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INFLAȚIA 

 

În general, inflaţa este definită ca o creştere a nivelului general al preţurilor. 
Această definiţie trebuie însă completată în mod necesar prin ipoteza reducerii 
puterii de cumpărare a banilor. În acelaşi sens, inflaţia este apreciată ca fiind un 
dezechilibru monetaro-material, datorat unui exces de bani în circulaţie. 

Deşi procesul inflaţionist este identificat, cel mai adesea, cu mişcarea crescătoare 
a preţurilor, rolul determinant în analiza preţurilor aparţine conceptului de preţuri 
relative: preţul portocalelor exprimat în cantitatea de mere schimbată cu 
kilogramul de portocale, preţul caselor exprimat în automobile şi aşa mai departe. 
Dacă luăm în considerare preţurile relative, situaţia în care preţurile în general 
cresc este, de fapt, un nonsens. Dacă, de exemplu, preţul portocalelor exprimat în 
mere creşte, atunci preţul merelor exprimat în portocale scade, odată ce unul 
este inversul celuilalt. Dacă o casă „costa” două automobile iar acum „costă” 
patru, atunci preţul caselor exprimat în automobile s-a dublat, în timp ce preţul 
automobilelor exprimat în case s-a înjumătăţit. 

Cei care deplâng inflaţia, spunând că „toate preţurile cresc”, vorbesc despre 
modificarea preţurilor monetare, adică a preţurilor bunurilor exprimate în bani. În 
condiţii de inflaţie, preţurile bunurilor măsurate în alte bunuri pot avea orice 
evoluţie, însă preţurile monetare sunt întotdeauna în creştere. 

Dacă preţurile unuia sau mai multor bunuri cresc, motivul poate consta în 
anumite conjuncturi nefavorabile, cum ar fi o recoltă proastă de mere sau un 
incendiu ce a distrus jumătate din locuinţele din oraş. Dacă preţurile monetare ale 
majorităţii bunurilor cresc, atunci este evident că sursele acestor evoluţii nu sunt 
legate de bunuri, ci de banii în care preţurile lor sunt exprimate. În loc să spunem 
că s-a produs o creştere generalizată a preţurilor, putem spune că valoarea 
banilor a scăzut: cantitatea de bunuri şi servicii ce poate fi procurată cu o unitate 
monetară a scăzut. Dacă preţul monetar al merelor creşte de la 0,50 cenţi la 1$, 
înseamnă că preţul dolarului exprimat în mere a scăzut de la 2 la 1, ceea ce 
înseamnă că puterea de cumpărare a banilor s-a diminuat. 
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Aceasta înseamnă că inflaţia este fenomenul potrivit căruia preţul bunurilor 
creşte în raport de bani iar preţul banilor scade în raport cu toate bunurile în care 
acesta poate fi exprimat. 

Atunci când schimbul îmbracă forma trocului, unele preţuri vor creşte, iar altele, în 
mod necesar, vor scădea. Nu ne putem imagina o situaţie în care toate preţurile să 
crească deoarece preţurile unor bunuri reprezintă inversul preţurilor altor bunuri. 

Într-o economie în care schimbul se efectuează prin intermediul banilor, situaţia în 
care toate preţurile monetare vor creşte este mai uşor de imaginat. În acest context, 
preţurile bunurilor reprezintă cantităţile de bani obţinute în schimbul unei unităţi din 
bunurile oferite. În mod corespunzător, preţul banilor reprezintă cantitatea de bunuri 
obţinută în schimbul unei u.m. 

Devine evident că sursa creşterii preţurilor monetare din economie se găseşte în 
analiza cantităţii de bani. Dacă aceasta se dublează atunci aceeaşi cantitate de bunuri 
economice se tranzacţionează prin intermediul unei cantităţi duble de bani. În 
consecinţă, preţurile bunurilor se dublează, iar preţul banilor se înjumătăţeşte. 
Aceasta înseamnă că interpretarea inflaţiei prin prisma creşterii tuturor preţurilor din 
economie poate să conducă la apariţia unor erori în analiza fenomenului inflaţionist.  

