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În multe din ţările zonei Euro, 

moneda europeană a fost mai populară 
la momentul introducerii monedelor şi 
bancnotelor Euro decât după aceea. De 
exemplu în Olanda, 2 persoane din 3 
doreau în anul 2004 reintroducerea 
Guldenului olandez şi chiar şi astăzi mai 
mult de o treime dintre cetăţeni nu 
agreează Euro. Însă Euro a făcut până 
acum ceea ce trebuia să facă: a adus 
stabilitatea preţurilor, definită ca o 
creştere anuală medie a preţurilor de 
consum sub 2% pe an.  

Dar surprinzător, în opinia 
cetăţeanului european obişnuit, Euro a 
cauzat inflaţie. Acesta este motivul 
scepticismului faţă de moneda Euro în 
Europa. Prezenta lucrare încearcă să 
rezolve acest puzzle. O mai bună 
înţelegere a ceea ce s-a întâmplat după 
anul 2001 poate contribui la obţinerea 
unui grad mai ridicat de acceptare a 
monedei Euro de către cetăţenii Uniunii 
Europene.  

 
Explicaţii 

 
Există mai multe explicaţii posibile 

pentru diferenţa dintre percepţia inflaţiei 
de către cetăţenii europeni şi nivelul său 
măsurat. În perioada de după 2001 au 
existat o serie de particularităţi. Pe de-o 
parte, unele servicii au înregistrat cea 
mai mare creştere de preţuri din ultimii 25 
de ani. Pe de altă parte, în această 
perioadă în unele ţări ale zonei Euro s-au 
înregistrat scăderi ale veniturilor reale. 
Mai mult, distribuţia veniturilor a devenit 
mai inegală, iar coşul de consum mai 
volatil şi eterogen. 

În legătură cu modalitatea de 
măsurare, există dilema dacă coşul de  

 
consum trebuie modificat periodic 
(indicele de preţ Paasche) sau să 
rămână stabil în timp (indicele de preţ 
Laspeyres). 

 
Indicele de preţ Paasche versus 

indicele de preţ Laspeyres 
 
Dat fiind un set C de bunuri şi 

servicii, valoarea totală de piaţă ale 
tranzacţiilor în cadrul C într-o prioadă de 
timp t va fi: 

 

 
 

unde reprezintă preţul  

       reprezintă cantitate de c vândută  

Dacă în timpul a două perioade t1 
şi t2 aceleaşi cantităţi din fiecare bun sau 
serviciu sunt vândute, dar la preţuri 
diferite, atunci: 

 
şi 

 
 

reprezintă nivelul preţului din perioada 1 
relativ la cel din perioada 2 şi furnizează 
un indice pentru măsurarea relativă a 
preţurilor globale, ponderate cu cantităţile 
vândute. 

Când un indice de preţ este 
construit pentru a măsura preţurile 
relative pentru un set dat de consumatori 
sau pentru o economie ca un întreg, 
cantităţile achiziţionate sunt extrem de 
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rar sau chiar niciodată identice pe 
parcursul a două perioade de timp 
diferite. O măsurare ca: 

 

 
 

ar crea confuzii în ceea ce priveşte 
creşterea sau reducerea cantităţilor 
vândute atunci când preţul se modifică. 
Au fost creaţi diferiţi indici în încercarea 
de a depăşi această dificultate. 

Există două metode principale de a 
calcula indicii de preţ, indicele Paasche 
(după economistul german Hermann 
Paasche) şi indicele Laspeyres (după 
economistul german Etienne Laspeyres). 

Indicele Paasche este calculat 
astfel: 

 

 
 

în timp ce indicele Laspeyres este 
calculat astfel: 

 
 

unde P este modificarea nivelului de preţ, 
t0 este perioada de bază (de obicei 
primul an), iar tn perioada pentru care 
este calculat indicele. 

Atunci când este aplicat la grupuri 
de consumatori individuali, un indice 
Paasche de valoarea 1 reflectă faptul că 
un agent a consumat aceeaşi cantitate în 
perioada de bază ca în perioada curentă, 
dat fiind faptul că venitul nu s-a modificat; 
un indice Laspeyres de valoarea 1 
semnifică faptul că un agent îşi permite 
să cumpere în perioada curentă aceeaşi 
cantitate ca cea consumată în perioada 
anterioară, dat fiind faptul că venitul nu s-
a modificat. 

Indicele Paasche poate fi 
interpretat ca o măsură a ratei inflaţiei 
dacă se adoptă ca bază de referinţă 
coşul de bunuri evaluat la preţurile din 
perioada precedentă şi cantităţile din 
perioada curentă. Indicele Laspeyres 
poate fi şi el asimilat unei forme de 
exprimare a ratei inflaţiei atunci când se 
foloseşte ca bază de referinţă coşul de 
bunuri evaluat la preţurile din perioada 
curentă şi cantităţile din perioada 
precedentă.     

 


