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Rezumat. Acest articol prezintă, în opinia autorilor, meritele 
utilizării sistemului cu baza în lanţ pentru construirea indicilor de preţ în 
contextul seriilor de timp, comparativ cu sistemul cu bază fixă. De 
asemenea, autorii evidenţiază diverse proprietăţi, axiome sau teste pe care 
formula indicelui ar trebui să le satisfacă. 
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Sistemul în lanţ măsoară modificarea preţurilor între o perioadă şi cea 
următoare folosind o formulă de indice bilaterală ce utilizează preţurile şi 
cantităţile din cele două perioade adiacente. Valorile modificărilor dintr-o 
perioadă (legăturile din lanţ) sunt apoi cumulate pentru a se obţine preţurile 
relative din întreaga perioadă avută în considerare. 

Astfel dacă indicele bilateral al preţurilor este P, sistemul în lanţ 
generează următorul model pentru valorile preţurilor din primele trei perioade: 

 
1, P( p0, p1, q0, q1), P( p0, p1, q0, q1) P(p1, p2, q1, q2)     (1) 
 
Prin contrast, sistemul de preţuri cu bază fixă, utilizând aceeaşi formulă 

bilaterală de indice P, calculează doar valorile preţurilor din perioada t relativ la 
perioada de bază 0 ca fiind P(p0, pt, q0, qt). Rezultă că modelul preţurilor cu 
bază fixă pentru perioadele 0,1 şi 2 este: 

 
1, P(p0, p1, q0, q1),P( p0, p2, q0, q2)      (2) 
 
Observaţi că în ambele sisteme – în lanţ şi cu bază fixă – pentru preţuri 

care utilizează formulele (1) şi (2), valoarea preţului din perioada de bază este 
stabilită ca fiind 1. Practica obişnuită pentru oficiile statistice este stabilirea 
valorii preţului din perioada de bază la 100. Dacă se procedează aşa, atunci 
trebuie să înmulţim fiecare din numerele din formulele (1) şi (2) cu 100. 

Din cauza dificultăţilor care intervin la obţinerea informaţiilor referitoare 
la cantităţile din perioada curentă (sau, echivalent, la cheltuieli), multe oficii 
statistice îşi bazează indicele preţurilor de consum pe formula Laspeyres şi pe 
sistemul cu bază fixă.  

Ca urmare, este interesant să observăm câteva din problemele ce pot 
apărea la utilizarea indicilor Laspeyres cu bază fixă. 

Principala problemă la utilizarea indicilor Laspeyres cu bază fixă este 
aceea că, coşul de mărfuri cu bază fixă în perioada 0 ale cărui preţuri sunt 
urmărite în perioada t poate adesea să difere destul de mult faţă de coşul din 
perioada t. Astfel, dacă există tendinţe sistematice pentru cel puţin câteva dintre 
preţurile şi cantităţile din coşul pentru indice, atunci indicele de preţ Laspeyres 
cu bază fixă PL(p0, pt, q0, qt) poate fi destul de diferit de indicele corespunzător 
Paasche, PP(p0, pt, q0, qt). Aceasta înseamnă că aceşti indici nu sunt probabil cea 
mai adecvată reprezentare a mişcării preţurilor medii din perioada avută în 
vedere. 

Indicele cantitativ Laspeyres cu bază fixă nu poate fi utilizat mereu: în 
cele din urmă, cantităţile q0 din perioada de bază  se îndepărtează atât de mult de 
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cantităţile qt din perioada curentă încât baza trebuie schimbată. Înlănţuirea este 
singurul caz în care baza se schimbă pentru fiecare perioadă. 

Principalul avantaj al sistemului „în lanţ” este faptul că, în condiţii 
normale, înlănţuirea va reduce distanţarea dintre indicii Paasche şi Laspeyres. 

Fiecare din aceşti doi indici oferă o perspectivă asimetrică asupra 
modificării preţurilor care a avut loc între cele două perioade avute în vedere. 
Ca urmare, utilizarea indicilor înlănţuiţi de tip Laspeyres sau Paasche va 
conduce la o diferenţă mai mică între aceştia, precum şi la estimări care sunt 
mai aproape de „realitate’’. 

