 
afectată şi de către generaţia producţiei (y) şi 
de către rata străină de inflaţie: 

(AS) has remained the 
workhorse of macroeconomic analysis. The 
aggregate demand and aggregate 
supply functions determine the equilibrium general 
price level and aggregate 
output in the economy. The aggregate supply 
function shows the different 
possible outputs, which will be supplied at 
different price levels, given the money 
wage and the schedule of the marginal physical 
product of labour. The actual 
aggregate output and the general price level for any 
given period will depend on 
the aggregate demand for the period. The AD-AS 
framework is represented by 
two curves in an output-price or output-inflation 
space. Aggregate demand refers 
to the different levels of output or consumer and 
capital goods that the spending 
units will demand at different income/price levels. 
It is derived from two curves in 
output-interest rate space, the IS (investment-
savings) and LM (lending Money) 
curves. If different values of the price level are 
considered the IS-LM curves are 
used to derive the AD curve. The intersection of 
the IS-LM curves shows the 
8 
values of interest rate and income such that the 
money market clears and actual 
and desired expenditures are equal for given levels 
of money supply, price, 
interest rate, government spending and taxes. The 
role of exchange rate and 
international trade similarly in short-run 
fluctuations has been incorporated in 
later extensions of the IS-LM framework. 
Proceeding from the above framework, the Central 
Bank of Nigeria has as 
a monetary policy objective to achieve and 
maintain price stability, the link that 
brings the economy into equilibrium at least in the 
short-run. The central bank’s 
operational instrument in attaining this goal is to 
adjust the base money through 
open market operations complemented with 
discount window operations using 
the minimum rediscount rate. This action can 
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Δpt = α0 + α1(L) Δpt-1 + α2 (L) Δp*t + 
α3(L) yt-1 +α4(L) [et-1 + p*t-1 − pt-1] + ε1t 
(1) 
Pe partea solicitării (ecuaţia AD), generaţia 
producţiei este legată de rata reală de interes 
aşteptată [i – E Δp], rata reală de schimb, 
creşterea cererii lumii (Δw), şi o măsură a 
impulsului fiscal: 
yt = β0 + β1(L) yt-1 + β2(L) [it-1 – Et-1 Δpt] 
+β3(L) [et-1 + p*t-1 − pt-1] + 
β4(L) Δwt + β5(L) bg t-1 + ε2 t (2) 
5 Vezi Transmisia Politicii Monetare, 
Regulile ratei de interes şi Ţintele inflaţiei în 
trei ţări de tranziţie de Roberto Golinelli şi 
Riccardo Rovelli, Documentul de lucru nr. 10 
Ezoneplus, August 2002 
6 Seria a fost generată de autor, folosind date 
obţinute de la Statisticile financiare 
internaţionale şi fixate pe preţurile SUA şi 
rata de schimb bilaterală a N/SUA$. 
9 În acest studiu, AS va fi augmentat cu 
variabilele părţii AD într-o singură ecuaţie.  
7 Preţurile străine nu vor intra în precizare 
explicit, după cum este inclus la ecuaţia AS 
în indicatorul de paritate a puterii de 
achiziţionare. În acelaşi mod, generaţia 
producţiei se presupune că va fi umplută prin 
importuri, dat fiind faptul că Nigeria 
reprezintă o economie dependentă de import 
iar descărcarea este evidentă.  
 În plus, noi alegem să reprezentăm 
paritatea ratei de interes descoperită prin rata 
nominală diferenţială de interes inclusă în 
ecuaţia inflaţiei. Acest lucru serveşte la 
reprezentarea canalului de transmisie la 
inflaţia acţiunilor Băncii Centrale, controlând 
evoluţia ratei de interes nominală prin rata de 
referinţă. De asemenea, impulsul fiscal vine 
din exterior, după cum autorităţile fiscale 
deţin controlul total al politicii fiscale, caz în 
care rolul complementar al politicii monetare 
este de a stabili dacă politica fiscală este 
expansionistă.  
 Motivul fundamental pentru alegerea 
unei singure precizări a ecuaţiei AS este o 
încercare de a determina volabilităţile 
condiţionale puternice din nivelul preţului 
folosind un GARCH (p, q) (modelul este 

impact on inflation in a number of 
ways which may include: partly through the pass-
through from exchange rate to 
inflation and partly through the impact of the real 
exchange rate and real interest 
rates on aggregate demand as liquidity is 
influenced. 
Svensson (2000)5 suggested for a small open 
economy, domestic inflation 
(Δp) (an AS equation), driven by the long-run 
purchasing power parity condition 
[e + p* − p], where e is the log-level of the nominal 
exchange rate, p* and p are 
the foreign and the domestic log-levels of prices.6 
In the short-run, domestic 
inflation is also affected by the output gap (y) and 
the foreign inflation rate: 
Δpt = α0 + α1(L) Δpt-1 + α2 (L) Δp*t + α3(L) yt-1 
+α4(L) [et-1 + p*t-1 − pt-1] + ε1t (1) 
On the demand side (AD equation), the output gap 
is linked to the expected real 
interest rate [i – E Δp], the real exchange rate, the 
growth of world demand 
(Δw), and a measure of the fiscal impulse (bg): 
yt = β0 + β1(L) yt-1 + β2(L) [it-1 – Et-1 Δpt] 
+β3(L) [et-1 + p*t-1 − pt-1] + 
β4(L) Δwt + β5(L) bg t-1 + ε2 t (2) 
5 See Monetary Policy Transmission, Interest Rate 
Rules and Inflation Targeting in Three Transition 
Countries by Roberto Golinelli and Riccardo 
Rovelli, Ezoneplus Working Paper No. 10, August 
2002 
6 The series was generated by the author using 
data obtained from the International Financial 
Statistics and 
anchored on US prices and the bilateral exchange 
of rate of N/US$. 
9 
In this study the AS would be augmented with the 
AD side variables in a single 
equation.7 Foreign prices would not enter the 
specification explicitly as in the AS 
equation it is captured in the purchasing power 
parity indicator. Similarly, the 
output gap is assumed to be filled by imports given 
that the Nigeria is an import 
dependent economy and dumping is evident. In 
addition, we chose to represent 
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ilustrat în anexă) şi după aceea, de a rezolva 
inflaţia pe termen lung folosind informaţiile 
conţinute în aceste fundamente economice 
specifice în legătură cu o mică economie 
deschisă ca Nigeria.  
 Cadrul econometric adoptat pentru 
acest studiu estimează un model dinamic de 
preţuri cu scopul de a confirma relaţia pe 
termen lung a preţurilor şi determinanţii săi. 
Aceasta a asigurat bazele pentru obţinerea în 
mod pragmatic a seriilor puternice pentru 
volatilitatea preţului şi evaluarea importanţei 
volatilităţii preţului şi perspectivelor inflaţiei.  
 Cu scopul de a sublinia rolul şocurilor 
politice, studiul estimează mai departe funcţia 
impuls-răspuns pe model VAR care face 
variabilele să optimizeze inovaţii generate 
dintr-un set de variabile, inclusiv volatilitatea 
preţului, perspectivele preţului, paritatea ratei 
de schimb a puterii de achiziţionare, rata 
diferenţială de interes 
7 Se aşteaptă ca acest lucru să fie model 
specificat în totalitate fără pierdere de 
interacţiune printre variabilele cu modele 
similare pentru Nigeria. Lama lui Ocam se 
aplică pentru a face modelul să fie cât mai 
simplu. 
8 Se poate observa că volatilitatea dintr-o 
serie se varsă în volatilitatea celeilalte iar 
dimensiunea şi semnul inovaţiei (distincţia 
între veşti bune şi veşti rele) are un impact 
diferenţial asupra varianţei condiţionale 
estimate.  
10 banii furnizează creştere, creştere în brută 
a produsului domestic şi a deficitului fiscal 

Modelul pentru preţurile pe termen 
lung urmează algoritmul lui Gauss-Siedel 
pentru o serie rezolvată de perspective.  
 

Ecuaţia operaţională pentru acest 
studiu se defineşte prin ecuaţia statică pe 
termen lung.  
(3.3). 
(3.3) INF = f (LBGF, PPP, INTDIFF, 
GPIB , PRVOL, INFLEX) + εt 
F’LBGF>0, f ’PPP<0, f ’INTDIFF>0, f 
’GPIB <0, f ’PRVOL>0, f ’INFLEX>0 

Toate variabilele sunt la început 

the uncovered interest rate parity by the nominal 
interest rate differential included 
in the inflation equation. This serves to represent 
the channel of transmission to 
inflation of the Central Bank actions in controlling 
the evolution of the nominal 
interest rate through benchmark rate. The fiscal 
impulse also comes in 
exogenously, as fiscal authorities are in full control 
of fiscal policy, in which case 
the complementary role of monetary policy is to 
contract if the fiscal policy is 
expansionary. 
The fundamental reason for the choice of a single 
equation AS 
specification is an attempt to determine robust 
conditional volatilities in the price 
level using a GARCH (p,q) ( the model is 
illustrated in the appendix) and 
thereafter, solve for forward-looking inflation 
expectation by utilizing the 
information content in these specific economic 
fundamentals for a small open 
economy like Nigeria. 
The econometric framework adopted for this study 
estimates a dynamic 
model of prices in order to confirm the long run 
relationship of prices and its 
determinants. This provided the basis for obtaining 
empirically robust series for 
price volatility and the evaluation of the 
significance of price volatility and inflation 
expectation. 
In order to underscore the role of policy shocks, 
the study further estimate 
the impulse response function in a VAR model 
that makes the variables optimize 
innovations8 generated from a set of variables 
including price volatility, price 
expectation, purchasing power parity exchange 
rate, interest rate differential, 
7 This is expected to make the model fully 
specified without loss of the interaction among the 
variables in 
line with similar models for Nigeria. The Ocam’s 
razor is applied to make the model as simple as 
possible. 
8 It can be observed that volatility in one series 
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diferite şi estimate cu o reprezentare pentru 
corectarea greşelilor. Variabilele sunt definite 
după cum urmează: 
INF : Rata de inflaţie  
LBGF : deficitul fiscal 
PPP : Condiţia de paritate a puterii de 
achiziţionare  
INTDIFF : Rata de interes diferenţială  
GPIB  : Rata creşterii produselor domestice 
brute  
PRVOL : Volatilitatea preţului9 
INFLEX : Perspectivele inflaţiei 

În sfârşit, estimarea VAR urmează 
precizările de mai jos cu două întârzieri: 
[INF INFLEX GM2 INTDIFF PRVOL] 

Reprezentarea matematică pe care o 
avem, (3.4) yt = C1yt-1 + … + Cpyt-p + Zxt 
+ εt, unde yt este un vector k al variabilelor 
endogene, xt este un vector d al variabilelor 
exogene, C1,…, Cp şi Z sunt matrice ale 
coeficienţilor care trebuie estimate iar εt este 
un vector de inovaţii care poate vi corelat în 
contemporaneitate, but ei nu sunt corelaţii cu 
propriile valori întârziate şi nici cu variabilele 
din partea dreaptă.  
9 Aceasta se evaluează ca o deviaţie 
condiţională standard obţinută din modelul 
estimat GARCH.  
11 Din moment ce doar valorile întârziate ale 
variabilelor endogene apar în partea dreaptă a 
ecuaţiilor, simultaneitatea nu mai este o 
problemă iar OLS renunţă la estimări 
consistente. Pe deasupra, chiar dacă inovaţiile 
εt pot fi corelate în contemporaneitate, OLS 
este eficient şi echivalent Pătratelor mici 
generalizate (GLS) din moment ce toate 
ecuaţiile au regresori identici.  
 
