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Ce este inflaţia? 

n  Inflaţia este, în mod obişnuit, asociată cu 
două fenomene economice:  
 

a) creşterea generalizată a preţurilor;  
b) reducerea puterii de cumpărare a monedei  
www.bnr.ro  
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/

html/index.ro.html  



n  Putere de cumpărare a unităţii monetare = 
cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi 
achiziţionată, la un moment dat, cu o unitate 
monetară.  

n  Putere de cumpărare a masei monetare = cantitatea de 
bunuri și servicii care poate fi cumpărată la un moment dat 
cu masa monetară 

n  Putere de cumpărare a salariului = SR = cantitatea de bunuri 
și servicii care poate fi cumpărată la un moment dat cu 
salariul nominal 

n  Nu orice creștere a prețurilor înseamnă inflație 
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Măsurarea inflaţiei 



Măsurarea inflaţiei 
n  In calculele şi analizele economice, pentru determinarea 

cantitativă a ratei inflaţiei, se utilizează doi indici care 
măsoară intensitatea şi dinamica preţurilor la nivelul 
economiei naţionale:  

n  Indicele preţurilor de consum 
 
 
n  Deflatorul preţ implicit al PIB (notat DPIPIB)  
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Cauzele inflației 
n  Cauzele obiective  

¨  creşterea masei monetare peste nivelul necesar asigurării tranzacţiilor 
economice, adică peste nivelul necesităţilor monetare pentru derularea 
schimbului economic;  

¨  creşterea costurilor de producţie, îndeosebi creşterea salariilor;  
¨  creşterea profiturilor firmelor;  
¨  creşterea preţurilor la bunurile importate.  
 

n  Cauzele subiective: se referă la anumite trăsături psiho-sociologice 
ale  indivizilor şi colectivităţilor care determină un comportament 
economic de natură să conducă la stimularea sau întreţinerea 
creşterii preţurilor. In literatura economică, aceste cauze subiective 
sunt reţinute sub denumirea de anticipaţii raţionale.  


