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1. Impactul infla iei asupra 
dimensiunii i structurii cererii 

interne de bunuri i servicii 
de consum 

1.1. Cheltuielile bãne ti de consum 
ale gospodãriilor – expresie a 
cererii de bunuri i servicii de 
consum 
Consumul popula iei constituie un 

rezultat al interac iunii dintre cererea i 
oferta de bunuri i servicii de consum. 
Dimensiunea i structura acestuia sunt 
determinate atât de nivelul i structura 
nevoilor de consum ale popula iei, care 
definesc cererea, cât i de disponi-
bilitatea bunurilor i serviciilor de con-
sum, de produc ia i importul acestora, 
care definesc oferta. Consumul este, 
prin urmare, expresia cererii satisf cute 
de bunuri i servicii de consum.  

Totu i, numai o parte a consumului 
este realizat  prin intermediul pie ei, 
prin cump rarea de bunuri i servicii 
oferite pe pia  de produc torii interni 
sau de importatori. Aceast  parte 
define te cererea propriu-zis  de 
bunuri i servicii de consum, cea care 
se afl  sub influen a direct  a infla iei.  

O mare parte a consumului este 
realizat  din „resurse proprii”, formând 
ceea ce este definit ca autoconsum. 
Acesta cuprinde, în principal, consumul 
de produse agroalimentare din 
produc ia gospod riei, precum i pe cel 

de produse primite în dar de la rude 
sau prieteni sau în schimbul unor 
munci prestate în gospod rie. În anul 
2002, ponderea consumului de pro-
duse alimentare din resurse proprii în 
consumul total al gospod riilor a fost 
de 21,8% (41,0% din consumul ali-
mentar), fiind de 39,3% (respectiv 
60,7%) în mediul rural i 12,0% 
(respectiv 25,7%) în mediul urban. 
Autoconsumul cuprinde, de asemenea, 
contravaloarea consumului reprezentat 
de utilizarea locuin ei aflate în 
proprietatea gospod riei i a bunurilor 
durabile aflate în dotarea acesteia, 
precum i serviciile prestate pentru 
gospod rie de c tre membrii acesteia.  

Sunt componente ale consumului 
realizate în afara pie ei, a c ror 
amploare constituie îns  un important 
factor al cererii de bunuri i servicii de 
consum. Infla ia i sc derea puterii de 
cump rare a veniturilor b ne ti a avut 
îns  un dublu efect asupra volumului 
acestora. Pe de o parte, a determinat 
cre terea autoconsumului alimentar. În 
condi iile în care majoritatea gospo-
d riilor (practic toate gospod riile din 
mediul rural) au devenit proprietare de 
terenuri agricole, apelul la aceast  
resurs  a constituit o modalitate de 
compensare a pierderii de venituri, 
generat  de omaj, de pensionare i de 
infla ie. Pe de alt  parte, pre urile mari 
i foarte mari la care pot fi achizi ionate 
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locuin ele i bunurile durabile determin  
restrângerea consumului implicat de 
utilizarea acestora, în condi iile în care 
gospod riile tinere nu dispun de 
resursele necesare achizi ion rii i 
dot rii unei locuin e, iar celelalte 
gospod rii de cele necesare reînnoirii i 
moderniz rii dot rii locuin ei.  

O alt  component  a consumului, 
realizat  în afara rela iilor de pia , este 
cea reprezentat  de bunurile i serviciile 
de care popula ia beneficiaz  gratuit sau 
cu plat  par ial , a c ror ofert  este fi-
nan at  din fonduri publice: serviciile de 
educa ie, manuale i rechizite, alte bu-
nuri i servicii de care beneficiaz  gratuit 
elevii; servicii de s n tate, medica-
mente, proteze etc; servicii de transport 
i comunica ii de care beneficiaz  anu-

mite categorii ale popula iei etc. Dezvol-
tarea acestor servicii publice, gradul de 
acoperire a nevoilor popula iei pe baza 
acestora i popula ia cuprins  în sfera 
gratuit ilor reprezint  factori importan i 
ai cererii pe pia a bunurilor i serviciilor 
de consum. Infla ia afecteaz  costul 
acestor bunuri i servicii, determinând 
cre terea (uneori exploziv ) a cheltuie-
lilor publice, implicate de oferta gratuit  
a acestora. În condi iile unor resurse 
bugetare limitate, aceasta duce, evident, 
la restric ionarea ofertei publice de 
bunuri i servicii i, implicit, la cre terea 
cererii pe pia a acestor bunuri i servicii, 
la modific ri în structura cererii totale.  

Infla ia determin  direct evolu ia 
acelei componente a consumului care 
provine din cump rare pe pia . 
Echivalentul valoric al acesteia este 
reprezentat de cheltuielile b ne ti de 
consum ale gospod riilor, cheltuieli pe 
care acestea le efectueaz  pentru 
cump rarea de produse alimentare i 
nealimentare i pentru plata serviciilor.  

Informa ia statistic  utilizat  pentru 
analiza evolu iei nivelului i structurii 

cheltuielilor b ne ti ale gospod riilor sub 
impactul infla iei provine din cercetarea 
statistic  a bugetelor de familie, reali-
zat  de Institutul Na ional de Statistic  
prin Ancheta integrat  în gospod rii 
(AIG) i Ancheta bugetelor de familie 
(ABF), prima derulat  în perioada 1995-
2000, iar cea de-a doua în continuare i 
în condi ii de comparabilitate cu prima, 
începând cu anul 2001. Ca i Ancheta 
integrat  în gospod rii, Ancheta 
bugetelor de familie se realizeaz  anual 
pe un e antion format din 36 mii de 
gospod rii (distribuite în 12 sube an-
tioane lunare), reprezentativ la nivel 
na ional i regional.  

De men ionat, c  Ancheta bugetelor 
de familie a fost realizat  i înainte de 
1995 (înc  din  anii ’50), pe un e antion 
format din 11 mii de gospod rii de sala-
ria i, rani i pensionari de asigur ri 
sociale de stat. Întrucât e antionul era 
format de fapt din trei e antioane inde-
pendente, reprezentând cele trei cate-
gorii de gospod rii, nu era asigurat  
reprezentativitatea la nivelul întregii 
popula ii. Din acest motiv i din cauza 
diferen elor de ordin metodologic, rezul-
tatele vechii anchete a bugetelor de fa-
milie nu sunt comparabile cu cele ob i-
nute prin AIG i actuala ABF. Existen a 
acestei rupturi în seriile de date privind 
veniturile i cheltuielile gospod riilor im-
pune restrângerea analizei referitoare la 
evolu ia nivelului i a structurii cheltuie-
lilor de consum la perioada 1990 i 
1995-2002.  

 
1.2. Evolu ia nivelului cererii 

de bunuri i servicii de consum  
Evaluat  pe baza cheltuielilor b ne ti 

de consum (recalculate în pre urile anu-
lui 1995), cererea solvabil   de bunuri i 
servicii de consum a înregistrat o sc -
dere masiv  în perioada 1997-2000, în 
condi iile noului val infla ionist declan at 
în 1997. În anul 1997, cantitatea de 
bunuri i servicii cump rate în medie de 
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o gospod rie a sc zut cu aproape o 
cincime, iar pân  în anul 2000 aceasta a 

ajuns la mai pu in de 70% din nivelul 
înregistrat în anul 1995.  

Tabelul 1 
Indicii cheltuielilor b ne ti ale gospod riilor 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Anul precedent = 100 103,2 81,0 96,7 91,4 93,9 122,0 105,2 
1995 = 100 103,2 83,6 80,9 73,9 69,4 84,7 89,0 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din “Ancheta integrat  în gospod rii 1995-2000 
(AIG), Ancheta bugetelor de familie 2001-2002” (ABF) i din statistica pre urilor. 

 

 
Fig. nr. 1. Evolu ia cheltuielilor b ne ti de consum ale gospod riilor 

 
Datele eviden iaz  o cre tere mare 

a cererii în anul 2001, continuat  în 
2002. Volumul cererii a ajuns îns  în 
2002 la mai pu in de 90% din nivelul 
anului 1995. Este important de 
men ionat totodat  c , de i ABF este 
realizat  în condi ii metodologice 
comparabile cu cele în care a fost 
realizat  AIG, datele din 2001-2002 nu 
sunt pe deplin comparabile cu cele din 
1995-2000, având în vedere faptul c  
datele publicate pentru 2001-20021 
reprezint  rezultate extinse la întreaga 
popula ie în timp ce datele publicate 
pentru perioada 1995-20002 sunt 
rezultate neextinse (calculate numai pe 
baza e antionului). Este de presupus 
                                                          
1 INS, “Coordonate ale nivelului de trai. Veni-

turile i consumul popula iei”, 2001, 2002. 
2  INS, “Aspecte ale calit ii vie ii”, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000. 

astfel c  indicele calculat în aceste 
condi ii pentru anul 2001 ofer  o 
imagine într-o anumit  m sur  distor-
sionat  privind propor iile cre terii 
cererii, în sensul exager rii acestora3.  

Comprimarea cererii a avut loc în 
cazul tuturor categoriilor de gospod rii, 
fiind mai accentuat  în cazul gospod -
riilor de rani, unde înregistreaz , de 
altfel, i cel mai sc zut nivel comparativ 
cu celelalte categorii. 

                                                          
3 În cazul veniturilor totale reale, de pild , 

indicele calculat pentru anul 2001 fa  de 
2000 pe baza datelor neextinse este de 
109,9%, în timp ce indicele calculat pe baza 
datelor extinse pentru 2001 i neextinse 
pentru 2000 este de 116,4%. În cazul 
cheltuielilor totale de consum, indicele 
calculat cu date neextinse este 108,1%, iar 
cel calculat cu date extinse pentru 2001 i 
neextinse pentru 2000 este de 113,8%.  