3.2 Proprietăţile seriei de timp ale datelor  

De cele mai multe ori, datele seriei de 
timp tind să conţină variantă infinită, care nu 
este menită să revină şi să se întindă pe cercul 
de unitate. Ecuaţiile estimate din astfel de 
serii sunt în regres prefăcut, în sens 
economic. Fără îndoială, încărcarea variabilei 
endogene este minusculă când, de fapt, există 
o relaţie pe termen lung între ea şi 
fundamentele economice care o conduc. 

spills over into volatility in the other, and 
the size and sign of the innovation (distinction 
between good and bad news) has a 
differential impact upon the estimated conditional 
variance. 
10 
money supply growth, growth in gross domestic 
product and fiscal deficit. The 
model for the forward-looking prices follows the 
Gauss-Siedel algorithm for a 
solved series of expectations. 
The operational equation for this study is defined 
by the static long-run equation 
(3.3). 
(3.3) INF = f (LBGF, PPP, INTDIFF, GGDP, 
PRVOL, INFLEX) + εt 
F’LBGF>0, f ’PPP<0, f ’INTDIFF>0, f 
’GGDP<0, f ’PRVOL>0, f ’INFLEX>0 
All variables are in first difference and estimated in 
an error correction 
representation. The variables are defined as 
follows: 
INF : Inflation rate 
LBGF : fiscal deficit 
PPP : Purchasing power parity condition 
INTDIFF : Interest rate differential 
GGDP : Growth rate of gross domestic product 
PRVOL : Price volatility9 
INFLEX : Inflation expectation 
Finally, the VAR estimation follows the 
specification below with two lags: 
[INF INFLEX GM2 INTDIFF PRVOL] 
The mathematical representation of which we 
have, 
(3.4) yt = C1yt-1 + … + Cpyt-p + Zxt + εt 
Where yt is a k vector of endogenous variables, xt 
is a d vector of exogenous 
variables, C1,…, Cp and Z are matrices of 
coefficients to be estimated, and εt is a 
vector of innovations that may be 
contemporaneously correlated but are 
uncorrelated with their own lagged values and 
uncorrelated with all of the righthand 
side variables. 
9 This is computed as the conditional standard 
deviation obtained from the estimated GARCH 
model. 
11 
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Astfel, fiecare variabilă ar fi examinată 
pentru tendinţă, conducere, originea unităţii şi 
co-integrarea.  

În consecinţă, ecuaţiile pentru aceste 
texte sunt definite prin Tehnica augmentată 
Dickey-Fuller (ADF). 

 
3.3 Date şi Software de estimare  

Datele provin din Buletinul de 
statistici CBN (2001) şi din Statistici 
Financiare Internaţionale (Decembrie 2003). 
Perspective de inflaţie se obţin folosind 
algoritmul Gauss-Siedel, după cum s-a 
descris mai devreme. Volatilitatea preţului 
este varianţa condiţională a lui GARCH (1, 1) 
cu inflaţia ca variabilă şi cu determinanţii săi 
ca variabile care diferă. Deficitul fiscal se 
defineşte ca fiind jurnalul raportului dintre 
cheltuiala totală a guvernului şi venitul său 
total.  
10 Se evită să se considere faptul că diferenţa 
dintre cele două, pentru că ele produc semne 
negative, ar putea compromite forma 
funcţională a modelului înceţoşând 
interpretarea rezultatelor. Furnizarea de bani 
şi produsul domestic brut sunt evaluate ca 
rate de creştere.  
 Paritatea puterii de achiziţionare este 
evaluată ca [e + p* − p], unde e este jurnalul 
nivelului ratei de schimb nominale, p* şi p 
sunt jurnalele niveluri lor indicilor de preţ ale 
consumatorului din SUA şi Nigeria. 
 Studiul a fost realizat folosind 
EVIEWS 4.1. 
10 Venitul nu include articole finanţatoare.  
12 
 
4.0 Analiza rezultatelor  

Rezultatele încep cu analiza 
caracteristicilor seriei de timp ale datelor.  

Variabila pentru discuţie include rata 
de inflaţie, deficitul fiscal ca măsură a 
impulsului fiscal, rata de interes diferenţială 
dintre rata de împrumut şi rata de economie, 
rata de creştere a produsului brut domestic la 
preţurile pieţei curente, creşterea furnizării de 
bani, paritatea puterii de achiziţionare şi o 
măsură o volatilităţii preţului.  

Since only lagged values of the endogenous 
variables appear on the right-hand 
side of the equations, simultaneity is no longer 
problematic and OLS yields 
consistent estimates. Moreover, even though the 
innovations εt may be 
contemporaneously correlated, OLS is efficient 
and equivalent to Generalized 
Least Squares (GLS) since all equations have 
identical regressors. 
3.2 Time Series Properties of Data 
Most time series data tend to contain infinite 
variance, that are not mean 
reverting and lie on the unit circle. Equation 
estimated from such series result in 
spurious regression that makes little economic 
sense. Indeed the loading of the 
endogenous variable is minuscule when in fact a 
long-run relationship exists 
between it and the economic fundamentals driving 
it. Thus each of the variables 
would be examined for trend, drift, unit root and 
cointegration. Consequently the 
equations for these tests are defined by the 
Augumented Dickey-Fuller (ADF) 
technique. 
3.3 Data and Estimation Software 
The data is sourced from the CBN statistical 
Bulletin (2001) and the International 
Financial Statistics (December 2003). Inflation 
expectation is obtained using the 
Gauss-Siedel Algorithm as described earlier. Price 
volatility is the conditional 
variance of the GARCH (1, 1) with the inflation as 
a variable and its determinants 
as the varying variables. Fiscal deficit is defined as 
the log of ratio of total 
government spending to total government 
revenue.10 We avoid considering the 
difference in the two as they produce negative 
signs that may compromise the 
functional form of the model blurring the 
interpretation of results. Money supply 
and gross domestic product are computed as 
growth rates. 
The purchasing power parity is computed as [e + 
p* − p], where e is the loglevel 
of the nominal exchange rate, p* and p are the US 
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4.1.1 Analiza de tendinţă 
 

S-a găsit că rata de inflaţie conţine o 
alunecare 11 dar nu şi o tendinţă care să 
indice o mişcare care să o îndepărteze de la 
drumul său. Măsura impulsului fiscal a 
demonstrat totuşi un comportament sistematic 
fără tendinţă şi fără alunecare. După cum ne 
aşteptam, produsul brut domestic şi 
furnizarea de bani avea tendinţa de a aluneca. 
Rata de interes diferenţială şi paritatea puterii 
de achiziţionare nu prezentau niciun fel de 
alunecare. 
Tabelul 1: Valorile probabilităţii de 
tendinţă & alunecare pentru un test de 
importanţă  
Probabilitate 
Variabilă 
Tendinţă Alunecare 
Rata de inflaţie 0.15 0.045 
Deficit fiscal 0.82 0.31 
Rată de interes diferenţială 0.00 0.30 
Creşterea PIB  0.00 0.00 
Creşterea stocului de bani 0.00 0.00 
Paritatea puterii de achiziţionare 0.00 0.71 
11 Acest concept se referă la o componentă 
autonomă a variabilei care nu reflectă variaţii 
de timp.  
13 
4.1.2 Câteva fapte stilizate 
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Inflaţia şi volatilitatea în Nigeria 

Este evident în figura de mai sus că 
inflaţia în Nigeria are o componentă volatilă 
care este departe de a fi eliminată. În perioada 
1973-1975, era mai mare de 10% şi doar în 
1987 a scăzut la mai puţin de 3%.  Cel 
dinainte coincide cu epoca înfloririi uleiului 

and Nigeria’s log-levels 
of consumer price indices. 
The study was carried out using EVIEWS 4.1. 
10 The revenue does not include the financing 
items. 
12 
4.0 Analysis of Results 
The results begin with the analysis of the time 
series characteristics of the data. 
The variable for discussion include the rate of 
inflation, fiscal deficit as measure 
of fiscal impulse, interest rate differential between 
the lending rate and the 
savings rate, growth rate of gross domestic product 
at current market prices, 
growth of money supply, the purchasing power 
parity, and a measure of the price volatility. 
4.1.1 Trend Analysis 
The rate of inflation was found to contain a drift11 
but no trend indicating a 
movement away from its path. The measure of the 
fiscal impulse however 
showed a systematic behaviour containing no 
trend and no drift. As expected the 
gross domestic product and the money supply 
trended with a drift. Interest rate 
differential and the purchasing power parity 
trended without any presence of a 
drift. 
Table 1: Trend & Drift probability values for 
test of significance 
Probability 
Variable 
Trend Drift 
Inflation rate 0.15 0.045 
Fiscal deficit 0.82 0.31 
Interest rate differential 0.00 0.30 
Growth of GDP 0.00 0.00 
Growth of money stock 0.00 0.00 
Purchasing power parity 0.00 0.71 
11 The concept refers to an autonomous 
component of a variable that do not reflect time 
variations 
13 
4.1.2 Some Stylized Facts 
0 
10 
20 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2009 