Corespunzător doctrinelor şi analizelor monetariste, inflaţia este întotdeauna şi 
pretutindeni, un fenomen monetar şi nu poate inflaţie în absenţa creşterii ofertei 
totale de bani din economie. Tocmai de aceea există economişti care apreciază că 
definiţia corespunzătoare a inflaţiei ar trebui că includă, în mod necesar, ideea 
creşterii ofertei de bani. 

În general, cu privire la cauzele inflaţiei, manualele de economie indică următoarele:  

• inflaţia prin cerere,  

• inflaţia prin ofertă (costuri),  

• inflaţia generată de presiunea sindicatelor (spirala inflaţionistă salarii-preţuri) 

• inflația importată 

• inflaţia prin monedă. 
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Inflaţia prin cerere 

Una dintre cele mai răspândite explicaţii pe care le formulează economiştii cu 
privire la cauzele inflaţiei este inflaţia prin cerere. În această abordare, creşterea 
preţurilor ar fi rezultatul unei creşteri a cererii în economie. Mai exact, oamenii 
încearcă să achiziţioneze cantităţi cât mai mari din bunurile şi serviciile existente 
pe piaţă, ceea ce determină creşterea preţurilor acestora. Prin abordarea inflaţiei 
în această manieră, concluzia ar fi că vinovaţii pentru apariţia inflaţiei sunt 
consumatorii care, prin cererile lor mărite, antrenează creşterea preţurilor şi 
scăderea puterii de cumpărare a banilor. 
 

 

 

 

 

O asemenea explicaţie omite însă faptul că fenomenul inflaţionist presupune 
creşterea continuă şi durabilă a tuturor preţurilor dintr-o economie. Dacă oamenii 
doresc să achiziţioneze mai multe bunuri într-o anumită perioadă, preţurile 
respectivelor bunuri vor creşte în acea perioadă. Însă nu există niciun motiv 
pentru a considera că evoluţia crescătoare a tuturor preţurilor din acea economie 
va continua şi în perioadele următoare, doar ca manifestare a consumerismului. 

În realitate, atunci când masa monetară rămâne neschimbată, creşterea cererii 
pentru anumite bunuri va determina scăderea cererii (şi deci a preţurilor) pentru 
alte bunuri. 

 Să presupunem, de exemplu, că într-o anumită perioadă cererea pentru fructe şi 
legume din partea populaţiei cunoaşte o creştere semnificativă.  Conform legii 
cererii, preţul acestora va creşte. Însă dacă oamenii utilizează mai mulţi bani 
pentru achiziţionarea de fructe şi legume, le vor rămâne mai puţini bani pentru 
alte bunuri. Din această cauză, cererea pentru celelalte bunuri va scădea, 
determinând reducerea preţurilor acestora. 
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În aceste condiţii, când preţurile unor bunuri cresc şi ale altor bunuri scad, nu 
poate fi vorba de inflaţie. 

Nu există decât o singură explicaţie posibilă pentru majorarea continuă şi durabilă 
a tuturor preţurilor: creşterea continuă şi durabilă a masei monetare. 

Oamenii au capacitatea de a susţine preţuri mai mari pentru toate bunurile şi 
serviciile numai atunci când în buzunarele lor intră cantităţi suplimentare de bani. 
În aceste condiţii însă, cauza reală a inflaţiei nu poate fi creşterea cererii, ci 
sporirea cantităţii de bani din economie. 

Inflaţia prin ofertă  

O altă explicaţie favorită a economiştilor vizează creşterea preţurilor ca urmare a 
reducerii ofertei agregate. Atunci când într-o economie oferta agregată de bunuri 
şi servicii se reduce caeteris paribus, ar fi logic ca preţurile marii majorităţi a 
bunurilor şi serviciilor să crească. În modelul Cag-Oag, deplasarea curbei ofertei 
agregate spre stânga echivalează cu o creştere a nivelului general al preţurilor. 
 