 51 

Tabelul nr. 2 
Indicii cheltuielilor b ne ti reale, pe principalele categorii de gospod rii 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1995=100 
Total gospodãrii 103,2 83,6 80,9 73,9 69,4 84,7 89,0 
Gospodãrii de salaria i 104,0 84,3 85,7 80,2 78,4 92,0 96,3 
Gospodãrii de ãrani 110,8 89,3 89,0 74,6 69,1 71,4 77,6 
Gospodãrii de omeri 98,7 91,4 85,5 79,6 76,2 86,6 87,1 
Gospodãrii de pensionari 104,9 86,7 82,6 78,1 73,5 88,7 92,7 
Anul precedent = 100 
Total gospodãrii 103,2 81,0 96,7 91,4 93,9 122,0 105,2 
Gospodãrii de salaria i 104,0 81,0 101,8 93,5 97,8 117,4 104,7 
Gospodãrii de ãrani 110,8 80,6 99,6 83,8 92,6 103,4 108,7 
Gospodãrii de omeri 98,7 92,6 93,5 93,1 95,7 113,7 100,5 
Gospodãrii de pensionari 104,9 82,7 95,2 94,6 94,2 120,7 104,5 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din “Ancheta integratã în gospodãrii 1995-2000 
(AIG), Ancheta bugetelor de familie 2001-2002” (ABF) i din statistica pre urilor. 

 
 

 
Fig. nr. 2. Evolu ia cheltuielilor b ne ti ale principalelor categorii  

de gospod rii 
 
Impactul infla iei asupra comprim rii 

cererii a fost mai accentuat în anii cu 
infla ie înalt , în care cre terea 
veniturilor b ne ti nu a inut pasul cu 
infla ia, iar veniturile reale au sc zut. 
Intensitatea impactului este în mod 
evident atenuat  de modificarea 
veniturilor, astfel încât elasticitatea 

cererii la cre terea pre urilor este 
sc zut .  În anul 1997, elasticitatea la 
infla ie a volumului fizic al cump r rilor 
de bunuri i servicii a fost de -0,12, 
ceea ce înseamn  c  la fiecare 10 
procente de cre tere a pre urilor 
cererea de bunuri i servicii de consum 
a sc zut cu 1,2 procente.  Elasticitatea 
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la infla ie a cererii a variat de la un an 
la altul, îns  în limitele unor niveluri 
sc zute. Sc derea cererii sub impactul 
infla iei este estompat  de efectul 

cre terii veniturilor b ne ti nominale, 
elasticitatea cererii la venituri - atât la 
cele nominale, cât i la cele reale - fiind 
mult mai mare.  

Tabelul nr. 3 
Modificarea anual  a cheltuielilor, veniturilor i pre urilor de consum 

- în% fa  de anul precedent - 
 1996 1997 1998 1999 2000 2002 
Rata de modificare a cheltuielilor bãne ti reale 3,2 -19,0 -3,3 -8,6 -6,1 5,2 
Rata de modificare a veniturilor bãne ti nete 
reale 

0,5 -20,5 -0,4 -10,6 -1,6 4,8 

Rata infla iei 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 22,5 
Elasticitatea cheltuielilor la     

- cre terea pre urilor 0,08 -0,12 -0,06 -0,19 -0,13 0,23 
- modificarea veniturilor bãne ti reale 6,00 0,93 7,49 0,82 3,90 1,09 

Elasticitatea cheltuielilor la cre terea veniturilor 
bãne ti nominale 

1,09 1,04 0,92 1,09 0,85 1,02 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din “Ancheta integrat  în gospod rii 1995-2000 
(AIG), Ancheta bugetelor de familie 2001-2002” (ABF) i din statistica pre urilor. 

 

 
Fig. nr. 3. Modificarea veniturilor, cheltuielilor i a pre urilor 

 
Pe ansamblul perioadei 1998-2000, 

în care cererea a continuat s  scad , 
elasticitatea acesteia la infla ie a fost 
mai mic  decât în 1997 (-0,07 fa  de  
-0,12). Elasticitatea la veniturile b ne ti 
reale s-a men inut la nivelul de 0,93, 
ceea ce înseamn  c  fiec rui procent 
de sc dere a veniturilor reale i-a 

corespuns o sc dere a cererii cu 0,9%. 
În anul 2002, în condi iile încetinirii 
considerabile a cre terii pre urilor (ale 
înjum t irii ratei infla iei comparativ cu 
anul 2000) i ale cre terii veniturilor 
reale, elasticitatea cererii la venituri a 
devenit supraunitar .   
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1.3. Evolu ia structurii cererii  
Structura cererii de consum este 

caracterizat  de ponderea mare a 
produselor alimentare i ponderea mic  
a serviciilor. Aceast  configura ie este 
determinat , pe de o parte, de pre urile 
relativ înalte ale produselor alimentare 
i, pe de alt  parte, de nivelul sc zut al 

veniturilor b ne ti ale gospod riilor, în 
condi iile în care nevoile de consum 
alimentar sunt nevoi de prim ordin, iar 

satisfacerea lor are caracter prioritar.  
Ponderea cheltuielilor pentru cum-

p rarea produselor alimentare dep -
e te 40%, iar cea a cheltuielilor pentru 

plata serviciilor este mai mic  de o 
cincime. În consumul popula iei, care 
include i consumul de produse agro-
alimentare din resurse proprii, consu-
mul alimentar dep e te 50% (53,2% 
în 2002), iar cel de servicii reprezint  
mai pu in de 15% (13,4% în 2002).  

Tabelul nr. 4 
Structura cheltuielilor b ne ti de consum 

-% -  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Produse alimentare 44,3 45,0 46,4 44,1 40,5 41,3 42,2 40,1 
Mãrfuri nealimentare*)  42,5 41,5 38,4 38,9 40,9 40,6 40,7 42,7 
Servicii  13,2 13,5 15,2 17,0 18,6 18,1 17,1 17,2 
*)  inclusiv cheltuielile pentru energie electric , gaze i energie termic  
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i ABF. 
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Fig. nr. 4. Evolu ia structurii cheltuielilor b ne ti ale gospod riilor 

 
Ponderea produselor alimentare în 

cererea de consum este înalt  în cazul 
tuturor categoriilor de popula ie, 
dep ind 30% chiar i în cazul 
gospod riilor de patroni, categorie care 
dispune de cel mai înalt nivel al 
veniturilor, precum i în cazul ranilor, 

care î i acoper  o mare parte din 
consumul alimentar din produc ia 
proprie. Ponderea produselor alimen-
tare este mai înalt  în gospod riile de 
omeri i în cele de pensionari. 

Datele eviden iaz  cre terea pon-
derii cheltuilelilor pentru cump rarea de 
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produse alimentare în 1996 i 1997, 
urmare a cre terii mai mari a pre urilor 
la unele produse alimentare esen iale 
(lapte i produse lactate i ou ) în 1996 
i din cauza sc derii puternice a 

veniturilor reale, în condi iile cre terii 
de peste 2,5 ori a nivelului general al 
pre urilor, inclusiv la produsele alimen-
tare, în 1997. Ponderea alimentelor 
înregistreaz  o tendin  de sc dere 
începând cu 1998, în condi iile cre terii 
mai accentuate a pre urilor la pro-
dusele nealimentare i servicii, în 
special la utilit i i servicii esen iale 
pentru acoperirea unor nevoi de baz , 
al c ror consum prezint  o elasticitate 
foarte sc zut  la cre terea pre urilor i 
la sc derea veniturilor i a c ror plat  
constituie o obligativitate pentru o mare 
parte a gospod riilor (energie electric  
i termic , gazele naturale, serviciile de 

transport i comunica ii, medica-
mentele i serviciile de s n tate). Pân  
în anul 2000, ponderea alimentelor în 
cererea de consum a sc zut cu 5,1 
puncte procentuale.  

Ponderea produselor nealimentare 

a sc zut în prima parte a perioadei, cu 
4,1 puncte procentuale, dup  care a 
crescut, astfel încât în 2000 a fost cu 
1,6 p.p. mai mic  decât în 1995. 
Ponderea serviciilor a crescut aproape 
continuu, fiind cu 4,9 p.p. mai mare în 
2000 fa  de 1995.   

Cre terea mare a pre urilor la 
produsele nealimentare, în special la 
energie, în anul 2002, a determinat 
cre terea ponderii acestora cu 2 p.p. 
fa  de 2001 i sc derea la fel de mare 
a ponderii produselor alimentare. 

Toate componentele cererii au 
înregistrat sc deri mari ale volumului 
fizic. Calculate în pre uri constante, pe 
baza indicilor de pre uri corespunz tori 
fiec rei componente, cheltuielile 
b ne ti indic  sc derea, în perioada 
1996-2000, a cererii cu 17,3% la 
produse alimentare, cu 35,8% la 
m rfurile nealimentare i cu 48,4% la 
servicii. Datele statistice eviden iaz  
cre terea tuturor celor trei componente 
ale cererii în 2001 i 2002, mai 
accentuat  fiind cre terea cererii de 
produse nealimentare.  

Tabelul nr. 5 
Indicii cheltuielilor b ne ti de consum,  

pe principalele componente 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1995 = 100   
Total cheltuieli bãne ti  103,2 83,6 80,9 73,9 69,4 84,7 89,0 
- Produse alimentare 106,7 90,3 89,0 85,2 82,7 102,2 105,8 
- Mãrfuri nealimentare 100,6 76,0 73,9 68,0 64,2 79,3 85,5 
- Servicii 99,6 84,1 75,3 59,7 51,6 58,9 60,2 
Anul precedent = 100   
Total cheltuieli bãne ti  103,2 81,0 96,7 91,4 93,9 122,0 105,2 
- Produse alimentare 106,7 84,7 98,6 95,7 97,1 123,6 103,5 
- Mãrfuri nealimentare 100,6 75,6 97,3 92,0 94,4 123,6 107,8 
- Servicii 99,6 84,4 89,6 79,2 86,4 114,3 102,1 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i ABF i din statistica pre urilor. 
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Puseul infla ionist produs în anul 

1997 a determinat cea mai sever  re-
strângere a cererii la toate componen-
tele sale (cu mai mult de 15% la pro-
duse alimentare i la servicii i cu aproa-
pe un sfert la produse nealimentare. 
Astfel, în 1997 cererea a ajuns la 90,6% 
din nivelul anului 1995 la produse ali-
mentare, la 77,9% la produse nealimen-

tare i la 76,4% la servicii. Sc derea 
cererii la toate cele trei componente s-a 
produs în continuare în fiecare an al 
perioadei 1998-2000, mai accentuat 
îns  în cazul serviciilor. Prin urmare, 
pân  în anul 2000, cererea de produse 
alimentare a sc zut la 91,3% din  nivelul 
anului 1997, cea de produse nealimen-
tare la 84,7% i cea de servicii la 65,8%.  