 
 123

şi cu plata minimă a premiilor Udoji din 
1973. A persistat mai mult de trei ani. Epoca 
recentă coincide cu măsurile de austeritate 
care erau asociate cu programul structural de 
ajustare. Forma volatilităţii este pro-ciclică şi 
reiese din anii 1993-1996. Cu multă 
încredere, volatilitatea a scăzut la aprox. 5% 
în 1997, alături de îngheţarea cheltuielilor 
guvernului din acel an.  
  Trecerea la democraţie a văzut 
volatilitatea pe muchie din nou din 1998.  
14 
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Inflaţia şi perspectivele de inflaţie din 
Nigeria  

Din figura de mai sus, se poate 
descifra că agenţii economici au făcut corect 
direcţia perspectivelor de preţ. În afară de 
epoca înflorii şi de recesiune economică din 
anii 90, perspectivele au întârziat în urma 
ratei de inflaţie. Mirajul de a avea o inflaţie 
de o singură cifră a înlăturat în cea mai mare 
parte autorităţile monetare. Un aspect 
interesant este incapacitatea politicii de a 
realiza perspective de joasă inflaţie. Se poate 
vedea că în 1986 când perspectivele era de 
joasă inflaţie, ele tindea spre o singură cifră. 
Astfel, fixarea perspectivelor de inflaţie şi a 
volatilităţii din cadrul politicii monetare ar 
influenţa convergenţă şi joasa inflaţie.  

 
4.2 Analiza unităţii de origine  

Testul pentru unitatea de origine 
folosind tehnica augmentată Dickey-Fuller 
(ADF) a indicat că rata de inflaţie, rata de 
interes diferenţială, creşterea produsului 
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Inflation and Volatility in Nigeria 
It is evident from the above figure that inflation in 
Nigeria has a significant 
volatile component that is far from being 
eliminated. For the period 1973-1975, it 
was above 10 per cent and only in 1987 that it ever 
fell to less than 3 per cent. 
The former coincides with the era of the oil boom 
and the minimum wage of the Udoji awards of 
1973. It persisted for over 3 years. The latter era 
coincides with 
the austerity measures that were associated with 
the structural adjustment 
programme. The pattern of volatility is pro-cyclical 
and emerged between 1993 
and 1996. With much confidence, volatility 
dropped to about 5 per cent in 1997 
associated with the freezing of government 
spending in the year. The build-up to 
democracy saw volatility edging up again from 
1998. 
14 
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Inflation and Inflation Expectation in Nigeria 
From the above figure it can be deciphered that 
economic agents got 
correctly the direction of price expectations. 
Except for the boom era and the 
economic recession of the early and late 90s, 
expectation has lagged behind the 
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domestic brut,  
15 perspectivele inflaţiei, măsura de 
volatilitate şi paritatea puterii sunt non-
staţionare cu una dintre ele ca ordin de 
integrare. Deficitul fiscal s-a dovedit a fi o 
serie staţionară. Toate testele au fost 
semnificative la 1%. Lungimea întârzierii a 
fost şi ea restrânsă la unu de când Criteriile 
de informaţii Akaike (AIC) nu au îmbunătăţit 
lungimea întârzierii cu măriri pe mai departe.  
Tabelul 2: Statisticile unităţii de origine  
Variabila adf Statistica critică McKinnon 
ordinea întârzierii de integrare/1 
Rata de inflaţie -5.27965** -3.67 (1 %) 1 
1(α ) 
Deficit fiscal -4.499* -2.641 (1 %) 1 0 (α ) 
Rata de interes diferenţial -5.8698** -2.647 
(1 %) 1 1(α ) 
Creşterea PIB  -6.8189** -4.324 (1 %) 1 1(α 
, γ ) 
Creşterea stocului de bani -6.081** -3.6793 
(1 %) 1 1(α ) 
Paritatea puterii de achiziţie -4.52735** -
4.31 (1 %) 1 1(α ) 
RES -4.03498* -3.6793 (1 %) 1 0 (α ) 
RES02 -4.01405* -3.6793 (1 %) 1 0 (α ) 
PRVOL -6.57668** -3.6892 (1 %) 1 1(α ) 
INFLEX -6.55662** -3.6892 (1 %) 1 1 (α ) 
/1 α reprezintă modelul doar cu control; α, γ 
reprezintă modelul cu constantă şi tendinţă 
folosind ecuaţia ADF: ΔYt = α + γt + φYt –1 
+ ΣτjΔYt-j + εt 
/** adf staţionar la prima vedere 
/* adf staţionar la nivel 
 
4.3 Analiza co-integrării 

De la ecuaţia statică pe termen lung, 
observăm că restanţele obţinute din ecuaţia de 
inflaţie sunt staţionare şi implică existenţa 
unei relaţii pe termen lung printre variabile.  

 
4.4 Rezultatele modelului şi discuţii 

Volatilitatea şi preţurile pe termen 
lung sunt câteva dintre puterile centripete 
care ar putea cauza o alunecare în rata de 
inflaţie şi care corectează la orice eroare 
posibilă  
16 sumele pentru a netezi drumul inflaţiei. 

rate of inflation. The mirage of having single-digit 
inflation has for the most part 
eluded the monetary authorities. An interesting 
aspect is the inability of policy to 
achieve a low inflation expectation. It can be seen 
that by 1986 when 
expectations were low inflation tended towards a 
single digit. Thus, anchoring 
inflation expectation and volatility in the monetary 
policy framework would 
influence convergence to low inflation. 
4.2 Unit Root Analysis 
The test for unit root using the Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) indicated 
that the inflation rate, interest rate differential, 
growth of gross domestic product, 
15 
inflation expectation, the measure of volatility and 
the purchasing power parity 
are non-stationary with one as the order of 
integration. The fiscal deficit was 
shown to be a stationary series. All tests were 
significant at the 1 per cent. The 
lag length was also restricted to one since the 
Akaike Information Criteria (AIC) 
did not improve with further increases in the lag 
length. 
Table 2: Unit Root Statistics 
Variable adf Critical McKinnon 
statistic 
lag Order of 
integration/1 
Inflation rate -5.27965** -3.67 (1 %) 1 1(α ) 
Fiscal deficit -4.499* -2.641 (1 %) 1 0 (α ) 
Interest rate differential -5.8698** -2.647 (1 %) 
1 1(α ) 
Growth of GDP -6.8189** -4.324 (1 %) 1 1(α , γ 
) 
Growth of money stock -6.081** -3.6793 (1 %) 
1 1(α ) 
Purchasing power parity -4.52735** -4.31 (1 %) 
1 1(α ) 
RES -4.03498* -3.6793 (1 %) 1 0 (α ) 
RES02 -4.01405* -3.6793 (1 %) 1 0 (α ) 
PRVOL -6.57668** -3.6892 (1 %) 1 1(α ) 
INFLEX -6.55662** -3.6892 (1 %) 1 1 (α ) 
/1 α represent model with intercept only; α, γ 
represent model with constant and 
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Astfel, pentru a determina această formă de 
comportament, procesul generator de date s-a 
bazat pe acest lucru. În primă instanţă, s-a 
estimat ecuaţia statică pe termen lung (vezi 
tabelul 3) pentru inflaţie. Modelul a fost 
rezolvat pentru perspectivele inflaţiei 
folosindu-se algoritmul Gauss-Siedel12cu 
simulare dinamică-determinantă13; în timp ce 
prin procesul iterativ s-a rezolvat o soluţie 
scenariu folosind soluţia de bază ca valori de 
început. 
  
4.4.1 Modelul dinamic pe termen scurt  

Modelul estimat (vezi tabelul 4) arată 
că inflaţia anilor anteriori este importantă la 
nivel de 1%, sugerând câteva dovezi ale 
comportamentului adaptabil din trecut al 
inflaţiei în Nigeria. Aceasta înseamnă că 
schimbările perspectivelor vor urmări mereu 
schimbările valorilor actuale ale inflaţiei.  De 
asemenea, s-a găsit că inflaţie răspunde 
presiunilor fiscale medii, după cum deficitul 
fiscal la a doua întârziere a fost important la 
nivel de 1%. Aceasta este o indicaţie că 
dominanţa fiscală în Nigeria este o problema 
fundamentală a managementului inflaţiei din 
Nigeria. Analog, rata de interes diferenţială, 
creşterea produsului domestic brut, preţurile 
pieţei curente şi paritatea puterii de 
achiziţionare au influenţe semnificative în 
Nigeria.  
 Între timp, măsura volatilităţii preţului 
(deviaţia condiţională standard) 
contemporană, cât şi cea dintr-o perioadă sau 
două de întârziere, era importantă la nivel de 
1% sugerând impactul pe termen scurt al 
volatilităţii preţului în stabilitatea dorită a 
acestuia pe termen lung.  
 Ca urmare a rezultatelor, dacă inflaţia 
creştea în perioada anterioară prin 1 punctul 
de bază, rezulta în efect net 0.272 puncte de 
bază în perioada curentă; în timp ce o creştere 
a deficitului fiscal cu 1% va duce  acum la o 
creştere cu aprox. 8.5 puncte de bază în 
inflaţia din a doua perioadă.  