 

 

 

 

Problema este aceea că o asemenea abordare neglijează interdependenţa 
fundamentală ce se manifestă într-o economie între ofertă şi cerere la nivel 
agregat. 

Potrivit legii lui Say („Oferta îşi creează propria cerere”), nicio reducere a ofertei 
agregate nu va lăsa neschimbată cererea agregată. Scăderea ofertei agregate va fi 
însoţită în mod necesar de scăderea cererii agregate, caz în care preţurile vor 
rămâne stabile. 
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Pe de altă parte, reducerea ofertei agregate trebuie interpretată în mod corect în 
funcţie de modificările ce se produc în structurile de producţie. Cu excepţia unor 
situaţii extraordinare de ordin exogen (ex: cataclisme, război), nu va avea loc 
niciodată scăderea simultană a producţiei în toate domeniile existente. În 
realitate, modificările din planul ofertei sunt de cele mai multe ori de natură 
structurală: unele producţii sporesc, altele se reduc. 

Dacă în economie cantitatea de bani este constantă, atunci ar trebui să crească 
preţul bunurilor a căror producţie scade şi să scadă preţul bunurilor a căror 
producţie creşte. Acest lucru nu înseamnă că în acea exconomie există inflaţie. 

Chiar dacă presupunem că marea majoritate a producţiei de bunuri şi servicii 
scade, am putea avea numai un val de creştere a preţurilor pentru aceste bunuri 
şi servicii. Preţurile acestor bunuri şi servicii vor creşte o perioadă, după care se 
vor opri la un anumit nivel de echilibru. 

Cum inflaţia presupune creşterea permanentă de la o perioadă la alta a preţurilor, 
înseamnă că nu reducerea ofertei agregate este cauza inflaţiei, ci altceva, adică 
apariţia în economie a unei mase monetare suplimentare. 

Un caz particular al inflaţiei prin ofertă este aşa-numita „inflaţie prin costuri”. 
Economiştii arată că, în condiţiile creşterii costurilor, întreprinzătorii vor reacţiona 
parţial prin reducerea producţiei, parţial prin creşterea preţurilor. Este vorba de 
binecunoscutul caz al spiralei inflaţioniste: 
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Există două puncte sensibile ale spiralei inflaţioniste: 

1. Posibilitatea ca într-o economie de piaţă, în majoritatea domeniilor, salariile să 
crească mai mult decât productivitatea marginală a muncii. 

În ciuda presiunilor sindicatelor pentru creşteri salariale, întreprinzătorii, motivaţi 
să obţină profituri cat mai mari, nu vor fi dispuşi decât rareori şi pentru perioade 
limitate de timp să îşi remunereze angajaţii cu salarii mai mari decat valoarea 
muncii lor. Totuşi, atunci când au loc asemenea situaţii, salariile atractive din 
aceste domenii vor determina deplasarea forţei de muncă dinspre celelate 
domenii către domeniile respective. Concurenţa se va intensifica, iar salariile vor 
începe să scadă. În concluzie, salariile nu pot fi, pe termen lung, mai mari decât 
echivalentul monetar al productivităţii muncii. 

2. Transferul automat al costurilor în preţuri 

Pe piaţă, nu costurile sunt cele care determină formarea preţurilor. Preţurile nu 
sunt stabilite de către antreprenori independent de voinţa consumatorilor, 
adunând la costurile de producţie valoarea profitului pe care aceştia doresc să îl 
obţină. În realitate, preţurile iau naştere în urma confruntării dintre cerere şi 
ofertă.  

Inflaţia importată 

Economiştii arată că, atunci când pe piaţa internaţională preţurile cresc, această 
creştere se va transfera şi pe pieţele interne.  