 

Fig. nr. 5. Evolu ia cheltuielilor b ne ti de consum, pe componente 
 

Elasticitatea cererii la cre terea 
pre urilor aferente fiec reia dintre cele 
trei componente este relativ sc zut , 
fiind ceva mai mare la m rfuri neali-
mentare i la servicii decât la produse 
alimentare. În perioada 1998-2000, 
elasticitatea la pre uri a fost de -0,05 la 
produse alimentare, -0,06 la m rfuri 
nealimentare i -0,08 la servicii, ceea 
ce înseamn  c  la fiecare 10% de 
cre tere a pre urilor la produsele 
alimentare (în 2000 fa  de 1997) 
cererea a sc zut cu 0,5% i la fiecare 
10% de cre tere a pre urilor la servicii 

cererea de servicii a sc zut cu 0,8%.   
Impactul sc derii veniturilor reale ale 

gospod riilor (sub influen a infla iei) este 
mult mai evident, în cazul tuturor com-
ponentelor cererii. Elasticitatea cererii 
de produse alimentare la sc derea 
veniturilor b ne ti reale a fost de 0,45% 
în 1997 fa  de 1995 i de 0,47 în 2000 
fa  de 1997, ceea ce înseamn  c  
fiec rui procent de sc dere a veniturilor 
reale îi corespunde sc derea cu 0,45 i 
respectiv 0,47% a cererii de alimente. În 
cazul m rfurilor nealimentare i servi-
ciilor, elasticitatea la venit a fost 
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supraunitar  în 1997 fa  de 1995, 
fiec rui procent din rata de sc dere a 
veniturilor reale corespunzându-i sc deri 
ale cererii mai mari de 1%. Elasticitatea 
la venit a cererii de produse neali-
mentare a sc zut în perioada 1998-
2000 (de la 1,05 la 0,84), în schimb în 
cazul serviciilor a înregistrat o cre tere 
considerabil  (de la 1,12 la 1,87). 

 
 1.3.1. Cererea de produse alimentare 

Cre terea pre urilor i sc derea 
veniturilor reale au influen at în mod 
diferit evolu ia cererii diverselor pro-
duse i grupe de produse alimentare. 

La cele mai multe grupe de produse a 
avut loc o restrângere a cererii în 2000 
fa  de 1995, manifestat  în ambele 
subperioade (1997 fa  de 1995 i 
2000 fa  de 1997). Sc deri mai 
accentuate a înregistrat  cererea de 
carne i produse din carne, lapte i 
produse lactate, ou , zah r i produse 
zaharoase, fructe i b uturi alcoolice. 
În schimb, au crescut cump rarile de 
cartofi i de gr simi, iar în 1997 fa  de 
1995 i cererea de pâine i alte 
produse din cereale (tabelul nr. 6).  

Tabelul nr. 6 
Indicii cheltuielilor pentru cump rarea de produse alimentare i indicii 

pre urilor  pe grupe de produse 
 Indicii cheltuielilor,% Indicii pre urilor,% 

 1997/1995 2000/1997 2000/1995 1997/1995 2000/1997 2000/1995 
Total produse 
alimentare 

 
90,6 

 
91,3 

 
82,7 

 
342,9 

 
272,7 

 
935,3 

Produse de morãrit i 
panifica ie 

 
107,8 

 
90,7 

 
97,8 

 
368,8 

 
283,6 

 
1046,1 

- Pâine 104,1 85,6 89,1 395,0 296,8 1172,5 
Fasole boabe i alte 
leguminoase 

 
100,7 

 
76,3 

 
76,9 

 
318,6 

 
338,6 

 
1079,0 

Cartofi 109,6 111,4 122,1 182,7 246,8 450,9 
Legume i conserve de 
legume 

 
88,8 

 
98,4 

 
87,4 

 
406,1 

 
226,6 

 
920,0 

Fructe i conserve din 
fructe 

 
74,8 

 
104,3 

 
78,0 

 
303,8 

 
291,6 

 
885,7 

Ulei, slãninã, grãsimi 113,6 101,2 115,0 285,6 246,6 704,4 
Carne, preparate i 
conserve din carne 

 
90,1 

 
84,6 

 
76,2 

 
342,1 

 
255,2 

 
873,2 

Pe te i conserve din 
pe te 

 
74,7 

 
110,2 

 
82,3 

 
423,8 

 
257,3 

 
1090,5 

Lapte i produse lactate 76,7 84,8 65,0 423,1 295,2 1248,8 
Ouã 87,2 88,9 77,6 364,8 246,6 899,4 
Zahãr i produse 
zaharoase 

 
80,7 

 
90,7 

 
73,2 

 
316,7 

 
274,7 

 
870,1 

Bãuturi alcoolice 60,4 85,7 51,8 342,3 375,9 1286,6 
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
 

Elasticitatea cererii la cre terea pre- urilor a fost relativ sc zut  la toate gru-
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pele de produse alimentare. În 1997 fa  
de 1995, elasticitatea la pre uri a fost 
ceva mai mare la fructe i conserve  din 
fructe, la zah r i produse zaharoase, la 
pe te i conserve din pe te, precum i 
la b uturi alcoolice. În cazul produselor 
din cereale, leguminoaselor, cartofilor i 
gr similor, cererea s-a dovedit inelastic  
la cre terea pre urilor acestor grupe de 
produse, înregistrându-se chiar cre teri 
ale cump r rilor în condi iile cre terii 
pre urilor. Acestea sunt produse relativ 
“ieftine”, care înlocuiesc în consum 
produsele “scumpe”, cu valoare nutritiv  
ridicat , în cazul sc derii puterii de 
cump rare.  

În perioada 1998-2000, cre terile 

mari de pre uri la pâine i alte produse 
de mor rit i panifica ie (de 2,8 ori), 
precum i la fasole i alte leguminoase 
boabe (de 3,4 ori) au determinat îns  
sc derea cererii i la aceste grupe de 
produse. În aceea i perioad , a crescut 
elasticitatea la pre  a cererii de carne i 
produse din carne, aceasta sc zând cu 
peste 15% la cre terea de peste 2,5 ori 
a pre urilor; de asemenea, în cazul 
laptelui i produselor lactate i al 
ou lor. În schimb, cump r rile de 
fructe i conserve din fructe, ca i cele 
de pe te i produse din pe te au 
crescut chiar dac  pre urile acestor 
produse a crescut considerabil (de 2,9 
i respectiv de 2,6 ori).  

Tabelul nr. 7 
Elasticitatea la pre uri i venituri a cheltuielilor pentru cump rarea 

produselor alimentare 
 

 Elasticitatea  
cheltuielilor la  

cre terea pre urilor 

Elasticitatea 
cheltuielilor la 

modificarea veniturilor 
bãne ti nete reale 

 1997/1995 2000/1997 1997/1995 2000/1997 
Total produse alimentare -0,04 -0,05 0,45 0,47 
Produse de morãrit i panifica ie 0,03 -0,05 -0,37 0,51 
- Pâine 0,01 -0,07 -0,19 0,79 
Fasole boabe i alte leguminoase 0,00 -0,10 -0,04 1,29 
Cartofi 0,12 0,08 -0,46 -0,62 
Legume i conserve din legume -0,04 -0,01 0,53 0,08 
Fructe i conserve din fructe -0,12 0,02 1,20 -0,24 
Grãsimi 0,07 0,01 -0,64 -0,07 
Carne, preparate i conserve din 
carne 

 
-0,04 

 
-0,10 

 
0,47 

 
0,84 

Pe te i conserve din pe te -0,08 0,07 1,20 -0,56 
Lapte i produse lactate -0,07 -0,08 1,11 0,83 
Ouã -0,05 -0,08 0,61 0,60 
Zahãr, produse zaharoase i 
miere de albine 

 
-0,09 

 
-0,05 

 
0,92 

 
0,51 

Bãuturi alcoolice -0,16 -0,05 1,88 0,78 
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
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i pe grupe de produse, cererea a 
fost mult mai sensibil  la sc derea 
veniturilor reale, impactul modific rii 
raportului dintre cre terea nivelului 
veniturilor b ne ti i cre terea de 
ansamblu a pre urilor  fiind mult mai 
evident. În 1997 fa  de 1995, elastici-
tatea cererii la venituri a fost mare la 
fructe i conserve din fructe, la pe te i 
conserve din pe te, la lapte i produse 
lactate, la carne de bovine i de 
pas re, precum i la b uturi alcoolice, 
fiec rui procent de sc dere a veniturilor 
reale corespunzându-i 1,0-1,2 procente 
de sc dere a cererii la aceste produse. 
Coeficientul de elasticitate a fost mai 
mare decât 2,0 la citrice i fructe meri-
dionale i la unt. Sc derea veniturilor 

reale a determinat cre terea cererii de 
pâine, fasole, cartofi i gr simi.  

Sub influen a combinat  a cre terii 
diferen iate a pre urilor i a modific rii 
cererii, în totalul cheltuielilor efectuate 
de gospod rii pentru cump rarea de 
produse alimentare, a crescut pon-
derea  celor destinate produselor din 
cereale (de la 18,9% în 1995 la 24,9% 
în 2000) i a sc zut evident ponderea 
cheltuielilor pentru carne i produse din 
carne (de la 25,0 la 21,5%). Cre teri au 
fost înregistrate i în ceea ce prive te 
ponderea cheltuielilor pentru cump -
rarea de gr simi i leguminoase, dar i 
de pe te i lapte, iar sc deri la 
ponderea cump r rilor de ou  i zah r, 
precum i la cartofi.  