Rata de interes diferenţială ar duce la 
1.23 şi 1.4 puncte de bază schimbate în 
12 Algoritmul este explicat în întregime în 

trend using the ADF equation: ΔYt = α + γt + φYt 
–1 + ΣτjΔYt-j + εt 
/** adf stationary at first difference 
/* adf stationary at level 
4.3 Co integration Analysis 
From the static long run equation we observe that 
the residuals obtained 
from the inflation equation was stationary and 
implied the existence of long-run 
relationship among the variables. 
4.4 Model Results and Discussion 
Volatility and forward looking prices are some of 
the centripetal forces that 
could cause a drift in the inflation rate and 
correcting for any possible errors 16 
amounts to smoothing the inflation path. Thus, to 
determine this pattern of 
behaviour the data generating process of inflation 
was relied upon. 
In the first instance, the static long-run (see table 3) 
equation for inflation was 
estimated. The model was solved forward for 
inflation expectation using the 
Gauss-Siedel algorithm12 with dynamic- 
deterministic simulation13; while through 
the iterative process a forward scenario solution 
was resolved using the baseline 
solution as start values. 
4.4.1 Short-run Dynamic Model 
The estimated model (see table 4) shows that the 
previous years’ inflation 
is significant at one per cent level suggesting some 
evidence of backward or 
adaptive behaviour of inflation in Nigeria. This 
means that changes in 
expectations always trail changes in the actual 
values of inflation. Inflation is also 
found to respond to fiscal pressures over the 
medium term, as fiscal deficit at the 
second lag was significant at the 1 per cent level. 
This is an indication that fiscal 
dominance in Nigeria is a fundamental problem to 
inflation management in 
Nigeria. Similarly, interest rate differential, growth 
of gross domestic product at 
current market prices and the purchasing power 
parity have significant influences 
on inflation in Nigeria. 
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anexă 
13 Această procedură vrea să realizeze 
convergenţa unei soluţii de bază arbitrare.  
17 inflaţia contemporană dacă rata de interes 
diferenţială a anului curent şi anterior s-a 
schimbat printr-o unitate.  
 Folosind paritatea puterii de 
achiziţionare (folosind o măsură bilaterală 
restrictivă), există o indicaţie a ratei de 
schimb-inflaţie de trecere. O depreciere, care 
implică mai multă valută domestică pentru o 
unitate de un dolar, va creşte preţurile în timp 
ce o apreciere va amplifica preţurile 
domestice. În consecinţă, o apreciere de 1% 
reduce preţurile domestice cu 30 puncte de 
bază. 14 Comerţul poate fi explicat în 
termenii conţinutului importului de materiale 
din carne pentru majoritate bunurilor noastre 
fabricate, ca şi prevalenţa articolelor 
importate pentru consumator în economia 
domestică.  
 O creştere economică mare măreşte 
nivelurile de venit ale agenţilor economici şi 
le măreşte cererile pentru echilibrul cash al 
scopurilor de consum. Această transmisie 
rezultă într-o creştere a inflaţiei cu 32.7 
puncte de bază, dacă economia creştea cu 
1%. Din moment ce PIB  se măsoară n 
termeni nominali, producţia rămâne în urma 
ratei de inflaţie şi face constatarea noastră să 
fie consistentă cu o viziune a priori că inflaţia 
este invers proporţională cu PIB  real.  Mai 
multe astfel de strâmtori în producţie ar putea 
precipita acest salt important al preţurilor.  
 Volatilitatea preţului ar mări inflaţia 
cu 0.8, 1.2 şi 0.97 puncte de bază dacă o 
schimbă cu 1%  în cele două perioade 
anterioare, curentă şi inter-temporară. 
Justificarea umflării preţului pentru a 
împuternici din nou presiunile inflaţioniste ar 
putea rezulta din dificultatea agenţilor 
economici de a prezice viitoarea cursă de 
şocuri neanticipate ale preţurilor din 
economie care veneau din asimetriile 
informaţiilor asociate cu răspunsul aşteptat al 
autorităţilor monetare. Dacă agenţii aleg să se 
încline spre vânturi, percepţiile greşite vor 
crea accese de presiuni inflaţioniste. Această 

Meanwhile, the measure of price volatility (the 
conditional standard 
deviation) at the contemporaneous as well as at the 
one period and two period 
lags were significant at 1 per cent level suggesting 
the short-run impact of price 
volatility in desired long-run price stability. 
From the results therefore, if inflation rose in the 
previous period by 1 
basis point it would result in a net effect of 0.272 
basis points in the current 
period; while a 1 per cent rise in fiscal deficit will 
contemporaneously lead to 
approximately 8.5 basis points rise in inflation in 
the second period. Interest rate 
differential would lead to 1.25 and 1.4 basis points 
change in the 
12 The algorithm is fully explained in the appendix 
13 This procedure is intended to achieve 
convergence for an arbitrary baseline solution. 
17 
contemporaneous inflation if the previous and the 
current year’s interest rate 
differential changed respectively, by 1 unit. 
Using the purchasing power parity (using a 
restrictive bilateral measure), 
there is an indication of inflation-exchange rate 
pass-through. A depreciation, 
which implies more domestic currency for a unit 
of dollar, will raise prices, while 
an appreciation will dampen domestic prices. 
Consequently, a 1 percent 
appreciation reduces domestic prices by 30 basis 
points.14 The trade-off could be 
explained in terms of the import content of raw 
materials for most of our 
manufactured goods as well as the prevalence of 
imported consumer items in the 
domestic economy. 
A high economic growth raises the income levels 
of economic agents and 
increases their demand for cash balances for 
consumption purposes. This 
transmission result in an inflation growth of 32.7 
basis points, if the economy 
grew by 1 per cent. Since GDP is measured in 
nominal terms, output lags behind 
the rate of inflation and makes our finding 
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formă de comportament face umflarea 
preţurilor şi perspectivele inflaţiei să fie 
reciproc împuternicite din nou. 
 Analog, singura perioadă de inflaţie 
pe termen lung a dat dovadă de inerţie şi este 
urmărită prin perspective din trecut formate 
într-o perioadă de doi ani. Acest 
comportament este 
14 Forma funcţională amestecată a inflaţiei 
impune modelului această interpretare. Din 
moment ce inflaţia este deosebita de CPI, 
considerarea ei pe primul loc presupune că 
pot fi interpretaţi coeficienţii drept puncte de 
bază.   
18 asociat cu rata de împrumut inter-bancară 
determinată oligopolistic care influenţează 
inflaţia prin rata de interes diferenţială.   

Corectarea greşelii coeficientului 
măsoară viteza ajutării inflaţiei cu echilibrul 
său relativ pe termen lung faţă de 
fundamentale (i.e. variabilele explicative) 
care o explică. Acest lucru are semnul negativ 
aşteptat şi este important la nivel de 1%. 
Coeficientul după includerea perspectivelor 
inflaţiei în model indică o ajustare completă, 
considerând aceste fundamente. Fără 
îndoială, coeficientul său de aproximativ -1 
comparat cu aceasta, fără perspectivele 
inflaţiei de 0.99 (vezi tabelul 5) sugerează că 
fixarea volatilităţii preţului şi perspectivele 
vor asigura faptul că, la un stat ferm, orice 
dezechilibru din perioada anterioară va fi 
ajutat în  mod complet pe termen scurt. 
Astfel, dacă aceşti factori au fost corect fixaţi, 
deviaţiile de la ţintă vor tinde către zero. Cu 
siguranţă, în afară de impactul structural ca 
seceta, volatilitatea şi perspectivele formării 
sunt înrudite cu menţinerea obiectivului de 
stabilitate a preţului.  

Dată fiind puterea explicativă a 
modelului, care este de aproximativ 68%, este 
obligatoriu ca aceste concluzii să fie 
puternice.  

Statisticile DW (deşi nu sunt un test 
bun atunci când variabilele endogene 
întârziate devin predeterminate în perioada 
curentă) sunt în limita niveluri lor 
permisibile, sugerând absenţa corelaţiei de 

consistent with the a priori view that 
inflation is inversely related to real GDP. More so 
structural bottlenecks in 
production could precipitate this significant jump 
in prices. 
Price volatility would raise inflation by 0.8, 1.2 and 
0.97 basis points if it 
changes respectively by 1per cent in the current 
and inter-temporary in the 
previous two periods. The justification for price 
bubbles to reinforce inflationary 
pressures could result from the difficulty of 
economic agents to predict the future 
course of unanticipated shocks to prices in the 
economy emanating from 
information asymmetries associated with the 
expected response of monetary 
authorities. If the agents choose to lean to the 
winds, misperceptions were bound 
to create significant bouts of inflationary pressures. 
This pattern of behaviour 
makes price bubbles and inflation expectation 
coterminous, and mutually 
reinforcing. 
Similarly, the one-period forward-looking inflation 
showed inertia and is 
trailed by backward-expectations formed in a two-
year period. This behaviour is 
14 The mixed functional form of the inflation 
imposes this interpretation on the model. Since 
inflation is a 
differencing of the CPI, taking its first difference 
presupposes that the coefficients can be interpreted 
as 
basis points. 
18 
associated with the highly oligopolistic-determined 
inter-bank lending rate which 
influences inflation through the interest rate 
differential. 
The error correction coefficient measures the speed 
of adjustment of 
inflation to its long-run equilibrium relative to the 
fundamentals (i.e. the 
explanatory variables) that explain it. It has the 
expected negative sign and is 
significant at the 1 per cent level. The coefficient 
after inclusion of inflation 
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ordine. Surplusul variabilei a fost examinat şi 
s-au eliminat variabilele nesemnificative, în 
căutarea unui model congruent şi econom. 
Testul Jarque-Bera pentru normalitate în 
restanţe cu pătratul Chi egal cu 1.2145 şi o 
valoare a probabilităţii de 0.5448 a dat 
dovadă de restanţe ortogonale. În sfârşit, 
testul ARCH LM care urmăreşte distribuirea 
F cu statistica F de 0.709956 şi o valoare a 
probabilităţii de 0.407776, confirmă absenţa 
heteroscedasticităţii. Precizarea regresiei 
Ramsey din testul de eroare (RESET) şi testul 
LM Breusch-Pagan de corelare de ordine nu 
sunt disponibile pentru tehnica de estimare 
aleasă.  
19 
 
4.4.2 Analize statistice: volatilitatea 
preţului  

O primă întrebare este: câtă încredere 
putem avea în măsura de volatilitate? 
Modalitatea noastră de estimare este GARCH 
(1, 1) folosind cel mai mare estimator de 
probabilitate. În ecuaţia statică (vezi tabelul 
6), deviaţia condiţională standard SQR 
(GARCH) este importantă la nivel de 1%, 
ceea ce implică faptul că acolo există 
componente volatile în rata de inflaţie.  

Ambii termeni ARCH şi GARCH din 
ecuaţia de varianţă au redus importanţa la 
nivel de 1%. Ecuaţia statică pe termen lung a 
avut totuşi o putere explicativă slabă, 
sugerând că cele mai multe variabile sunt în 
cercul unităţii şi că natura prefăcută a 
relaţiilor care conţine combinaţie liniară pe 
termen lung conţin o reprezentare de 
corectare a greşelii. Dar această ecuaţie 
statică vrea să obţină adevăratul element al 
volatilităţii din moment ce GARCH 
evidenţiază conţinutul informaţiei din datele 
istorice mai degrabă decât realizarea 
consistenţei cu teoria economică.  