Hill (1993), pe baza unor cercetări anterioare – Szulc (1983) şi Hill 
(1988) – a observat că nu este potrivit să se folosească sistemul în lanţ când 
preţurile oscilează mai mult sau mai puţin. Acest fenomen se poate produce în 
contextul fluctuaţiilor obişnuite sezoniere sau al „războaielor preţurilor”. 
Totuşi, în contextul modificărilor aproximativ uniforme ale preţurilor şi 
cantităţilor, Hill (1993) a recomandat utilizarea indicilor în lanţ cu ponderi 
simetrice. Indicii Fisher şi Walsh sunt exemple de indici cu ponderi simetrici. 

Se pot face mai multe precizări asupra condiţiilor în care se poate sau nu 
aplica înlănţuirea. Pe scurt, înlănţuirea este recomandabilă dacă preţurile şi 
cantităţile din perioade adiacente sunt apropiate într-o măsură mai mare decât 
preţurile şi cantităţile din perioade mai îndepărtate, iar această strategie va 
conduce la reducerea decalajului dintre indicii Laspeyres şi Paasche de la 
fiecare „legătură” a lanţului. 

Desigur, este nevoie să măsurăm cât de similare sunt preţurile şi 
cantităţile din cele două perioade. Aceste măsurători pot fi relative sau absolute. 
În cazul comparaţiilor absolute, doi vectori de aceeaşi dimensiune sunt similari 
dacă sunt identici şi nesimilari în caz contrar. În cazul comparaţiilor relative, 
doi vectori sunt similari dacă ei sunt proporţionali şi nesimilari dacă sunt 
neproporţionali. 

Odată ce am stabilit modul de măsurare a similarităţii, preţurile şi 
cantităţile din fiecare perioadă pot fi astfel comparate între ele şi se va putea 
construi un „arbore” sau calea ce leagă toate observaţiile între ele şi unde cele 
mai similare observaţii sunt comparate între ele folosind o formulă de indice 
bilaterală. 

Hill (1995) a enunţat ideea următoare: cu cât structurile preţurilor din 
două ţări sunt mai nesimilare, cu atât este mai mare diferenţa dintre PL şi PP; 
adică {PL/PP, PP/PL} este mai mare. Problema cu măsurarea acestei 
nesimilarităţi în structura preţurilor din cele două ţări este aceea că s-ar putea 
întâmpla ca PL=PP (în acest caz măsurătoarea lui Hill ar înregistra un grad 
maxim de similaritate), dar p0 ar putea fi foarte diferit de pt. De aceea, este 
nevoie de un studiu mai sistematic al măsurătorilor similarităţii (sau 
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nesimilarităţii), pentru a o alege pe „cea mai bună” care ar putea fi utilizată în 
cadrul „arborelui” lui Hill (2001), care leagă şi compară observaţiile între ele. 

Metoda înlănţuirii observaţiilor explicată în paragraful anterior, bazată pe 
similaritatea structurilor de preţ şi cantitative ale oricăror două observaţii, ar 
putea să nu fie practică în contextul unei agenţii statistice, întrucât adăugarea 
unei noi perioade ar putea duce la reordonarea legăturilor anterioare. Metoda 
„ştiinţifică” de mai sus pentru înlănţuirea observaţiilor ar putea fi totuşi utilă, 
când se decide dacă se foloseşte înlănţuirea sau indicii cu baze fixe pentru 
realizarea comparaţiilor lună-la-lună din cadrul unui an. 

Unii specialişti au obiectat la utilizarea principiului înlănţuirii, bazându-se 
pe faptul că acesta nu are un corespondent în context spaţial: 

„Ei (indicii înlănţuiţi) se aplică doar la comparaţii intertemporale, şi în 
contrast cu indicii direcţi ei nu sunt aplicabili în cazurile în care nu există o 
ordine sau succesiune naturală. Aşadar, ideea unui indice înlănţuit de exemplu 
nu are un corespondent în cadrul comparaţiilor preţurilor interregionale sau 
internaţionale, deoarece ţările nu pot fi aranjate într-un mod „logic” sau 
„natural” (nu există o ţară k + 1 sau k – 1 care să fie comparată cu ţara k) (von 
der Lippe, 2001)”. 

Acest lucru este desigur corect, dar abordarea lui Hill conduce la un set 
„natural” de legături spaţiale. Utilizarea aceleiaşi abordări în contextul seriilor 
de timp va conduce la un set de înlănţuiri între perioade care ar putea să nu fie 
lună-la-lună, dar în multe cazuri justifică înlănţuirea an-la-an a datelor ce ţin de 
aceeaşi lună.  