Tabelul nr. 8 
Structura cheltuielilor pentru cump rarea produselor alimentare 

    -% -  
 1995 1997 2000 

Total produse alimentare 100,0 100,0 100,0 
Produse de morãrit i panifica ie 18,9 24,1 24,9 
 - Pâine 13,9 18,4 18,8 
Fasole boabe i alte leguminoase 0,7 0,8 0,8 
Cartofi 4,5 2,9 3,2 
Legume i conserve din legume 6,1 7,1 6,3 
Fructe i conserve din fructe 5,5 4,0 4,9 
Grãsimi 6,2 6,5 6,5 
Carne, preparate i conserve din carne 25,0 24,8 21,5 
Pe te i conserve din pe te 1,8 1,8 2,1 
Lapte i produse lactate 9,5 9,9 9,9 
Ouã 2,8 2,8 2,5 
Zahãr, produse zaharoase i miere de albine 5,8 4,8 4,8 
Bãuturi alcoolice 4,4 3,0 3,8 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG. 
 

1.3.2. Cererea de produse 
nealimentare 

În cazul majorit ii grupelor de 
produse nealimentare, cererea a înre-
gistrat sc deri dramatice în perioada 
1997-2000: la îmbr c minte i înc l-

minte i la produse cultural-sportive a 

sc zut la jum tate, iar la produse de uz 
casnic i la combustibili – la dou  treimi 
(tabelul nr. 9).  

Cu aproape un sfert a sc zut i 
consumul de energie electric , gaze i 
energie termic , o grup  de produse a 
c rei elasticitate la cre terea pre urilor 
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i la sc derea veniturilor este în ge-
neral foarte sc zut . Restrângerea 
consumului la aceast  grup  este 
rezultatul ocului produs de cre terea 
pre urilor la aceast  grup  de aproape 
27 ori în 2000 fa  de 1995, a dezechi-
librului produs de cre terea costului 
utilit ilor în bugetele de consum a unei 
mari p r i a popula iei. De men ionat 
îns  c  sc derea exprimat  de indicii 
cheltuielilor efectuate de gospod rii 
pentru energie reflect  i faptul c  o 
parte dintre gospod rii nu au achitat 
facturile la utilit ile respective, chiar 

dac  au consumat produsele.  
Singurele grupe la care cererea a 

crescut sunt articolele chimice, deter-
gen i mai precis, i articolele de igien , 
cosmetice i medicale. În cadrul ultimei 
grupe, cre terea a fost înregistrat  la 
medicamente i articole medicale. Cere-
rea de articole medicale i medicamente 
a crescut, de i pre urile la aceast  grup  
a înregistrat cre teri mari, din cauza 
restric ion rii accesului  la produse com-
pensate sau gratuite, precum i a nume-
roaselor disfunc ionalit i care au marcat 
sistemul de ocrotire a s n t ii. 

Tabelul nr. 9 
Indicii cheltuielilor pentru cump rarea de produse nealimentare 

 Indicii cheltuielilor,% Indicii pre urilor,% 
 1997/ 

1995 
2000/ 
1997 

2000/ 
1995 

1997/ 
1995 

2000/ 
1997 

2000/ 
1995 

Total mãrfuri nealimentare 77,9 84,7 66,0 351,2 351,3 1234,0 
Îmbrãcãminte, articole de 
galanterie, pasmanterie, 
mercerie 

 
 

71,4 

 
 

69,3 

 
 

49,5 

 
 

330,8 

 
 

294,7 

 
 

974,9 
Încãl ãminte 74,6 67,4 50,3 329,4 292,8 964,4 
Produse de uz casnic, mobilã 70,1 90,8 63,6 307,9 277,8 855,3 
Articole chimice 94,6 111,6 105,6 319,3 274,1 875,3 
Produse cultural-sportive 62,0 77,9 48,3 289,9 267,3 774,8 
Articole de igienã, cosmetice 
i medicale 

 
108,0 

 
105,0 

 
113,4 

 
355,1 

 
324,7 

 
1153,2 

Combustibili 87,5 76,5 66,9 424,9 385,4 1637,3 
Tutun, igãri 64,3 124,1 79,8 571,3 273,9 1565,1 
Energie electricã, gaze i 
încãlzire centralã 

 
83,6 

 
93,1 

 
77,8 

 
366,1 

 
728,1 

 
2665,8 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
 

Cererea de articole cultural-sportive, 
de mobil  i produse de uz casnic, de 
îmbr c minte i înc l minte s-a dovedit 
mai sensibil  la cre terea pre urilor i la 
sc derea veniturilor b ne ti reale. Cum-
p rarea unor astfel de produse, a c ror 
achizi ionare presupune cheltuieli relativ 
mari, poate fi amânat , afectând în mai 
mic  m sur  existen a gospod riei 
decât renun area la cump rarea produ-
selor alimentare sau neplata facturilor la 

utilit i. Intensitatea impactului celor doi 
factori a crescut considerabil în perioada 
1998-2000, fa  de 1996-1997, la artico-
lele de îmbr c minte i înc l minte. La 
articolele de uz casnic i la cele cultural-
sportive, elasticitatea cererii la cre terea 
pre urilor i la sc derea veniturilor reale 
a sc zut. În condi iile în care numai 
gospod riile cu venituri relativ mari 
dispun de capacitatea financiar  
necesar  cump r rii de bunuri durabile, 
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iar ponderea acestora în totalul gos-
pod riilor este mic , rezervele de 
sc dere a cererii devin din ce în ce mai 
mici.  

i în cazul energiei, rezervele de 
reducere a consumului sunt mici, astfel 
încât elasticitatea consumului de 
energie la pre  s-a diminuat foarte mult, 
iar cea înregistrat  în raport cu 
veniturile reale s-a înjum t it. În 

schimb, elasticitatea consumului de 
combustibili s-a dublat.  

Datele eviden iaz  faptul c , în 
cazul produselor din tutun, cre terea 
pre urilor i sc derea  veniturilor reale a 
fost înso it  de diminuarea consi-
derabil  a consumului în 1997 fa  de 
1995, îns  în perioada 1998-2000 
consumul a crescut, devenind inelastic 
la modificarea celor doi factori.  

Tabelul nr. 10 
Elasticitatea la pre uri i venituri a cheltuielilor pentru cump rarea 

m rfurilor nealimentare 
 Elasticitatea la 

cre terea pre urilor 
Elasticitatea la 

scãderea veniturilor 
bãne ti nete reale 

 1997/ 
1995 

2000/ 
1997 

1997/ 
1995 

2000/ 
1997 

Total mãrfuri nealimentare -0,09 -0,06 1,05 0,84 
Îmbrãcãminte, articole de galanterie, 
pasmanterie, mercerie 

 
-0,12 

 
-0,16 

 
1,36 

 
1,68 

Încãl ãminte -0,11 -0,17 1,20 1,78 
Produse de uz casnic, mobilã -0,14 -0,05 1,42 0,50 
Articole chimice -0,02 0,07 0,26 -0,63 
Produse cultural-sportive -0,20 -0,13 1,80 1,21 
Articole de igienã, cosmetice i medicale 0,03 0,02 -0,38 -0,28 
Combustibili -0,04 -0,08 0,59 1,29 
Tutun, igãri -0,08 0,14 1,69 -1,32 
Energie electricã, gaze i încãlzire centralã -0,06 -0,01 0,78 0,38 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
 

Restrângerea mare a cererii i 
cre terea mai mic  a pre urilor com-
parativ cu media au determinat sc -
derea ponderii articolelor de îmbr -
c minte i înc l minte (de la 34,1% în 
1995 la 20,2% în 2000), a celor pentru 
produse de uz casnic i a produselor 
cultural sportive, în ansamblul chel-

tuielilor pentru cump rarea de produse 
nealimentare. A crescut îns  ponderea 
articolelor de igien , cosmetice i 
medicale (în special pe seama medi-
camentelor, a c ror pondere s-a du-
blat), a combustibililor, precum i a 
energiei electrice, termice i a gazelor 
naturale.   

Tabelul nr. 11 
Structura cheltuielilor pentru cump rarea de m rfuri nealimentare 

    -% - 
 1995 1997 2000 

Total mãrfuri nealimentare 100,0 100,0 100,0 



 61 

 1995 1997 2000 
Îmbrãcãminte, articole de galanterie, pasmanterie, 
mercerie 

 
19,0 

 
16,4 

 
11,2 

Încãl ãminte 15,1 13,6 9,0 
Produse de uz casnic, mobilã 6,7 5,3 4,5 
Articole chimice 4,6 5,0 5,2 
Produse cultural-sportive 13,1 8,6 6,0 
Articole de igienã, cosmetice i medicale 7,3 10,2 11,7 
Combustibili 13,7 18,6 18,4 
Tutun, igãri 4,7 6,3 7,2 
Energie electricã, gaze i încãlzire centralã 8,5 9,5 21,7 
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG. 
 

1.3.3. Cererea de servicii 
Cre terile de pre uri i sc derea veni-

turilor reale au determinat cele mai mari 
reduceri ale cererii de servicii, la toate 
grupele. Pe ansamblu, cererea de servi-

cii a ajuns în 2000 la jum tatea celei din 
1995, la jum tate sc zând serviciile de 
îngrijire medical , de igien  i cosmetic , 
de transport urban i interurban i cele de 
alimenta ie public  (tabelul nr.12). 