 
4.5 Volatilitatea şi şocurile perspectivelor: 
implicaţiile politicii monetare  

Scopul este de a determina răspunsul 
inflaţiei la volatilitatea preţului, perspectivele 
inflaţiei, furnizarea de bani şi paritatea puterii 

expectation in the model indicates complete 
adjustment, considering these 
underlying fundamentals. Indeed its coefficient of 
approximately –1 compared to 
that without the inflation expectation of –0.99 (see 
table 5) suggest that 
anchoring price volatility and expectation will 
ensure that at the steady state, any 
disequilibria in the previous period is completely 
adjusted in the short run. Thus, 
if these factors were properly anchored, deviations 
from target would be tending towards zero. Indeed 
except for structural impacts like drought, volatility 
and 
expectations formation are akin to maintaining the 
objective of price stability. 
Given the explanatory power of the model, which 
is approximately 68 per cent, 
makes it imperative for the conclusions to be 
robust. 
The DW statistics (though not a good test when the 
lagged endogenous 
variable becomes predetermined in the current 
period) is within permissible 
levels suggesting the absence of serial correlation. 
Variable redundancy was 
examined and insignificant variables were 
eliminated in the search for a 
parsimonious and congruent model. The Jarque-
Bera test for normality in the 
residuals with Chi-square equal 1.2145 and a 
probability value of 0.5448 gave 
evidence of orthogonal residuals. Finally the 
ARCH LM test, which follows the Fdistribution 
with F-statistic of 0.709956 and a probability value 
of 0.407776, 
confirms the absence of heteroskedasticity. The 
Ramsey regression specification 
error test (RESET) and the Breusch-Pagan serial 
correlation LM test are not 
available for the chosen estimation technique. 
19 
4.4.2 Statistical Analysis: Price Volatility 
An obvious question to ask is how reliable is the 
measure of volatility? Our 
estimation approach is the GARCH (1, 1) using 
the maximum likelihood 
estimator. In the static equation (see table 6), the 
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de achiziţionare. În al doilea rând, vrem să 
determinăm răspunsul perspectivelor inflaţiei 
şi volatilităţii la acţiunile de politică monetară 
ale guvernului. Cadrul este neapărat vectorul 
auto-regresului (vezi figura 1).  
 Reiese în mod evident din rezultate că 
propria deranjare a inflaţie igrăbeşte o cădere 
a perspectivelor, convergând la zero doar 
după trei ani. Cad cu 6-7%, urmărind o 
deviaţie-inovaţie standard. Acest lucru o face 
imperativă pentru ca aplicarea unei politici 
monetare care nu o găzduieşte să-şi accelerezi 
mişcarea către zero în limita unei perioade de 
ajustare de un an.  
 Perspectivele la nivelul preţului sunt 
necesare, nu în legătură cu creşterea stocului 
de bani, după cum rezultatul indică faptul că 
o deviaţie-inovaţie standard în perioada 
curentă revine la răspunsul zero de la 
perspectivele de inflaţie în termen mediu de 
doi ani. Aceasta înseamnă că agenţii 
economici nu sunt îngrijoraţi imediat de ceea 
ce se întâmplă cu creşterea monetară în 
formarea perspectivelor viitoare în legătură 
cu nivelul preţului. Mecanismul de procesare 
a informaţiilor este slab şi 
20 descrierile păleau credibilitatea în 
capacitatea autorităţilor monetare de a întâlni 
ţinte.  
 Acest lucru îngreunează sarcina 
agenţilor economici de a forma perspective 
privind preţurile şi creşterea monetară. Când 
informaţiile devin disponibile, acest lucru 
creşte perspectivele pentru o perioadă şi cade 
la niveluri  negative.  Răspunsul după două 
perioade este de aprox. 2.5%. Un şoc asupra 
ratei de interes creşte perspectivele de 
inflaţie, căzând doar în a treia perioadă şi, 
prin urmare, tinde spre zero. Este interesant 
să observăm răspunsul ratei diferenţiale de 
interes la perspectivele inflaţiei.  

În primul rând, acesta le scade în 
prima perioadă, dar revine la zero în timpul 
celei de-a doua perioade. Acest lucru 
presupune ca toate ratele de interes să se fi 
ajustat pentru a include semne (în special 
împrumuturi) pentru orice inflaţie aşteptată în 
termen mediu.  

conditional standard deviation 
SQR (GARCH) is significant at the 1 per cent 
level, which implies that there exist 
volatile components in the inflation rate. Both the 
ARCH and GARCH terms in 
the variance equation yielded significance at the 1 
per cent level. The static longrun 
equation however had weak explanatory power 
suggesting that most of the 
variables are on the unit circle, the spurious nature 
of relations that contain linear combination in the 
long run and have an error correction 
representation. But this 
static equation is desirable to obtain the true 
element of volatility since the 
GARCH emphasize the information content in the 
historical data rather than 
achieving consistency with economic theory. 
4.5 Volatility and Expectations Shocks: 
Implications for Monetary Policy 
The aim is to determine, the response of inflation 
to price volatility, 
inflation expectation, money supply and 
purchasing power parity. Secondly, we 
determine the response of inflation expectations 
and volatility to the monetary 
policy actions of government. The framework is 
essentially the vector 
autoregression (see figure 1). 
It is evident from the results that own disturbance 
to inflation precipitate a 
fall in expectations, converging to zero only after 
three years. It drops by as much 
as 6-7 per cent following a 1 standard deviation 
innovation. This makes it 
imperative for the application of a non-
accommodating monetary policy to 
accelerate this movement toward zero within a 
one-year adjustment period. 
Expectations in the price level is necessarily, not 
around the growth in money 
stock as the result indicate that a one standard 
deviation innovation in the current 
period returns a zero response from inflation 
expectation in the medium term of 
two years. This means that economic agents are 
not concerned immediately with 
what happens to money growth in the formation of 
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 Răspunsul volatilităţii preţului la 
creşterea stocului de bani respectă  fenomenul 
numit „efectul de clinchet” în primii 4 ani.  O 
deviaţie-inovaţie standard din creşterea 
stocului de bani duce la 0.25% în a doua 
perioadă şi la 1.25% în al patrulea an. Astfel, 
găzduirea politicii monetare va continua să 
mărească volatilitatea preţurilor în aceste 
circumstanţe. Acest lucru înseamnă că are o 
influenţă creşterea monetară asupra 
volatilităţii şi perspectivelor.  

Analog, rata de interes diferenţială ar 
mări prima dată efectele negative oscilante 
asupra volatilităţii preţurilor, păstrându-se pe 
sine la nivel înalt. Astfel, fixarea volatilităţii 
preţului nu numai că ar îmblânzi inflaţia, dar 
ar şi reduce rata de interes diferenţială şi ar 
face politica monetară mult mai eficientă.  

 
5.1 Sumar al descoperirilor  

Studiul a descoperit în primul rând că 
volatilitatea preţurilor a dat dovadă de 
persistenţă, ca şi de dereglări semnificative la 
inflaţia statului constant. În al doilea rând, a 
aflat că inflaţia în Nigeria este influenţată şi 
de perspectivele pe termen lung, şi pe cele 
din trecut. În al treilea, coeficientul 
termenului corectării greşelii este negativ iar 
magnitudinea sa sugerează ajustarea completă 
în perioada curentă a oricărui dezechilibru 
care durează doar o perioadă dacă 
perspectivele inflaţiei sunt incluse în modelul 
inflaţiei indicând că fixarea perspectivelor 
preţului ar facilita convergenţa cu joasa 
inflaţie. În al şaselea rând, volatilitatea 
preţului respectă „efectul de clinchet” pentru 
o inovaţie de la creşterea monetară în 
21 primele patru perioade, ceea ce implică 
faptul că politicile monetare care o găzduiesc 
cresc volatilitatea preţurilor în timp ce 
persistenţa în volatilitatea preţurilor menţine 
rata de interes diferenţial la un nivel înalt.  
 
5.2 Recomandare politică 
 Politica monetară ar trebui să asigure 
o fixare explicită a perspectivelor şi 
volatilităţii, luându-şi un angajament clar, 
concis şi puternic de a-şi atinge obiectivele. 

future expectations about the 
price level. The information processing 
mechanism suggestively, is weak and 
20 
depicts waned credibility in the ability of monetary 
authorities to meet targets. 
This makes it difficult for economic agents to form 
expectations about prices and 
money growth. When information becomes 
available, it raises expectation for a 
period, and falls to negative levels. The response 
after two periods is 
approximately 2.5 per cent. A shock on interest 
rate raises inflation expectation, 
falling only in the third period and tends towards 
zero, thereafter. It is interesting 
to observe the response of interest rate differential 
to inflation expectation. First, 
it lowers it in the first period, but return to zero in 
the second period. This 
presupposes that all interest rates would have 
adjusted to include mark-ups 
(especially lending) for any expected inflation in 
the medium term. 
The response of price volatility to growth of 
money stock obeys the 
“ratchet effect” phenomenon in the first 4 years. A 
one standard deviation 
innovation in money stock growth leads to 0.25 
per cent in the second period and 
1.25 per cent in the fourth year. Thus, 
accommodating monetary policy will 
continue to raise the volatility in prices under the 
circumstance. What this means 
is that monetary growth have an influence on 
volatility and expectations. 
Similarly, interest rate differential would first give 
rise to negative oscillating 
effects on price volatility returning to zero after 5 
periods. But persistence in 
volatility of prices, keeps interest rate differential 
persistently high. Thus 
anchoring price volatility would not only tame 
inflation, it will in fact, reduce the 
interest rate differential and make monetary policy 
more effective. 
5.1 Summary of Findings 
The study found first, that price volatility, showed 
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Acest lucru se poate face prin următoarea 
estimare a inflaţiei conţinând volatilitatea şi 
perspectivele măsurilor pentru a îmbunătăţi 
spaţiul de informaţie. De asemenea, 
autorităţile monetare ar trebui să fie pro-
active în aplicarea politicii monetare 
asigurându-se că agenţii economici formează 
perspective privind preţurile în jurul creşterii 
stocului de bani pe care autorităţile monetare 
îl pot influenţa şi ajusta în mod flexibil. O 
cale de a realiza acest lucru este prin 
anunţarea unei inflaţii explicite sau ţintă de 
preţ, ca şi un angajament clar de a o realiza, 
astfel încât agenţii să-şi planifice inter-
temporal deciziile economice. 
 În plus, comportamentul inflaţiei şi 
perspectivele acesteia ar trebuie să asigure 
baza pentru determinarea celui mai potrivit 
puls pentru reducerile ratei de interes 
nominal. În sfârşit, politica monetară şi 
fiscală ar trebui să se susţină reciproc, 
promovând stabilitatea. Cu scopul de a aduce 
stabilitate economică, ambele ramuri ale 
politicii macroeconomice ar trebui să 
acţioneze într-o cale coordonată. O abordare 
deschisă, în obiectivele politicii monetare şi 
fiscale, permite realizarea coordonării.  
 