Acest raţionament neglijează modul de formare a preţurilor. Faptul că un 
întreprinzător cumpără din străinătate bunuri ale căror preţuri sunt, de exemplu, 
cu 50% mai mari nu înseamnă că, în mod obligatoriu, bunurile respective vor fi 
vândute pe piaţa internă la preţuri cu 50% mai mari. Preţurile nu se formează pe 
baza evoluţiei costurilor. E simplu de înţeles că preţurile pot creşte atunci când 
costurile scad, aşa cum preţurile pot scădea atunci când costurile cresc. 

Ca atare, raţionamentul privind inflaţia importată trebuie completat cu analiza 
tipului de elasticitate a cererii produselor importate pe piaţa respectivă. 
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Chiar dacă importurile la care ne referim constituie materii prime de baza (ex: 
petrolul), creşterea preţului acestora nu reprezintă o cauză a inflaţiei. O creştere a 
costurilor în industriile adiacente ce utilizează petrolul nu echivalează cu o 
creştere a preţurilor în intreaga economie. De altfel, statistica economică arată că, 
în tările mari importatoare de petrol, inflaţia a crescut chiar şi atunci când preţul 
internaţional al petrolului a scăzut. 

Milton Friedman afirma că „Inflaţia este înotdeauna şi pretutindeni un fenomen 
monetar, adică nu poate exista inflaţie fără o creştere a masei monetare”. Este 
mai corect să vorbim despre inflaţie în termeni de expansiune monetară (inflaţie= 
creştere a masei monetare), decât în termeni de creştere a preţurilor. În aceste 
condiţii, creşterea preţurilor nu ar fi decât o consecinţă a inflaţiei.  

În esenţă, inflaţia ar însemna creşterea masei monetare într-un ritm mai mare 
decât ritmul de creştere a producţiei de bunuri şi servicii. Dacă masa monetară se 
dublează, iar producţia de bunuri creşte cu 50%, atunci toate preţurile din 
economie vor creşte. Stabilind că inflaţia este consecinţa existenţei unui raport 
supraunitar între ritmul de creştere al masei monetare şi PIB real, înseamnă că 
determinările inflaţiei se găsesc la nivelul celor care administrează masa 
monetară.  

În general, se apreciază că inflaţia produce pe scară largă efecte negative, prin 
faptul că este sinonimă cu scăderea puterii de cumpărare a banilor(Pcb) - este 
elementul care determină scăderea veniturilor reale prin faptul că, în prezent o 
u.m. achiziţionează o cantitate mai mică de bunuri decât în trecut. 

Dezavantajele inflaţiei însă, nu se manifestă în acelaşi timp şi intensitate pentru 
toată lumea, ceea ce înseamnă că în cazul unor grupuri de persoane se poate 
vorbi chiar de unele avantaje. Spre exemplu, în condiţiile în care Guvernul 
expandează nivelul M pentru susţinerea unor cheltuieli suplimentare, persoanele 
care vor devenii posesorii banilor nou apăruţi în economie vor beneficia de 
venituri reale mai ridicate. Pe baza M suplimentare apărute în economie se pot 
susţine achiziţiile mai însemnate de bunuri şi servicii. Prin aceste achiziţii, banii 
nou creaţi trec din posesia primilor deţinători ai masei monetare suplimentare în 
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posesia altora ş.a.m.d. Însă, pe măsura efectuării acestui proces, preţurile din 
economie încep să crească ceea ce înseamnă că Pcb se reduce. Cei care intră mai 
repede în posesia banilor nou creaţi vor beneficia de o Pcb suplimentară înainte de 
generalizarea creşterii preţurilor. Cei care ajung mai târziu în posesia banilor nou-
creaţi vor avea venituri nominale mai mari, însă datorită creşterii preţurilor care 
deja s-a produs, vor descoperi că veniturile lor reale sunt, de fapt, mai mici. Acest 
proces descrie una din consecinţele cele mai dezastruoase ale producerii şi 
propagării inflaţiei, anume redistribuirea arbitrară a avuţiei în cadrul societăţii. 