Tabelul nr. 12 
Indicii cheltuielilor pentru plata serviciilor 

i indicii pre urilor  
 Indicii cheltuielilor,% Indicii pre urilor,% 
 1997/ 

1995 
2000/ 
1997 

2000/ 
1995 

1997/ 
1995 

2000/ 
1997 

2000/ 
1995 

Total servicii 76,4 65,8 50,3 406,2 544,0 2209,5 
Confec ionat i reparat 
îmbrãcãminte i încãl ãminte 61,4 52,9 32,5 318,2

 
333,3 

 
1060,7 

Chirie 152,0 6,4 9,8 208,4 7285,5 15179,7 
Apã, canal, salubritate 82,5 82,0 67,7 476,5 493,1 2349,5 
Cinematografe, teatre, muzee, 
educa ie i turism 73,9 53,7 39,7 390,2

 
590,5 

 
2303,9 

Repara ii auto, electronice i 
lucrãri foto 74,4 63,0 46,8 278,7

 
387,9 

 
1081,1 

Îngrijire medicalã 72,8 72,5 52,8 463,0 428,6 1984,4 
Igienã i cosmeticã 59,2 78,4 46,4 356,9 393,7 1405,2 
Transport urban 76,2 75,4 57,5 419,7 331,5 1391,5 
Transport interurban  75,9 63,7 48,4 457,8 354,4 1622,6 
Po tã i telecomunica ii 96,9 82,5 80,0 549,1 818,2 4492,5 
- Telefon 98,6 78,3 77,2 524,6 885,7 4646,6 
Restaurante, cafenele, cantine 67,3 74,3 50,0 334,3 340,3 1137,5 
Alte servicii cu caracter industrial 113,0 79,7 90,0 266,1 323,3 860,0 
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
 



 62 

Sc deri mai mari ale cererii au avut 
loc în cazul serviciilor de educa ie i de 
timp liber, precum i în cazul celor de 
confec ionat i reparat îmbr c minte i 
înc l minte. Cheltuielile pentru plata 
chiriei au sc zut la o zecime, în 
condi iile în care tarifele au crescut de 
peste 150 ori în 2000 fa  de 1995, 
ceea ce poate însemna atât renun area 
de c tre o parte din gospod rii la 
utilizarea unei locuin e închiriate, 
intrarea în posesia proprietarilor a unei 
p r i din fondul de locuin e administrate 
de stat, precum i neplata chiriei de 
c tre o parte din gospod riile chiria e. 

Pentru unele dintre gospod riile care 
nu au dispus de resursele necesare 
cump r rii la pre uri preferen iale a 
locuin ei ocupate, plata unei chirii 
majorate, asociat  cu cheltuieli mari de 
între inere a locuin ei a devenit o 
povar  imposibil de suportat. 

Cheltuielile pentru ap , canal i sa-
lubritate, o alt  grup  de utilit i esen-
iale, au sc zut cu o treime, iar chel-

tuielile pentru po t  i telecomunica ii 
s-au redus cu o cincime, reflectând 
renun area la serviciile respective sau 
economii în consum, precum i neplata 
facturilor la aceste servicii.     

Tabelul nr. 13 
Elasticitatea la pre uri i venituri a cheltuielilor pentru plata serviciilor 

 
 Elasticitatea la cre terea 

pre urilor 
Elasticitatea la sc derea 
veniturilor b ne ti nete 

reale 
 1997/1995 2000/1997 1997/1995 2000/1997 
Total servicii -0,08 -0,08 1,12 1,87 
Confec ionat i reparat 
îmbr caminte i înc l minte 

 
-0,18 

 
-0,20 

 
1,83 

 
2,57 

Chirie 0,48 -0,01 -2,47 5,11 
Ap , canal, salubritate -0,05 -0,05 0,83 0,98 
Cinematografe, teatre, muzee, 
educa ie i turism 

 
-0,09 

 
-0,09 

 
1,24 

 
2,53 

Repara ii auto, electronice i 
lucr ri foto 

 
-0,14 

 
-0,13 

 
1,21 

 
2,02 

Îngrijire medical  -0,07 -0,08 1,29 1,50 
Igien  i cosmetic  -0,16 -0,07 1,94 1,18 
Transport urban -0,07 -0,11 1,13 1,34 
Transport interurban -0,07 -0,14 1,14 1,98 
Po t  i telecomunica ii -0,01 -0,02 0,15 0,96 
- Telefon 0,00 -0,03 0,07 1,19 
Restaurante, cafenele, cantine -0,14 -0,11 1,55 1,41 
Alte servicii cu caracter industrial 0,08 -0,09 -0,62 1,11 
Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG i din statistica pre urilor. 
 

Impactul cre terilor de pre  nu a fost 
mare nici în cazul cererii de servicii: 
coeficientul de elasticitate nu a dep it 
nivelul de -0,2 la nici una din grupe. 
Cererea a fost ceva mai elastic  la 
cre terea pre urilor în cazul serviciilor de 

confec ionat i reparat îmbr c minte i 
înc l minte, al repara iilor de autotu-
risme i articole electronice, al serviciilor 
de alimenta ie public  i al celor de 
igien  i cosmetic . În cazul ultimelor 
trei grupe, elasticitatea la pre  a sc zut 
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în perioada 1998-2000 (la jum tate chiar 
la serviciile de igien  i cosmetic ), în 
principal din cauza diminu rii rezervei 
de restrângere a consumului acestor 
servicii, caracteristic unui segment 
relativ mic al popula iei.  

Elasticitatea cererii de servicii de 
transport a crescut, consumul acestora 
continuând s  scad  în propor ii 
importante în perioada 1998-2000, 
chiar dac  pre urile au înregistrat o 
sc dere mai pu in accentuat  decât în 
1997 fa  de 1995. 

Datele eviden iaz  sensibilitatea mai 
accentuat  a cererii la sc derea 

veniturilor reale i cre terea acesteia, 
aproape la toate grupele de servicii.    

Cre terile mari de pre uri i elastici-
tatea mai sc zut  a cererii la cre terea 
de pre uri i la sc derea veniturilor 
reale au determinat cre terea mare a 
ponderii serviciilor de ap , canal, 
salubritate i a celor de telecomunica ii 
în cheltuielile de consum ale 
gospod riilor. Ponderea serviciilor de 
transport a crescut în 1997, dar s-a 
diminuat mult în perioada 1998-2000. A 
sc zut i ponderea serviciilor de 
confec ii i repara ii, iar cea a serviciilor 
de alimenta ie public  s-a înjum t it.

 
Tabelul nr. 14 

Structura cheltuielilor pentru plata serviciilor 
           -% - 

 1995 1997 2000 
Total servicii 100,0 100,0 100,0 
Confec ionat i reparat îmbr caminte i înc l minte 4,5 2,8 1,4 
Chirie 1,2 1,2 1,6 
Ap , canal, salubritate 13,2 16,7 18,9 
Cinematografe, teatre, muzee, educa ie i turism 6,7 6,2 5,5 
Repara ii auto, electronice i lucr ri foto 6,6 4,4 3,0 
Îngrijire medical  4,9 5,3 4,6 
Igien  i cosmetic  2,4 1,6 1,4 
Transport urban 7,2 7,5 5,2 
Transport interurban 12,6 14,1 8,9 
Po t  i telecomunica ii 9,8 16,8 31,6 
- Telefon 6,8 11,3 22,0 
Restaurante, cafenele, cantine 13,5 9,8 6,9 
Alte servicii cu caracter industrial 5,1 4,9 3,6 

Sursa: calcule ale autorilor pe baza datelor din AIG. 
 
2. Contribu ia produc iei interne 
la satisfacerea cererii de bunuri 

i servicii de consum 
Obiectivul acestui studiu este de a 

pune în eviden  m sura în care pro-
duc ia na ional  a participat la satisfa-
cerea cererii interne, în special a cererii 
de bunuri i servicii de consum, în 
perioada de dup  1990. În acest scop 
sunt abordate urm toarele 

aspecte: a) contribu ia produc iei na io-
nale la oferta intern  – ca premis  
fundamental  a cererii - i eviden ierea 
influen ei pe care evolu ia pre urilor 
produc iei interne i ale produselor 
provenite din import a avut-o asupra 
modific rilor înregistrate de produc ia 
principalelor ramuri de activitate 
economic ; b) participarea produselor 
autohtone la satisfacerea cererii unor 
bunuri de consum pentru popula ie. 
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2.1. Produc ia na ionalã  
i oferta internã 

Cererea intern  este puternic legat  
de ofert . Aceasta, la rândul s u, este 
fundamental determinat  de evolu iile de 
ansamblu din sistemul produc iei de 
bunuri i servicii, precum i de rela iile 
economice externe, în spe  de dimen-
siunea i structura importului i respectiv 
exportului. În perioada de tranzi ie din 
România, a a cum a fost subliniat în 
unele studii1 cererea, deci pia a, s-a  
restrâns ca dimensiune i s-a modificat 
ca structur . La acest rezultat, un rol 
însemnat l-a avut, pe lâng  al i factori, i 
evolu ia ofertei interne, a determinan ilor 
s i principali: volumul i pre urile 
produc iei, importului i exportului.  

Nivelul i structura produc iei 
na ionale constituie, în mod firesc 
pentru marea majoritate a bunurilor, 
principala surs  de alimentare a pie ei 

i de satisfacere a cererii interne. 
Cealalt  surs  este cea a importurilor 
care completeaz  oferta din produc ia 
intern  i, în acela i timp, o modeleaz  
modificând structura activit ilor din 
economia na ional . 

Gradul de participare a produselor 
realizate în activit ile economiei na io-
nale i respectiv a celor din import la 
oferta intern 2 corelat cu evolu ia pre u-
rilor produselor provenite din cele dou  
surse ofer  posibilitatea identific rii uno-
ra din factorii care au influen at într-un 
sens sau altul evolu ia infla iei i au 
contribuit la modificarea structurii 
activit ilor dintre economia na ional  în 
aceast  perioad .    

Estim rile privind contribu ia produc-
iei na ionale la oferta intern  arat  c  

aceasta a înregistrat, pentru totalul 
activit ilor economice, o sc dere 
semnificativ  în perioada 1990 – 1999, 
de la 91,5% la 83,5% (tabelul nr. 15).  