Este interesant într-o anumită măsură să determinăm dacă există formule 
de indici care oferă acelaşi răspuns dacă se foloseşte fie sistemul cu bază fixă, 
fie sistemul în lanţ.  

Prin compararea succesiunii de indici în lanţ definiţi prin expresia (1) cu 
indicii cu bază fixă corespunzători, se poate observa că vom obţine acelaşi 
răspuns în toate cele trei perioade dacă formula P a indicelui satisface 
următoarea ecuaţie funcţională pentru toţi vectorii de preţ şi cantitativi: 

 
P( p0, p2, q0, q2) = P(p0, p1, q0, q1) P(p1, p2, q1, q2)  (2) 
 
Dacă formula unui indice P satisface ecuaţia (2), atunci P satisface testul 

circularităţii. 
Pentru cazul când formula indicelui P satisface anumite proprietăţi sau 

teste, pe lângă testul circularităţii menţionat mai sus, Funke, Hacker şi Voeller 
(1979) au arătat că P trebuie să aibă următoarea formă funcţională, stabilită 
iniţial de Konus şi Byushgens (1926) 
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De altfel, în condiţii de regularitate foarte permisive, singurul indice de 

preţuri care satisface testul circularităţii este media geometrică ponderată a 
tuturor rapoartelor de preţuri individuale, ponderile fiind constante în timp. 

Un caz special al familiei de indici definiţi de ecuaţia (4) apare atunci 
când toate ponderile αi sunt egale. În acest caz, PKB se reduce la indicele 
Jevons (1865): 
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Problema indicilor definiţi de Konus, Byushgens şi Jevons este aceea că 

rapoartele de preţuri individuale, p1
i/p

0
i, au ponderi (αi sau 1/n) care sunt 

independente de importanţa economică a mărfii i în cele două perioade avute în 
vedere. Cu alte cuvinte, aceste ponderi pentru preţuri sunt independente de 
cantităţile din marfa i consumate sau de cheltuielile cu marfa i din cele două 
perioade. Ca urmare, aceşti indici nu sunt într-adevăr potriviţi pentru a fi 
folosiţi de către agenţiile statistice la nivele mai înalte de agregare atunci când 
avem informaţii legate de cotele de cheltuieli. 

Rezultatele de mai sus arată că nu este util să cerem ca indicele de preţ P 
să satisfacă cu precizie testul circularităţii. Este totuşi oarecum interesant să 
găsim formule de indici care satisfac testul circularităţii până la un anumit grad 
de aproximare, întrucât utilizarea unei astfel de formule pentru indice va 
conduce la valori ale modificării preţurilor agregate care sunt mai mult sau mai 
puţin aceleaşi, indiferent dacă folosim sistemul în lanţ sau cu bază fixă. Fisher 
(1922) a descoperit că, prin utilizarea setului său de date şi a indicelui ideal de 
preţ Fisher PF, deviaţiile de la circularitate  au fost destul de mici. Acest grad 
relativ înalt de corespondenţă între indicii cu bază fixă şi cei înlănţuiţi 
caracterizează şi alte formule ponderate simetric, cum ar fi indicele Walsh PW. 
În cele mai multe aplicaţii cu serii de timp din teoria indicilor unde anul de bază 
pentru indicii cu bază fixă este schimbat la fiecare cinci ani (aproximativ), nu 
va conta prea mult dacă agenţia statistică foloseşte un indice cu bază fixă sau un 
indice în lanţ, dat fiind faptul că se foloseşte o formulă ponderată simetric. 
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Alegerea între un indice de preţ cu bază fixă şi un indice în lanţ va depinde, 
desigur, de lungimea seriei de timp avute în vedere şi de gradul de variaţie a 
preţurilor şi cantităţilor de la o perioadă la alta. Cu cât preţurile şi cantităţile 
sunt supuse unor fluctuaţii mai mari, cu atât mai mică este corespondenţa dintre 
cele două tipuri de indice. 

Putem da o explicaţie teoretică pentru succesul aproximativ al testului 
circularităţii pentru formulele indicilor ponderaţi simetric. O altă formulă 
ponderată simetric este indicele Tornqvist PT.  Logaritmul natural al acestui 
indice se defineşte astfel: 
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Unde sunt definite cotele de cheltuieli st
i din perioada t.  