5.3 Recomandări pentru studiile viitoare 
 O zonă în care această muncă este 
limitată este abilitatea de a descompune 
volatilitatea condiţională variind tendinţa şi 
deviaţiile de la acea tendinţă. Se recomandă 
ca inflaţia de bază CPI să fie considerată 
pentru un studiu similar, pentru ca ea să 
asigure o analiză cuprinzând dinamica 
inflaţiei din Nigeria.   

În plus, realizarea studiului într-un 
cadru în auto-regres al unui vector structural 
ar cere restricţii pe termen lung care ar 
completa comportamentul sistematic al 
procesului de generare de date (dgp). De 
asemenea, nevoia de a  
22 conţine sustenabilitatea capacităţii 
asimilante a economiei, incorporând 
generaţia producţiei în model ar trebui 
întreprinsă folosind măsuri alternative. 
Încercarea iniţială de a face acest lucru 

persistence as well as 
significant distortions at the steady state inflation. 
Secondly, that inflation in 
Nigeria is influenced by both backward and 
forward-looking expectations. Third, 
the coefficient of the error correction term is 
negative and its magnitude suggest 
complete adjustment in the current period of any 
one period disequilibria if 
inflation expectation is included in the model of 
inflation indicating that, anchoring price 
expectation would facilitate convergence to low 
inflation. Sixthly, price 
volatility obeys a “ratchet effect” for a given 
innovation from money growth in the 
21 
first four periods, which implies that 
accommodating monetary policies would 
raise the volatility of prices while persistence in 
volatility of prices, keeps interest 
rate differential persistently high. 
5.2 Policy Recommendation 
Monetary policy should be designed to provide an 
explicit anchor of 
expectations and volatility representative of clear, 
concise and strong 
commitment to achieving its objectives. This can 
be done through future forecast 
of inflation incorporating volatility and expectation 
measures to improve the 
information space. Also, monetary authorities 
should be proactive in the 
application of monetary policy signaling to ensure 
that economic agents form 
expectations about prices around the growth of 
money stock which, monetary 
authorities can influence and flexibly adjust. One 
way of achieving this is by 
announcing an explicit inflation or price target as 
well as a clear commitment to 
achieving it so that agents would inter-temporally 
plan their economic decisions. 
In addition, the behaviour of inflation and inflation 
expectations should provide 
the basis for determining the most appropriate 
pulse for nominal interest rate 
reductions. Finally, monetary and fiscal policy 
should support each other in 
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folosind Filtrul Hodrick-Prescott nu a produs 
rezultate impresionante. În sfârşit, ar trebui să 
se considere precizarea unui sistem.  
 Poate ca acest lucru scoate la iveală în 
mod clar regulile politicii ratei de interes şi 
funcţia de reacţie inter-temporală a 
guvernului pentru a asigura o mai bună 
coordonare politică.   
 
5.4 Concluzie 

Studiul a fost motivat de nevoia de a 
determina influenţa volatilitătii preţului şi 
perspectivele acestuia în rata de inflaţie ca o 
măsură a nivelului preţului. În plus, studiul a 
căutat să evalueze chiar prin aceasta măsura 
în care politica monetară a influenţat inflaţia, 
reducând volatilitatea preţului şi perspectivele 
la zero. Studiul a adăugat cel mai mare 
estimator de probabilitate la GARCH (1, 1). 
Perspectivele s-au rezolvat folosind 
algoritmul Gauss-Siedel pentru perspective 
pe termen lung, folosind soluţia determinantă 
dinamică la o diferenţă constantă cu seriile 
actuale ca valori de început. S-a estimat că 
modelul VAR poate permite extragerea 
funcţiilor impuls-răspuns şi descompunerea 
varianţei folosind descompunerea Cholesky. 
Studiul a conclus că perspectivele inflaţiei şi 
volatilitatea preţului nu numai că influenţează 
inflaţia contemporană, dar cauzează şi 
persistenţă în rata de interes diferenţială şi 
creştere monetară care ar putea compromite 
efectele acţiunii monetare. 
23 
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solved using the Gauss-Siedel 
algorithm for forward-looking expectations using 
dynamic- deterministic solution 
at constant difference with actual series as start 
values. The VAR model was 
estimated to enable the extraction of the impulse-
response functions and the 
variance decomposition using Cholesky 
decomposition. The study concluded 
that inflation expectation and price volatility not 
only influences the contemporaneous inflation, it 
also causes persistence in interest rate differential 
and monetary growth that could compromise the 
effects of monetary policy 
action. 
23 
 
Bibliography 
Asogu, J.o. (1991) “An Econometric Analysis of 
the Nature and Causes of Inflation 
in Nigeria”, CBN Economic and Financial 
Review, Vol.29, No. 3 
Beveridge, S. and Nelson, C.R. (1981) “New 
approach to decomposition of 
economic time series into permanent and transitory 
components with particular 
attention to measurement of the “Business 
Cycle””, Journal of Monetary Economics 
7, 151-174. 
Bogdanski, J., P.S. de Freitas, I. Goldfajn and 
A.A. Tombini (2001) “Inflation 
Targeting in Brazil: Shocks, Backward-looking 
Prices and IMF Conditionality”, 
Central Bank of Brazil 
Bollerslev, T. (1990) “Modelling the Coherence in 
Short Run Nominal Exchange 
Rates: A Multivariate Generalised ARCH Model”, 
Review of Economics and 
Statistics 72, 498-505. 
Byrne, J.P.,and Davis, E.P. (2002) “Investment 
and Uncertainty in the G7”, NIESR 
Discussion Paper 198. 
Chadha, J.S., Sarno, L. (2002) “Short- and long-
run price level uncertainty under 
different monetary policy regimes: An 
international comparison”, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics 64, 183-212. 
Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2009 

 
 134

Econometrica 50, 987-1008. 
Engle, R.F., şi Lee, G.J. (1999) “Un model 
de componentă pe termen lung şi pe termen 
scurt al volatilităţii stocului de întoarcere” în 
Engle, R.F. şi White, H. (eds.) Co-integrare, 
cauzalitate şi estimare: un Festschrift în 
onoarea lui Clive W.J. Granger.  
Fair, R.C. (1984) Precizarea, estimarea şi 
analiza modelelor macro-econometrice, 
Editura Universităţii Harvard, Cambridge   
Fakiyesi, O.M. (1996) “Analize pragmatice 
pe viitor ale inflaţiei din Nigeria”, Revista 
economică şi financiară CBN, Vol.34, Nr.1 
Goldberg, L.S. (1993) “Rate de schimb şi 
investiţii în industria Statelor Unite”, Revista 
de economie şi statistică 75, 575-589. 
Golinelli, R şi Rovelli, R. (2002) 
“Transmisia politicii monetare, regulile ratei 
de interes şi ţintele inflaţiei în cele trei ţări de 
tranziţie”, Documentul de lucru Ezoneplus 
Nr. 10  
Huizinga, H. (1993) “Nesiguranţa inflaţiei, 
nesiguranţa preţului relativ şi investiţiile în 
industria SUA”, Jurnalul banilor, creditului şi 
băncii 25, 
521-554. 
Judd, John, şi Glenn D. Rudebusch (1998) 
“Regula lui Taylor şi FED: 1970-1997”, 
Banca federală de rezerve din Revista 
economică din San Francisco, Nr. 3, 3-16. 
Kenen, P., Rodrick, D. (1986) “Măsurarea şi 
analizarea efectului volatilităţii pe termen 
scurt în rate de schimb”, Revista de economie 
şi statistică LXVIII, 311-319. 
25 
Masha, Iyobode (2000) “Noua perspectivă 
asupra inflaţiei în Nigeria”, Revista 
economică şi financiară CBN, Vol.38, Nr.2 
McCallum, Bennett T., şi Edward Nelson 
(1999) “Ţintele venitului nominal într-un 
model de economie optimizată deschisă”, 
Jurnalul de economie monetară,   43, 553-
578. 
Mehra, Yash P. (1999) “O funcţie de reacţie 
a politicii monetare pe termen lung”, Banca 
federală economică trimestrială de rezerve 
Richmond”, 85, 33-53. 
Moore, B. şi Schaller, L. (2002) “Şocuri 

(1998) “Monetary policy rules in 
practice: some international evidence”, European 
Economic Review, 42, 1033-1067. 
Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler 
(2000) “Monetary policy rules and 
macroeconomic stability: evidence and some 
theory”, forthcoming, Quarterly Journal 
of Economics. 
Conway, P., A. Drew, B. Hunt, and A. Scott 
(1998) “Exchange Rate Effects and 
inflation Targeting in a Small Open Economy: A 
Stochastic Analysis Using FPS”, 
Bank of International Settlements Conference 
Papers, Vol. 6. 
24 
Cuthbertson, K. and Gasparro, D. (1995), 
“Fixed investment decisions in UK 
manufacturing: the importance of Tobin’s Q, 
output and debt”, European Economic 
Review, 39, 919-941. 
Darby, J. Hughes Hallett, A. Ireland, J. and 
Piscatelli, L. (1999) “The impact of 
exchange rate uncertainty on the level of 
investment”, Economic Journal 109, C55- 
C67. 
Driver, C., Moreton, D. (1991) “The influence of 
uncertainty on aggregate spending” 
Economic Journal 101, 1452-59. 
Engle, R.F. (1982) “Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity with estimates of 
the variance of UK inflation”, Econometrica 50, 
987-1008. 
Engle, R.F., and Lee, G.J. (1999) “A Long Run 
and Short Run Component Model of 
Stock Return Volatility” In Engle, R.F. and White, 
H. (eds.) Cointegration, Causality 
and forecasting: a Festschrift in honour of Clive 
W.J. Granger. Fair, R.C. (1984) Specification, 
Estimation and Analysis of Macroeconometric 
Models, Harvard University Press, Cambridge 
Fakiyesi, O.M. (1996) “Further Empirical 
Analysis of Inflation in Nigeria”, CBN 
Economic and Financial Review, Vol.34, No.1 
Goldberg, L.S. (1993) “Exchange rates and 
investment in United States industry”, 
Review of Economics and Statistics 75, 575-589. 
Golinelli, R and Rovelli, R. (2002) “Monetary 
Policy Transmission, Interest Rate 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2009 