Tabelul nr. 15 
Contribu ia produc iei na ionale la oferta intern , pe ramuri de activitate 

- procente - 
 SEC 79 SEC 

95 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total  91,5 86,2 87,3 86,8  84,4 84,1 83,5 84,4 83,5 
A01 Agriculturã, silviculturã, pisciculturã, 

exploatare forestierã 
96,6 95,0 94,8 98,5 99,1 98,8 98,8 98,7 98,3 

A02 Cãrbune, cocs 71,1 63,4 73,9 78,1 76,3 75,7 66,0 72,1 76,8 
A03 i ei, produse petroliere 64,4 60,2 55,3 63,0 63,5 62,3 68,5 78,6 75,8 
A04 Gaze naturale 35,4 25,2 41,4 28,7 21,6 13,9 29,7 33,2 46,6 
A05 Minereuri feroase i  neferoase 61,0 75,8 69,3 60,4 56,2 49,6 51,2 51,3 45,6 
A06 Minereuri pentru construc ii 98,1 73,7 66,1 71,7 90,8 78,2 79,1 79,0 77,9 
A07 Alte minereuri 34,8 61,2 58,8 61,1 43,4 51,7 55,7 66,1 54,7 
A08 Produse alimentare, bãuturi, tutun 93,6 87,3 89,3 92,0 90,5 91,6 94,0 90,9 91,2 
A09 Textile i confec ii 93,7 70,9 73,7 51,6 42,3 42,3 9,2 -7,5* -28,9* 
A10 Pielãrie i încãl ãminte 91,1 75,1 75,9 26,3 -2,2* 9,5 -17,5* -34,6* -151,6* 
A11 Lemn, mobilã, alte produse industriale 94,3 74,8 84,0 87,3 72,0 82,7 76,8 76,5 68,3 

1 Maria Molnar, Maria Poenaru, “Dezechilibrul 
dintre cerere �i ofert�”, în volumul: Blocaje 
în economia de tranzi�ie a României, 
Editura Tehnic� Bucure�ti, 1997; Ioan 
Bratu, “Pia�a intern� a bunurilor �i 
serviciilor în România”, Revista român� de 

2 În acest studiu, oferta internã  a fost definitã ca 
fiind compusã din valoarea producþiei distribuite 
(evidenþiatã în „Conturile naþionale”) din care s-a 
scãzut exportul ºi s-a adãugat importul. Of.I = 
PD – E +I  unde: Of.I = Oferta internã; PD = 
Producþia distribuitã; E = Exportul; I = Importul. 
Indicatorii utilizaþi pentru calcule sunt exprimaþi 
în preþurile curente ale fiecãrui an. 
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 SEC 79 SEC 
95 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
A12 Celulozã i hârtie 96,7 84,2 86,5 70,8 60,0 62,3 52,4 52,3 55,3 
A13 Edituri, poligrafie 92,5 92,9 93,8 86,8 87,7 90,1 88,3 88,4 89,4 
A14 Chimie i fibre sintetice 83,3 76,3 74,1 75,5 61,8 59,6 53,6 54,3 48,5 
A15 Medicamente, detergen i, cosmetice 82,4 79,7 73,0 71,2 63,1 57,5 52,5 47,7 42,4 
A16 Cauciuc i materiale plastice 96,6 75,3 77,1 61,4 71,1 68,3 61,8 58,2 53,5 
A17 Sticlã 94,3 83,3 82,5 79,7 79,0 77,7 80,9 75,4 62,9 
A18 Materiale de construc ii 96,4 95,4 93,8 94,3 90,4 88,7 87,6 88,3 87,3 
A19 Metalurgie i siderurgie 93,7 86,6 83,9 83,3 81,8 82,4 76,4 68,3 48,7 
A20 Construc ii de ma ini 90,6 74,9 76,1 72,5 60,3 56,8 49,4 52,2 45,1 
A21 Ma ini i aparate de uz casnic 87,3 95,6 89,8 83,2 84,8 79,1 76,0 71,0 65,5 
A22 Produse electrice i  electronice 78,7 59,3 60,7 60,4 51,0 50,1 42,1 36,5 25,6 
A23 Mijloace de transport 96,6 76,1 76,8 71,5 71,1 77,2 76,4 72,4 70,8 
A24 Energie electricã, termicã,  apã, gaze 94,1 96,7 98,3 96,3 99,4 99,1 99,1 98,7 98,6 
A25 Construc ii 98,2 99,7 99,4 99,7 99,6 99,6 99,0 99,4 99,6 

* Semnul (-) arat  c  la realizarea produc iei din activit ile respective particip  într-o m sur  foarte 
mare importurile i c  destina ia principal  a produc iei o constituie pia a extern . Aceasta înseamn  
c  oferta pe pia a intern  este puternic dominat  de importuri.   

Sursa: calcule pe baza datelor CNS, Conturile na ionale 1991-1992; CNS/BNR, Conturile na ionale 
1992-1993; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; INS, Conturile na ionale 1998-1999. 

 

91.5

86.2
87.3

86.8

84.4 84.1
83.5

84.4
83.5

78

80

82

84

86

88

90

92

pr
oc

en
te

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 
Fig. nr. 6. Contribu ia produc iei na ionale  
la oferta intern  între anii 1991 - 1999 

 
Calculele efectuate pentru princi-

palele activit i economice4 arat  modi-
                                                          
4 În aprecierea rezultatelor ob inute trebuie inut 

seama de faptul c  în cazul unor activit i 
economice cum ar fi de exemplu, cele din 
grupa „Agricultur , silvicultur , piscicultur , 
exploatare forestier ” nu se comercializeaz  

                                                                          
întreaga produc ie, o parte important  a 
acesteia fiind cea re inut  în gospod rii 
pentru a fi folosit  în consumul uman sau 
pentru produc ie. Produc ia din celelalte 
grupe de activitate, în special cele industriale, 
este destinat  pie ei, respectiv consumului 
final sau consumului intermediar. 
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fic ri substan ial diferite, comparativ cu 
media la nivel na ional, în ceea ce 
prive te contribu ia fiec rei activit i la 
oferta de pe pia a intern . 

Au fost identificate urm toarele 
tendin e mai importante înregistrate în 
perioada 1991- 1999. 

1) Activit i ale c ror produse au 
înregistrat o participare cresc toare (ca 
pondere) la oferta intern  între anii 1991 
i 1998 (pentru care datele sunt com-

parabile5), a a cum este cazul ramurilor: 
A 03 - i ei, produse petroliere, de la 
64% la 76%; A 24 - Energie electric , 
termic , gaze de la 94% la 99%. Trebuie 
men ionat îns  faptul c  indicii volumul 
fizic arat  c  în cazul activit ilor din  
A 03, nivelul  produc iei interne era  u or 
mai mic în 1998 comparativ cu cel din 
1991, în timp ce importurile reprezentau 
jum tate comparativ cu cele din anul 
1991. În cazul activit ii A 24, produc ia 
intern  reprezenta în 1998 aproape 80% 
din cea a anului 1991, iar importul mai 
pu in de 20%. 

2) Activit i a c ror participare la 
oferta intern  a sc zut puternic6, 
                                                          
5 Pân  în 1998 inclusiv, conturile na ionale au 

fost elaborate pe baza metodologiei Siste-
mului European de Conturi Economice inte-
grate 1979 (SEC 79). Începând din anul 1998 
s-a trecut la utilizarea noului Sistem European 
de Conturi (SEC 1995), asigurându-se un an 
de leg tur  între cele dou  versiuni SEC. 
Începând din 1999 conturile na ionale se reali-
zeaz  numai pe baza cerin elor metodologice 
ale SEC 95. De aceea, în cazul unor 
indicatori, seria comparabil  în timp se opre te 
la sau începe cu anul 1998. 

6 Este dificil de apreciat dac  produc ia 
intern  a sc zut în principal ca urmare a 
p trunderii pe pia a româneasc  a unor 
produse de import cu parametri calitativi mai 
buni sau dac  rezultatele diferitelor activit i 
din economia româneasc  s-au diminuat în 
noile condi ii de produc ie, de concuren   i 
de valorificare pe pia a intern  i mai ales 

creând un spa iu mai mare pentru 
import. Între acestea se num r  acti-
vit ile A 14 – Chimie i fibre sintetice 
i A 15 – Medicamente, detergen i, 

cosmetice în cazul c rora aportul pro-
duc iei na ionale a sc zut  în perioada 
1991–1998, de la 83,3% la 54,3% 
pentru A14 i de la 82,4% la 47,7% 
pentru A15. Informa iile referitoare la 
evolu ia volumului fizic al produc iei, 
importurilor i al exporturilor, pe ramuri 
de activitate arat  c  în timp ce nivelul 
produc iei din A14 reprezenta, în 1999, 
jum tate din nivelul anului 1990, iar în 
A 15, 70%, importurile erau cu 40% 
mai mari în 1999 fa  de 1990 în A 14 
i de 2,4 ori mai mari în A15. O ten-

din  similar  s-a înregistrat i pentru 
ramura de activitate A 22 – Produse 
electrice i electronice. În acest caz, în 
1999 volumul fizic al produc iei era la 
un nivel care reprezenta aproximativ 
70% din cel al anului 1990, în timp ce 
volumul fizic al importurilor era de 2,4 
ori mai mare decât în 1990 i de 3,2 ori 
mai mare decât în 1991. Aceste evolu ii 
au condus la o sc dere a particip rii 
produc iei ramurii la pia a produselor 
din aceast  grup  de activitate, de la 
79% în 1991 la 36% în 1998. 

3) O caracteristic  distinct  prezint  
activit ile A 09 – Textile i confec ii i 
A 10 – Piel rie i înc l minte. În 
aceste activit i produc ia, dup  o 
sc dere în perioada 1990 –1994/95, a 
cunoscut o cre tere sensibil , strâns 
legat  îns  de importuri. Particulari-
tatea acestor activit i este dat  de 
faptul c  produc ia este destinat  pre-
ponderent pie elor externe. De aceea, 
estim rile privind participarea produc-
iei la oferta intern  a produselor 

                                                                          
pe cea extern  sau dac  importurile au 
crescut tocmai pentru a completa deficitul 
de produse autohtone.  
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respective apar cu un semn negativ (-), 
ceea ce înseamn  c  oferta intern  
este asigurat , într-o propor ie domi-
nant , din importuri. 

Identificarea tendin elor de mai sus 
îndeamn  la analize distincte ale evo-
lu iilor indicatorilor care configureaz  
oferta intern  în cazul fiec rei ramuri 
de activitate i locul în structura de 
ansamblu a economiei na ionale. 