În condiţii de inflaţie, în societate se manifestă un întreg proces de redistribuire a 
avuţiei, iar valorile nominale (salarii nominale, dobânzi nominale etc.) îşi pierd 
relevanţa. Pentru efectuarea de comparaţii şi calcule, economiştii vor fi nevoiţi să 
apeleze la analiza valorilor reale. (ex: cu privire la rata dobânzii, atunci când există 
inflaţie, calculele bancherilor şi ale clienţilor sistemului bancar se bazează pe rata 
reală a dobânzii: d’r = d’n - Ri). 

În decursul perioadelor caracterizate prin inflaţie, cei care dau bani cu împrumut 
vor avea de pierdut, iar debitorii de câştigat. Debitorul va restitui la scadenţă o 
sumă de bani a cărei Pcb poate să fie chiar mai mică decât acea sumă de bani pe 
care a primit-o de la creditor. Aceasta se întâmplă întotdeauna atunci când rata 
inflaţiei depăşeşte rata dobânzii. De exemplu, dacă într-o economie rata dobânzii 
la depozite este de 30%, iar rata inflaţiei este de 40%, înseamnă că toţi deponenţii 
îşi vor vedea avuţiile lor diminuate. Spunem că în economie se manifestă o rată a 
dobânzii real negativă. 

Inflaţia şi „costul vieţii”: cum se măsoară? 

IPC reprezintă indicatorul statistic cel mai utilizat pentru a măsura evoluţia 
nivelului preţurilor dintr-o economie. 

De exemplu, pentru a putea compara salariile de acum 10 ani cu cele din prezent, 
trebuie să găsim un mijloc de a transforma sumele de bani disponibile la 
momente diferite în putere de cumpărare, ceea ce înseamnă aducerea acestora la 
acelaşi numitor. 
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Aceasta este funcţia IPC, aceea de a permite evidenţierea modificărilor în „costul 
vieţii”. Când IPC creşte înseamnă că oamenii trebuie să cheltuiască mai mulţi bani 
pentru conservarea nivelului vieţii. 

IPC măsoară costul bunurilor şi serviciilor cumpărate de consumatorul de rând... 
el este calculat şi publicat periodic de diferite organisme publice. 

Calculul IPC 

Pentru a calcula IPC este necesar, în realitate, să se culeagă informaţii asupra 
preţurilor a mii de bunuri şi servicii, cele pe care organismele publice le consideră 
că formează consumul obişnuit al populaţiei. Din motive de simplificare, vom 
presupune o economie elementară în care „coşul de consum” nu conţine decât 
două produse: mere şi portocale. 

Există cinci etape în calculul IPC: 

1. Prima etapă constă în determinarea compoziţiei coşului de consum, adică 
stabilirea bunurilor şi a cantităţilor cu care acestea intră în coşul de consum. 
Exemplu: 4 mere şi 2 portocale. 

2. A doua etapă constă în culegerea preţurilor bunurilor considerate: 

Ani             Preţul merelor          Preţul portocalelor 

2001                  1 leu                            2 lei 

2002                  2 lei                             3 lei 

2003                  3 lei                             4 lei 

3. A treia etapă constă în calcularea costului coşului de bunuri: 

2001:       (4 mere x 1 leu) + (2 portocale x 2 lei) = 8 lei 

2002:       (4 mere x 2 lei) + (2 portocale x 3 lei) = 14 lei 

2003:       (4 mere x 3 leu) + (2 portocale x 4 lei) = 20 lei 
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4. A patra etapă constă în alegerea anului de referinţă şi calculul IPC 

2001:       IPC = 8 lei/8 lei x 100 = 100% 

2002:       IPC = 14 lei/8 lei x 100 = 175% 

2003:       IPC = 20 lei/8 lei x 100 = 250% 

5. A cincea etapă descrie calculul ratei inflaţiei: 

2002:        (175 – 100) / 100 x 100 = 75% 

2003:        (250 – 175) / 175 x 100 = 43% 

Organismele statistice oficiale efectuează exact aceste calcule; diferenţele 
constau în luarea în considerare a preţurilor a sute de produse care compun 
„coşul de consum”. 

 