 
Alterman, Diewert and Feenstra (1999) demonstrează că dacă rapoartele 

logaritmice de preţuri ln (pt
i/p

t-1
i) au o evoluţie liniară în perioada t, iar dacă 

cotele de cheltuieli st
i evoluează la fel în timp, atunci indicele Tornquist PT va 

satisface exact testul de circularitate. Întrucât multe serii economice de timp 
pentru preţuri şi cantităţi satisfac aproximativ aceste condiţii, indicele Tornquist 
PT va satisface testul de circularitate cu aproximaţie. În general indicele 
Tornquist aproximează îndeaproape indicii ponderaţi simetric Fisher şi Walsh, 
astfel încât pentru multe serii economice de timp (cu evoluţii line), toţi aceşti 
trei indici ponderaţi simetric vor satisface testul de circularitate într-un grad de 
aproximare suficient de înalt astfel încât să nu conteze dacă folosim principiul 
cu bază fixă sau principiul în lanţ. 

Walsh (1901) a introdus următoarea variantă utilă pentru testul 
circularităţii: 

 
)q,q,p,p(P)...q,q,p,p(P)q,q,p,p(P1 0T0T21211010    (8) 

 
Motivaţia acestui test este următoarea: Folosim formula bilaterală de 

indice P(p0, p1, q0, q1) pentru a calcula dinamica preţurilor între perioadele 0 şi 
1, folosim aceeaşi formulă adusă la datele din perioadele 1 şi 2, P(p1, p2, q1, q2), 
pentru a calcula dinamica (modificarea=change) preţurilor între perioadele 1 şi 
2, ,. . . , folosim  P(PT-1, pT , qT-1, qT) pentru a calcula dinamica preţurilor între 
T-1 şi T, introducem o perioadă artificială T+1 care are acelaşi preţ şi cantitate 
din perioada iniţială 0 şi folosim P(pT, p0, qT, q0) pentru a calcula dinamica 
preţurilor de la T la 0. După aceea, înmulţim toţi aceşti indici între ei. Întrucât 
ne-am întors de unde am plecat, produsul acestor indici ar trebui în mod ideal să 
fie 1. Diewert (1993) a numit acest test „testul de identitate multiperioadă”. 
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Observaţi că dacă T=2 (astfel încât sunt trei perioade în total), atunci testul lui 
Walsh se reduce la testul de reversie în timp al lui Fisher (1921).  

Walsh (1901) a arătat cum se poate folosi testul de circularitate pentru a 
evalua cât de „bună” este oricare formulă bilaterală de indice. Pentru aceasta, el 
a inventat preţurile şi cantităţile  artificiale pentru cinci perioade, şi a adăugat o 
a şasea perioadă care avea datele din prima perioadă. Apoi a evoluat partea 
dreaptă a ecuaţiei (8) pentru diferite formule P(p0, p1, q0, q1), şi a determinat cât 
de îndepărtate de unitate erau rezultatele. „Cele mai bune” ale sale obţineau 
produse apropiate de 1.  

Acest cadru de lucru este folosit şi pentru a evalua eficacitatea indicilor în 
lanţ comparativ cu omologii lor direcţi. Astfel, dacă partea dreaptă a ecuaţiei (8) 
rezultă a fi diferită de unitate, se spune că indicii înlănţuiţi suferă de „deriva 
lanţului”. Dacă o formulă suferă de deriva lanţului, este uneori recomandat să se 
folosească indici cu bază fixă în locul celor în lanţ.  

Totuşi, dacă se respectă acest sfat, va conduce totdeauna la adoptarea 
indicilor cu bază fixă, cu condiţia ca formula indicelui să satisfacă testul de 
identitate, P(p0, p0, q0, q0)=1. De altfel, nu se recomandă utilizarea testului de 
circularitate al lui Walsh pentru a se stabili dacă se utilizează indici cu bază fixă 
sau înlănţuiţi. Este corect să se utilizeze testul de circularitate al lui Walsh în 
scopul său original, anume acela de metodă aproximativă pentru a determina cât 
de „bună” este o anumită formulă de indice. Pentru a hotărî dacă să înlănţuim 
indicii sau să folosim indici cu bază fixă, observaţi cât de similare sunt 
observaţiile comparate şi alegeţi metoda care va lega cel mai bine cele mai 
similare observaţii. 
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