 
2.2. Evolu ia ofertei interne 

i a pre urilor 
În continuare este pus  în eviden  

rela ia dintre  evolu ia volumului fizic al 
produc iei distribuite i al importurilor 
(cele dou  surse ale ofertei interne) i 
evolu ia pre urilor acestora, pentru 
totalul activit ilor i pentru câteva din 
ramurile care produc în general o gam  
larg  de bunuri de consum pentru 

popula ie (tabelul nr. 16). 
La nivel na ional, volumul fizic al  

produc iei a fost în sc dere pân  în 
anul 1993, dup  care a urmat o u oar  
cre tere, ajungând în anul 1998 s  
reprezinte 87% fa  de anul 1990. În 
cadrul principalelor activit i furnizoare 
de bunuri de consum pentru popula ie, 
evolu ia volumului fizic al produc iei a 
fost foarte diferit  de la o ramur  la 
alta. Astfel, din gama ramurilor selec-
tate i cuprinse în tabel, o sc dere 
continu  s-a înregistrat în ramura A 21 
– Ma ini i aparate de uz casnic, a 
c rei produc ie se situa în 1998 i  la 
aproximativ 40% din cea a anului 1990. 
O evolu ie similar  au avut i ramurile 
A15 - Medicamente, detergen i, cosme-
tice i A 22 – Produse electrice i 
electronice, ale c ror produc ii au ajuns 
în 1998 la aproximativ 70% din nivelul 
realizat în 1990. 

Tabelul nr. 16 
Indicii volumului fizic i ai pre urilor produc iei distribuite i importurilor 

din unele ramuri de activitate  
   

Indicatori* 
SEC 79               1990=1,00 SEC  

1995 
   1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999/ 

1998 
 Total PD Vf 0,87 0,78 0,81 0,84 0,91 0,98 0,92 0,87 1,02 
   P 3,02 9,32 25,60 57,11 78,36 107,46 280,49 395,77 1,46 
  I Vf 0,70 0,76 0,79 0,81 0,94 1,03 1,10 1,23 0,98 
   P 3,00 12,84 31,60 73,56 112,84 172,54 369,40 423,70 1,59 
A 08  Produse  PD Vf 0,89 0,87 0,85 0,93 1,06 1,27 1,24 1,14 1,08 
 alimentare,  P 2,71 7,86 22,80 50,37 66,58 100,07 245,88 309,54 1,35 
 bãuturi, tutun I Vf 0,58 0,76 0,72 0,53 0,66 0,65 0,47 0,72 0,77 
   P 2,47 11,03 27,63 65,28 96,62 152,47 350,37 422,20 1,72 
A 09  Textile i  PD Vf 0,97 0,78 0,74 0,82 0,89 1,04 1,03 0,93 1,08 
 confec ii  P 2,53 6,43 16,76 35,83 46,33 68,01 128,27 164,31 1,39 
  I Vf 1,23 2,70 1,97 3,41 4,53 5,27 6,88 9,33 1,05 
   P 2,63 12,46 30,57 74,78 99,98 149,67 299,64 345,48 1,63 
A 10 Pielãrie i  PD Vf 0,91 0,78 0,71 0,63 0,65 0,78 0,72 0,69 1,05 
 încãl ãminte  P 2,50 6,96 19,76 47,44 61,30 98,01 224,35 286,42 1,39 
  I Vf 2,44 4,20 2,61 9,24 10,80 12,42 14,53 17,78 1,01 
   P 2,09 8,79 19,91 42,88 62,51 102,27 231,95 273,47 1,70 
A 15 Medicamente, PD Vf 0,86 0,88 0,91 0,92 0,89 0,84 0,70 0,69 1,04 
 detergen i,  P 3,18 12,86 24,89 69,10 91,42 134,02 301,14 454,12 1,38 
 cosmetice I Vf 0,75 0,62 0,81 1,15 1,39 1,48 1,48 2,19 1,09 
   P 2,44 14,40 31,72 68,92 108,83 175,54 378,97 472,95 1,56 
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Indicatori* 

SEC 79               1990=1,00 SEC  
1995 

   1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999/ 
1998 

A21 Ma ini i  PD Vf 0,90 0,68 0,35 0,36 0,46 0,50 0,43 0,42 0,98 
 aparate de uz  P 3,49 11,32 29,20 90,05 138,77 237,57 408,63 583,52 1,33 
 casnic I Vf 1,17 0,28 0,39 1,05 1,54 2,35 1,94 3,16 0,82 
   P 3,00 12,00 26,57 56,96 70,86 125,28 254,82 269,34 1,48 
A22 Produse  PD Vf 0,72 0,54 0,54 0,65 0,73 0,74 0,74 0,74 0,96 
 electrice i  P 2,68 6,47 18,83 42,82 55,92 84,32 135,78 228,61 1,41 
 electronice I Vf 0,75 0,65 0,74 0,84 1,14 1,18 1,50 2,21 1,10 
   P 3,15 15,98 40,05 88,44 139,56 211,71 440,35 471,61 1,49 
 * Indicatori: PD = produc ia distribuitã; I = import; Vf = volumul fizic; P = pre uri. 
Sursa: calcule pe baza datelor din CNS/BNR, Conturile na ionale 1995-1996 i INS, 

Conturile na ionale 1998-2000. 

 
Dintre ramurile selectate, singurele 

în care volumul fizic al produc iei a 
crescut începând cu anul 1994 au fost 
A 08 – Produse alimentare, b uturi, 
tutun i A 09 – Textile i confec ii, în 
1998 nivelul produc iei acestora fiind 
situat în apropierea celui din anul 1990.  

i volumul fizic al importurilor a 
sc zut pân  în 1993, dar acesta a 
început s  creasc  în anii urm tori, 
ajungând în 1998 s  fie, la nivel 
na ional,  cu 20% mai mare decât în 
1990. Cea mai mare  cre tere a 
importurilor se constat  la ramura A10 
– Piel rie înc l minte , de aproape 18 
ori i la A 09 – Textile i confec ii , de 
peste 9 ori. În cazul celorlalte ramuri 
selectate i cuprinse în tabel, volumul 
fizic al importurilor a început s  creas-
c  începând cu anul 1993, ajungând în 
1998 s  fie de peste 2 ori mai mare 
comparativ cu nivelul 1990 pentru A 15 
– Medicamente, detergen i, cosmetice 
i A 22 – Produse electrice i electro-

nice i de peste 3 ori mai mare pentru 
A 21 – Ma ini i aparate de uz casnic. 
Excep ie a f cut importul din ramura  
A 08 - Produse alimentare, b uturi, 
tutun, al c rui volum reprezenta în 
1998 aproximativ 70%  din cel al anului 

19907, dar cu 25% mai mare decât în 
1991.   

Pre urile produselor din import au 
crescut substan ial mai rapid decât cele 
ale produc iei interne, atât la nivel 
na ional, cât i la majoritatea ramurilor 
de activitate. O men iune aparte trebuie 
f cut  pentru ramurile de activitate A 09 
– Textile i confec ii i A10 – Piel rie i 
înc l minte în care importurile masive 
destinate activit ii de produc ie din 
acelea i ramuri au indus o cre tere 
similar  a pre urilor i la produc ia 
autohton  ca cea a pre urilor pro-
duselor importate. O not  distinct  face 
ramura A 21 – Ma ini i aparate de uz 
casnic, în care pre urile la produsele 
autohtone au crescut mai mult decât la 
cele din import.  

                                                          
7 Trebuie f cut  men iunea c  anul 1990 a 

fost un an de excep ie, din punctul de 
vedere al comer ului  exterior  pentru 
produsele alimentare, ca o consecin  a 
deciziei autorit ilor de atunci de a 
îmbun t i oferta de bunuri alimentare 
extrem de s rac  din punct de vedere 
cantitativ i calitativ existent  pân  în 1989. 
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Fig. nr. 7. Indicii volumului fizic al produc iei distribuite i importului,  

total - România (1990=100) 
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Fig. nr. 8. Indicii pre urilor produc iei distribuite i importului, total - România 
(1990=100)

Modul în care a evoluat, pe de o 
parte, oferta din cele dou  surse 
(produc ia autohton  i import) i, pe 
de alt  parte, pre ul aferent fiec reia 

din aceste surse, este specific pentru 
fiecare grup  de activitate. Acesta 
poate explica, într-o anumit  m sur , 
modific rile înregistrate de pia a 
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fiec rei grupe de produse. De exemplu, 
a a cum se poate observa din figurile 
nr. 9 i 10. în cazul activit ilor A 22 – 
Produse electrice i electronice, 
comparativ cu anul 1990, volumul fizic 

al importurilor de produse din aceast  
grup  a crescut substan ial începând 
cu 1993, în timp ce volumul fizic al 
produselor autohtone  a r mas practic 
la nivelul anului 1995.  
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Fig. nr. 9. Indicii volumului fizic al produc iei distribuite i al importului 
pentru A 22 (1990=100)  
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Fig. nr. 10. Indicii pre urilor produc iei distribuite i  importului pentru A 22 
(1990=100) 

 
În ceea ce prive te pre urile acestei 

categorii de produse, acestea au 
cunoscut o cre tere continu  atât 
pentru produsele autohtone, cât i 
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pentru cele din import, mult mai rapid 
îns  pentru acestea din urm .  

Principala concluzie care se poate 
desprinde din aceast  parte a analizei 
este aceea c  importurile, caracterizate 
de o cre tere mai rapid  a pre urilor 
comparativ cu cele aferente produc iei 
autohtone, au avut un impact infla ionist. 
În primul rând, prin faptul c  participarea 
importurilor la oferta intern  i la 
acoperirea cererii a fost în cre tere în 
întreaga perioad  analizat  (vezi tabelul 
nr. 16). În al doilea rând, cre terile mai 
rapide de pre uri la produsele din import 
au indus cre teri de pre uri la produsele 
autohtone i printr-un efect pe care-l 
putem numi de „imita ie” sau de aliniere 
la pre urile interna ionale.  

 
2.3. Cererea internã de bunuri 

i servicii de consum 
Analiza efectuat  în paragrafele 

anterioare ofer  o imagine global  
asupra mecanismelor i factorilor 
principali care au condus la modifi-
carea volumului i mai ales a structurii 
ofertei interne. Aceasta nu exprim  i 
nu poate explica în totalitate „pia a”. 
A a cum am ar tat anterior, parte din 
produc ie se realizeaz  pe pie ele 
externe, iar o alt  parte nu se comer-
cializeaz , fiind utilizat  pentru satisfa-
cerea nevoilor umane (autoconsum) 
sau de produc ie ale gospod riilor. 