 
 135

persistente şi tranzitorii, învăţatul şi dinamica 
investiţiilor”, Jurnalul banilor, creditului şi 
băncii 34(3), 650-677. 
Moser, Gary (1995), “Principalii 
determinanţi ai inflaţiei în Nigeria”, 
Documentele personalului IMF 42 
Nelson, D.B. (1991) “Heteroscedasticitatea 
condiţională în revenirile activelor; o 
abordare nouă”, Econometrica 59, 347-70. 
Micro Software cantitativ(1994-2002): 
Eviews 4.1 Ajutor 
Sensenbrenner, G. (1991) “Investiţie 
agregată, stocul pieţei şi modelul Q – 
rezultate puternice pentru şase ţări OECD”, 
Revista economică europeană 35,769-825. 
Serven, L. (2003) “Nesiguranţa ratei reale de 
schimb şi investiţia private în ţările 
dezvoltate”, pe viitor, Revista de economie şi 
statistică  
Svensson, L.E.O. (2000), “Ţintele inflaţiei în 
economia deschisă”, Jurnalul de economie 
internaţională, 50, 155-183. 
Taylor, John (1999) Regulile politicii 
monetare, Editura Universităţii din Chicago, 
Chicago.  
26 
 
Anexă 
A. Heteroscedasticitatea condiţională 
generalizată în auto-regres  

Modelele ARCH, după cum sunt 
introduse de Engle (1982) şi generalizate ca 
GARCH (ARCH generalizat) de către 
Bollerslev (1986), folosite în acest studiu sunt 
astfel date: 
Prin standardul GARCH (1, 1), 
specificarea15:  
(3.1) yt = γxt + εt 
(3.2) δ2 
t = μ + αε2 
t-1 + βδ2 
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condiţională. Varianţa condiţională precizată 
la (3.2) este o funcţie a trei termeni: 

Media: μ 
Ştiri despre volatilitatea din perioada 

anterioară, măsurate ca întârzieri ale 
restanţelor pătrate din ecuaţia medie: ε2 
t-1 (termenul ARCH). 
Varianţa estimată a ultimei perioade: δ2 
t-1 (termenul GARCH). 
(1, 1) din GARCH (1, 1) se referă la prezenţa 
unui termen GARCH de primă ordine (primul 
termen din paranteză) şi un termen ARCH de 
primă ordine (al doilea termen din paranteză). 
Un model ARCH obişnuit este un caz special 
de precizare GARCH unde nu există variante 
de estimare întârziate în ecuaţia de varianţă 
condiţională.  
 
B. Tehnica Gauss-Seidel 

Se consideră modelul de mai jos. 
15 Vezi 1994-2002 Micro Software 
cantitativ: Eviews 4.1 Ajutor 
27 
Y1t = g1 (Y2t,, Y3t, x1t, a1, u1t). 
Y2t = g1 (Y1t,, Y3t, x2t, a2, u2t). 
Y3t = g1 (Y1t,, Y2t, x3t, a3, u3t). 

Date fiind aceste valori şi date fiind 
valorile variabilelor predeterminate, soluţia 
continua în următoarea manieră. Valorile 
iniţiale ale variabilelor endogene sunt ghicite. 
Acestea sunt de obicei fie valori actuale, fie 
valori prezise din perioada anterioară. Date 
fiind aceste valori, a. 1-a. 3 pot fi rezolvate 
pentru un nou set de valori.  Aceasta cere o 
„trecere” prin model: fiecare ecuaţie este 
rezolvată o dată. O trecere prin model este 
numită şi o „iterare” . Dat fiind acest nou set 
de valori, modelul poate fi rezolvat din nou, 
şi aşa mai departe. Se ajunge la convergenţă 
dacă, pentru fiecare variabilă endogenă, 
valorile iterărilor succesive sunt în cadrul 
unui nivel de toleranţă prescris  (Fair, 1984: 
250).16 

 
C. Perspective adaptabile şi perspective 
raţionale  

Când perspectivele sunt formate 
adaptabil, înseamnă că viitoarele valori 

Economics and Statistics 
Svensson, L.E.O. (2000), “Open-economy 
inflation targeting”, Journal of 
International Economics, 50, 155-183. 
Taylor, John (1999) Monetary policy rules, 
University of Chicago Press, Chicago. 
26 
Appendix 
A. Generalized Autoregressive Conditional 
Heterosckedasticity 
The ARCH models as introduced by Engle (1982) 
and generalized as GARCH 
(Generalized ARCH) by Bollerslev (1986) used in 
this study is thus given: 
By the standard GARCH (1,1) specification15: 
(3.1) yt = γxt + εt 
(3.2) δ2 
t = μ + αε2 
t-1 + βδ2 
t-1 
The mean equation given in (3.1) is written as a 
function of exogenous variables 
with an error term. Since δ2 
t is the one-period ahead forecast variance based 
on 
past information, it is called the conditional 
variance. The conditional variance 
equation specified in (3.2) is a function of three 
terms: 
The mean: μ News about volatility from the 
previous period, measured as the lag of the 
squared residual from the mean equation: ε2 
t-1 (the ARCH term). 
Last period's forecast variance: δ2 
t-1 (the GARCH term). 
The (1,1) in GARCH (1,1) refers to the presence of 
a first-order GARCH term 
(the first term in parentheses) and a first-order 
ARCH term (the second term in 
parentheses). An ordinary ARCH model is a 
special case of a GARCH 
specification in which there are no lagged forecast 
variances in the conditional 
variance equation. 
B. The Gauss-Seidel Technique 
Consider the model below 
15 See 1994-2002 Quantitative Micro Software: 
Eviews 4.1 Help 
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aşteptate ale variabilei în cauză depind de 
actualele valori trecute a variabilei respective. 
Perspectivele adaptabile sunt din trecut şi 
schimbările din perspective urmăresc 
schimbările din valorile actuale ale variabilei, 
fiind prezise. Cu alte cuvinte, oamenii 
formează noi perspective, adaptându-le la 
greşeli din trecut.  

Perspectivele raţionale sunt formate în 
mod raţional, făcându-se uz de toate 
informaţiile disponibile care îmbunătăţesc 
precizia prezicerii. Perspectivele raţionale 
sunt pe termen lung deoarece acordă atenţie a 
ceea ce se întâmplă în prezent şi ceea ce se 
poate întâmpla în viitor.  

Trăsătura cheie a perspectivelor 
raţionale nu este faptul că ele sunt  
16 Pentru detalii, vezi Ray C. Fair (1984) 
Precizare, estimare şi analiză a modelelor 
macro-econometrice, Editura Universităţii 
Harvard, Cambridge.  
28 
Întotdeauna corecte – nimeni nu susţine că ar 
fi - , ci că perspectivele formate raţional se 
ajustează la informaţii noi mai repede decât 
perspectivele adaptabile.  
 
D. REZULTATE 
29 
Tabelul 3: Modelul static pe termen lung al 
inflaţiei  
Variabilă dependentă: INFL 
Metodă: Pătrate mici 
Data: 08/16/03 Ora: 19:31 
Exemplu (ajustat): 1972 2001 
Observaţii incluse: 30 după ajustarea 
punctelor finale  
Variabila coeficientului  Std. Eroarea t- Prob. 
statistică 
LBGF -0.592051 7.566173 -0.07825 0.9383 
INTDIFF -0.562119 0.707227 -0.794821 
0.4348 
PPP 3.583919 8.417713 0.425759 0.6742 
GPIB  18.01464 39.05088 0.461312 0.6489 
PRVOL 0.888016 0.852877 1.0412 0.3086 
INFLEX 0.261012 0.835424 0.312431 
0.7575 
C 4.813627 13.06496 0.368438 0.7159 

27 
Y1t = g1 (Y2t,, Y3t, x1t, a1, u1t). 
Y2t = g1 (Y1t,, Y3t, x2t, a2, u2t). 
Y3t = g1 (Y1t,, Y2t, x3t, a3, u3t). 
Given these values and given the values of the 
predetermined variables, the solution 
proceeds in the following manner. The initial 
values of the endogenous variables are 
guessed. These are usually either actual values or 
predicted values from the 
previous period. Given these values, a.1-a.3 can be 
solved for a new set of values. 
This requires one “pass” through the model: each 
equation is solved once. One pass 
through the model is also called an “iteration.” 
Given this new set of values, the 
model can be solved again to get another set, and 
so on. Convergence is reached if 
for each endogenous variable the values on 
successive iterations are within some 
prescribed tolerance level (Fair, 1984: 250).16 
C. Adaptive Expectations and Rational 
Expectations 
When expectations are adaptively formed, it 
means that the future expected values 
of the variable in question depend on the past 
actual values of that variable. 
Adaptive expectations are backward-looking and 
changes in expectations trail 
changes in the actual values of the variable being 
predicted. In other words, people 
form new expectations by adapting to past 
mistakes. 
Rational expectations are formed rationally by 
making use of all available information 
that improves the accuracy of prediction. Rational 
expectations are forward looking, 
since they pay attention to what is happening in the 
present and what is likely to 
happen in the future. The key feature of rational 
expectations is not that they are 
16 For details, refer to Ray C. Fair (1984) 
Specification, Estimation, and Analysis of 
Macroeconometric 
Models, Harvard University Press, Cambridge. 
28 
always correct- no one contends they are- but that 
rationally formed expectations 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2009 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2009 