Evident, prin intermediul pie ei inter-
ne se satisfac toate nevoile popula iei, 
ale produc iei i ale societ ii. M surat  
prin indicatorul consumul final al 
popula iei, cererea de bunuri i servicii 
de consum reprezent  componenta cea 
mai important  a cererii agregate. În 
perioada de tranzi ie, evolu ia acestui 
indicator a urmat îndeaproape evolu ia 
PIB (tabelul nr. 17). 

Tabelul nr. 17 
Dinamica PIB i a principalelor componente ale consumului final al 

popula iei 
  1990 = 100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
PIB 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,4 87,7 83,5

100*
 

98,1* 
 

101,0* 
 

106,8* 
Consumul final al 
popula iei 

83,8 77,5 78,2 80,2 90,7 98,0 94,4 123,0
100*

 
98,9* 

 
99,1* 

 
105,6 

1. Vânzãri cu amãnuntul 74,5 61,6 56,9 61,7 79,6 91,8 80,7 97,3 91,1 90,5 92,2 
- Produse alimentare 73,1 53,7 50,2 50,5 58,3 60,7 54,8 65,7 67,1 64,9 64,2 
- Produse nealimentare 75,6 68,4 62,6 72,1 99,9 121,8 105,5 127,8 112,0 103,3 107,9 
2. Servicii** 63,0 53,2 33,3 37,8 49,0 51,2 40,7 35,9 36,3 40,8 38,9 
* Seriile cu baza 1998 se bazeaz  pe metodologia SEC 95, în timp ce seria 1990-1998 pe 

metodologia SEC 79; 
** Exclusiv serviciile de transporturi, po t  i telecomunica ii. 

Sursa: calculat pe baza datelor INS, Anuarul statistic al României 1996 p. 660, 661, 668, 689, 
692; 1998 p. 598; 2001 p. 278, 502, 503; 2002 p. 276, 486, 487, 509, 511.  

 
Evolu ia vânz rilor cu am nuntul i a 

prest rilor de servicii arat  în mod clar 
c  aceste componente majore ale 
consumului final al popula iei au ajuns în 
prezent comparativ cu nivelul anului 
1990 la aproximativ 90%, în cazul 

vânz rilor de m rfuri i la mai pu in de 
jum tate în cazul prest rilor de servicii 
pentru popula ie. 

Se poate spune, a adar, c  în pe-
rioada parcurs  de România pentru tre-
cerea la o economie de pia , dimen-
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siunea pie ei care mijloce te satisfa-
cerea nevoilor de consum ale popula iei 
s-a restrâns. Acest lucru este relevat de 
datele referitoare la structura consu-
mului final al popula iei (tabelul nr. 18). 

Rezultatele estim rilor referitoare la 
evolu ia pe care a avut-o ponderea 
pie ei în satisfacerea nevoilor de 
consum ale popula iei arat  în mod clar 
o sc dere substan ial  în perioada 
1990 – 2001, de la aproape 70% în 
1990 la sub 50% în 2001, respectiv de 
20 puncte procentuale. Jum tate din 
aceast  sc dere s-a înregistrat pe 
seama vânz rilor de produse ali-
mentare a c ror pondere în consumul 
final al popula iei s-a redus de la 25% 

în 1990 la 14% în 2001. O sc dere 
substan ial  (de peste 12 p.p.) a fost 
înregistrat  i de vânz rile de produse 
nealimentare. În cazul serviciilor, datele 
statistice arat  o u oar  cre tere a 
ponderii lor în consumul final al 
popula iei, dar nu trebuie uitat faptul c , 
în termeni reali, serviciile reprezentau 
în 2000 mai pu in de jum tate din 
nivelul anului 1990. 

În acest context, trebuie subliniat 
faptul c  participarea pie ei la satisfa-
cerea cererii (din produc ia autohton  
sau din import) este extrem de diferit   
de la produs la produs i de la un 
sortiment la altul1.  

Tabelul nr. 18 
Structura consumului final al popula iei,  total = 100,0 

 Vânz ri cu am nuntul Servi-
cii* 

Autove-
hicule i 

Total 
pia  

Non-pia  

 Total Produse 
alimentare 

Produse 
nealimentare

 carbu-
ran i** 

  

1990 54,9 25,3 29,6 14,1  69,6 30,4 
1991 49,5 22,5 27,0 11,2  60,7 39,3 
1992 44,7 19,6 25,1 9,9  54,6 45,4 
1993 42,4 19,2 31,2 5,9  48,3 51,7 
1994 42,5 17,6 24,9 7,1  49,6 50,4 
1995 36,9 17,2 19,7 7,4 13,4 57,7 42,3 
1996 38,7 16,1 22,6 6,2 9,1 54,0 46,0 
1997 36,5 15,4 21,1 5,0 12,5 54,0 46,0 
1998 45,0 18,5 26,5 5,2 14,8 65,0 35,0 

1998*** 40,4 16,6 23,8 4,6 13,2 58,2 41,8 
1999*** 35,3 15,0 20,3 5,0 12,7 53,0 47,0 
2000*** 33,6 15,0 18,6 5,7 13,0 52,3 47,7 
2001*** 31,3 14,2 17,1 5,0 11,6 47,9 52,1 

Note: *Exclusiv serviciile de transport, po t  i telecomunica ii; **Indicatorul cuprinde: vânzarea 
(cu ridicata i cu am nuntul), între inerea i repararea autovehiculelor i motocicletelor; 
comer ul cu am nuntul al carburan ilor. Pân  în anul 1994 inclusiv, vânz rile cu 
am nuntul de autovehicule, motorete i accesorii erau cuprinse în grupa vânz rilor de 
produse nealimentare;  *** Datorit   trecerii  la metodologia de determinare a PIB i res- 
pectiv a consumului final al popula iei 
conform SEC 95, comparabilitatea 
seriilor dinainte i dup  1998 este u or 
deformat . 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor INS, 
Anuarul statistic al României,1996 
p. 660, 661, 688, 689, 692; 2001 p. 
278, 502, 503; 2002 p. 486, 487, 
509, 511. 

1 Informa�ia disponibil� nu permite o astfel 
de evaluare dat fiind, pe de o parte, faptul 
c� importul unui produs este numai în parte 
utilizat pentru a satisface cererea final�. Pe 
de alt� parte, �i produc�ia intern� are 
destina�ii �i utiliz�ri multiple, atât în 
condi�ii de pia�� (intern� �i extern�), 
cât �i  în condi�ii de nonpia��. 
Determinarea surselor de acoperire a cererii 
pe produse  (în condi�ii de pia��) 
necesit� cercet�ri speciale
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Fig. nr. 11. Evolu ia contribu iei pie ei la consumul  final al popula iei 
 
Analiza structurii cererii solvabile a 

popula iei, exprimat  de vânz rile de 
produse  alimentare, produse neali-
mentare i servicii, arat  sc derea în 

timp a ponderii cump r rilor de bunuri 
alimentare în favoarea cre terii ponderii 
cump r rii de produse nealimentare i 
serviciilor.  

Tabelul nr. 19 
Structura cererii solvabile 

                                                                                - procente - 
 Total Produse 

alimentare 
Produse 

nealimentare 
Servicii* Autovehicule 

i carburan i** 
1990 100,0 36,3 42,5 21,2  
1991 100,0 37,1 44,4 18,5  
1992 100,0 36,0 46,0 18,0  
1993 100,0 34,2 55,3 10,5  
1994 100,0 35,5 50,2 14,3  
1995 100,0 29,8 34,1 12,9 23,2 
1996 100,0 29,8 41,8 11,5 16,9 
1997 100,0 28,5 39,1 9,3 23,1 
1998 100,0 28,5 40,8 8,0 22,7 
1999 100,0 28,3 38,4 9,4 23,9 
2000 100,0 28,7 35,6 10,8 24,9 
2001 100,0 29,6 35,8 10,4 24,2 

 Note: * Exclusiv serviciile de transport, po t  i telecomunica ii; ** Indicatorul cuprinde: 
vânzarea (cu ridicata i cu am nuntul), între inerea i repararea autovehiculelor i     
motocicletelor; comer ul cu am nuntul al carburan ilor. Pân  în anul 1994 inclusiv, 
vânz rile cu am nuntul de autovehicule, motorete i accesorii erau cuprinse în 
grupa vânz rilor de produse nealimentare. 

Sursa: calculat pe baza datelor INS, Anuarul statistic al României 1996, 2000, 2001.  
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Acest rezultat, care la prima vedere 
pare pozitiv, nu este îns  unul firesc 
care exprim  cre terea i îmbun t irea 
cererii solvabile a popula iei ci mai 
degrab  efectul cre terii pre urilor dife-
ritelor categorii de bunuri i servicii, al 
priorit ilor în ceea ce prive te necesi-
tatea cump r rii unor produse sau 
servicii (plata cheltuielilor de între inere, 
de energie electric  etc.) i al unei 
dinamici mult mai lente a veniturilor 
b ne ti disponibile. Un argument în 
favoarea acestei aprecieri este faptul c , 
a a cum rezult  din analiza datelor din 
Ancheta bugetelor de familie, cheltuielile 
b ne ti (în termeni reali) ale gospod -
riilor pentru cump rarea de produse 
alimentare au sc zut în perioada 1995-
2000. Un alt argument este faptul c  
volumul fizic al cump r rilor de produse 

alimentare (exprimat în cantit i ce revin 
în medie pe o persoan ) a r mas la un 
nivel relativ constant în ultimii ani pentru 
marea majoritate a produselor (de 
exemplu, în anul 2000 ponderea cump -
r rilor în totalul consumului gospod riilor 
a fost de: 50% la carne proasp t , 70% 
la preparate din carne, 35% lapte, 43% 
la brânzeturi i smântân , 36% ou , 
50% fructe, 47% legume etc.). În aceste 
condi ii i având în vedere faptul c  
gradul de satisfacere a nevoilor de con-
sum ale popula iei este relativ sc zut 
comparativ cu standardele normale, 
structura pie ei  asociat  consumului 
popula iei reflect , mai degrab , influen a 
evolu iei veniturilor popula iei i  a 
pre urilor care determin  cererea, decât 
a factorilor care influen eaz  în mod 
direct oferta. 