 
 138

R-pătrat 0.349351 variabilă dependentă 
medie 21.74333 
R-pătrat ajustat 0.179616 S.D. variabilă 
dependentă 18.29867 
Jurnalul probabilităţii -122.8177 F-statistică 
2.058219 
Durbin-Watson stat 1.428371 Prob(F-
statistică) 0.09841 
 
Table 4: Modelul inflaţiei 
Dinamica 
Variabila dependentă: D(INFL) 
Metodă: ML - ARCH (BHHH) 
Exemplu (ajustat): 1975 2001 
Observaţii incluse: 27 după ajustarea 
punctelor finale  
Greşeli & covarianţă Bollerslev-Wooldrige 
de standard puternic  
Coeficient Std. de greşeală z-Statistică Prob. 
D(INFL(-1)) 0.46998 0.102508 4.58481 0 
LBGF 4.550018 3.124253 1.456354 0.1453 
LBGF(-2) 8.475386 2.356988 3.595854 
0.0003 
D(INTDIFF) 1.24857 0.300895 4.149525 0 
D(INTDIFF(-1)) 1.387208 0.310527 
4.467269 0 
D(PPP) -30.25717 6.641118 -4.556036 0 
D(GPIB ) 32.68578 5.562717 5.875865 0 
D(PRVOL) 0.799474 0.377983 2.115105 
0.0344 
D(PRVOL(-1)) 1.153328 0.312078 3.695638 
0.0002 
D(PRVOL(-2)) 0.967888 0.302819 3.196258 
0.0014 
D(INFLEX(-2)) -0.249699 0.098708 -
2.529665 0.0114 
RES02(-1) -1.055977 0.108484 -9.733932 0 
Ecuaţia de varianţă 
C 4.880483 11.86948 0.411179 0.6809 
ARCH(1) -0.19477 0.310898 -0.626475 
0.531 
GARCH(1) 1.101899 0.536913 2.052287 
0.0401 
R-pătrat 0.850021 Variabila dependentă 
medie 0.114815 
R-pătrat ajustat 0.675045 S.D. variabila 
dependentă 17.98458 
Jurnalul probabilităţii -88.27926 Durbin-

adjust to new information more quickly than 
adaptive expectations. 
D. RESULTS 
29 
Table 3: Static Long Run Model of Inflation 
Dependent Variable: INFL 
Method: Least Squares 
Date: 08/16/03 Time: 19:31 
Sample(adjusted): 1972 2001 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LBGF -0.592051 7.566173 -0.07825 0.9383 
INTDIFF -0.562119 0.707227 -0.794821 0.4348 
PPP 3.583919 8.417713 0.425759 0.6742 
GGDP 18.01464 39.05088 0.461312 0.6489 
PRVOL 0.888016 0.852877 1.0412 0.3086 
INFLEX 0.261012 0.835424 0.312431 0.7575 
C 4.813627 13.06496 0.368438 0.7159 
R-squared 0.349351 Mean dependent var 
21.74333 
Adjusted R-squared 0.179616 S.D. dependent var 
18.29867 
Log likelihood -122.8177 F-statistic 2.058219 
Durbin-Watson stat 1.428371 Prob(F-statistic) 
0.09841 
Table 4: Model of Inflation 
Dynamics 
Dependent Variable: D(INFL) 
Method: ML - ARCH (BHHH) 
Sample(adjusted): 1975 2001 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & 
covariance 
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
D(INFL(-1)) 0.46998 0.102508 4.58481 0 
LBGF 4.550018 3.124253 1.456354 0.1453 
LBGF(-2) 8.475386 2.356988 3.595854 0.0003 
D(INTDIFF) 1.24857 0.300895 4.149525 0 
D(INTDIFF(-1)) 1.387208 0.310527 4.467269 0 
D(PPP) -30.25717 6.641118 -4.556036 0 
D(GGDP) 32.68578 5.562717 5.875865 0 
D(PRVOL) 0.799474 0.377983 2.115105 0.0344 
D(PRVOL(-1)) 1.153328 0.312078 3.695638 
0.0002 
D(PRVOL(-2)) 0.967888 0.302819 3.196258 
0.0014 
D(INFLEX(-2)) -0.249699 0.098708 -2.529665 
0.0114 
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Watson stat 2.30054 
30 
 
Tabelul 5: Modelul dinamicii inflaţiei fără 
perspective ale acesteia  
Variabila dependentă: D(INFL) 
Metoda: ML - ARCH (BHHH) 
Exemplul (ajustat): 1975 2001 
Observaţii incluse: 27 după ajustarea 
punctelor finale  
Greşeli & covarianţă Bollerslev-Wooldrige 
de standard puternic  
Coeficient Std. de greşeală r z-Statistica Prob. 
D(INFL(-1)) 0.397542 0.078108 5.08967 0 
D(INFL(-2)) -0.125459 0.077051 -1.628267 
0.1035 
LBGF 4.646935 2.836011 1.638546 0.1013 
LBGF(-2) 7.589844 2.127321 3.567794 
0.0004 
D(INTDIFF) 1.153341 0.274867 4.195997 0 
D(INTDIFF(-1)) 1.109004 0.328374 
3.377261 0.0007 
D(PPP) -30.05674 6.700739 -4.485586 0 
D(GPIB ) 37.054 5.155636 7.187085 0 
D(PRVOL) 1.122846 0.366239 3.065887 
0.0022 
D(PRVOL(-1)) 1.176293 0.384788 3.05699 
0.0022 
D(PRVOL(-2)) 1.019372 0.27676 3.683231 
0.0002 
RES(-1) -0.994558 0.114178 -8.710605 0 
Ecuaţia de varianţă 
C 5.38931 10.48401 0.51405 0.6072 
ARCH(1) -0.200325 0.243325 -0.823281 
0.4103 
GARCH(1) 1.108401 0.403623 2.746127 
0.006 
R-pătrat 0.834289 variabila dependentă 
medie 0.114815 
R-pătrat ajustat 0.640959 
S.D. variabila dependentă 17.98458 
Jurnalul probabilităţii  -89.17367 Durbin-
Watson stat 2.340868 
 
Table 6: Ecuaţia volatilităţii preţului 
Variabila dependentă: INFL 
Metodă: ML - ARCH (BHHH) 
Exemplu (ajustat): 1973 2001 

RES02(-1) -1.055977 0.108484 -9.733932 0 
Variance Equation 
C 4.880483 11.86948 0.411179 0.6809 
ARCH(1) -0.19477 0.310898 -0.626475 0.531 
GARCH(1) 1.101899 0.536913 2.052287 0.0401 
R-squared 0.850021 Mean dependent var 
0.114815 
Adjusted R-squared 0.675045 S.D. dependent var 
17.98458 
Log likelihood -88.27926 Durbin-Watson stat 
2.30054 
30 
Table 5: Model of Inflation Dynamics No 
Inflation 
Expectation 
Dependent Variable: D(INFL) 
Method: ML - ARCH (BHHH) 
Sample(adjusted): 1975 2001 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & 
covariance 
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
D(INFL(-1)) 0.397542 0.078108 5.08967 0 
D(INFL(-2)) -0.125459 0.077051 -1.628267 
0.1035 
LBGF 4.646935 2.836011 1.638546 0.1013 
LBGF(-2) 7.589844 2.127321 3.567794 0.0004 
D(INTDIFF) 1.153341 0.274867 4.195997 0 
D(INTDIFF(-1)) 1.109004 0.328374 3.377261 
0.0007 
D(PPP) -30.05674 6.700739 -4.485586 0 
D(GGDP) 37.054 5.155636 7.187085 0 
D(PRVOL) 1.122846 0.366239 3.065887 0.0022 
D(PRVOL(-1)) 1.176293 0.384788 3.05699 
0.0022 
D(PRVOL(-2)) 1.019372 0.27676 3.683231 
0.0002 
RES(-1) -0.994558 0.114178 -8.710605 0 
Variance Equation 
C 5.38931 10.48401 0.51405 0.6072 
ARCH(1) -0.200325 0.243325 -0.823281 0.4103 
GARCH(1) 1.108401 0.403623 2.746127 0.006 
R-squared 0.834289 Mean dependent var 
0.114815 
Adjusted Rsquared 
0.640959 
S.D. dependent 
var 17.98458 
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Observaţii incluse: 29 după ajustarea 
punctelor finale  
Greşeli & covarianţă Bollerslev-Wooldrige 
de standard puternic  
Coeficient Std. de greşeală z-Statistica Prob. 
SQR(GARCH) 1.556695 0.122706 12.68642 
0 
AR(3) -0.788726 0.07453 -10.58273 0 
MA(3) 0.810041 0.037758 21.45375 0 
Ecuaţia de varianţă 
C 58.51117 18.83193 3.107019 0.0019 
ARCH(1) 0.455479 0.132543 3.436463 
0.0006 
ARCH(2) 0.546529 0.21384 2.555779 0.0106
GARCH(1) 0.700477 0.198481 3.529196 
0.0004 
GARCH(2) -0.588326 0.137932 -4.265343 0 
R-pătrat 0.564927 variabila dependentă 
medie 22.38276 
31 
R-pătrat ajustat 
0.419903 S.D. variabila dependentă 18.27829 
Jurnalul probabilităţii -111.0423 Durbin-
Watson stat 1.532086 

Log likelihood -89.17367 Durbin-Watson stat 
2.340868 
Table 6: Price Volatility Equation 
Dependent Variable: INFL 
Method: ML - ARCH (BHHH) 
Sample(adjusted): 1973 2001 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & 
covariance 
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
SQR(GARCH) 1.556695 0.122706 12.68642 0 
AR(3) -0.788726 0.07453 -10.58273 0 
MA(3) 0.810041 0.037758 21.45375 0 
Variance Equation 
C 58.51117 18.83193 3.107019 0.0019 
ARCH(1) 0.455479 0.132543 3.436463 0.0006 
ARCH(2) 0.546529 0.21384 2.555779 0.0106 
GARCH(1) 0.700477 0.198481 3.529196 0.0004 
GARCH(2) -0.588326 0.137932 -4.265343 0 
R-squared 0.564927 Mean dependent var 
22.38276 
31 
Adjusted Rsquared 
0.419903 S.D. dependent var 18.27829 
Log likelihood -111.0423 Durbin-Watson stat  

 


