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1. Situa ia de ansamblu  
a infla iei în anul 2002 

Seria datelor privind evolu ia indi-
celui pre urilor de consum atest  conti-
nuarea tendin ei descendente i conso-
lidarea acesteia. Ultimii trei ani au fost 
scuti i de reinflam ri asem n toare 
celor din perioada 1996 – 1999. 

Rata anual  a infla iei de 17,8% 
este înc  departe de cele înregistrate 

în rile care au trecut la economia de 
pia  i, de asemenea, de cele 
înregistrate în rile candidate la 
Uniunea European , dar consemneaz  
o reducere cu 12,5 puncte fa  de cea 
de anul precedent. 

Pe grupe de m rfuri, ratele extreme 
(maximum i minimum) ale infla iei 
revin m rfurilor alimentare i serviciilor 
(tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 
Indicele pre urilor de consum în perioada 2000-2002 

cre tere în% 
Ani/Grupe Total M rfuri 

alimentare 
M rfuri 

nealimentare
Servicii Diferen a 

maxim -
minim 

2000 40,7 45,8 37,5 37,1 8,7 
2001 30,3 27,0 31,0 36,2 9,2 
2002 17,8 15,8 18,8 21,0 3,2 

 
Datele de mai sus atest  reducerea 

ecartului dintre ratele maxime i 
minime ale cre terii pre urilor pe grupe 
de m rfuri, dar confirm  instalarea 
serviciilor în pozi ia de generator de 
infla ie în cursul a doi ani consecutivi. 

Aceast  pozi ionare este rezultatul 
cre terii generale a ofertei de bunuri 
alimentare, în raport cu cererea care 
favorizeaz  cererea de servicii, i al 
ajust rii structurale în sectorul serviciilor. 

Continu  s  existe îns  zone de 
turbulen , în aria grupelor de m rfuri, 
care determin  cre terea diferen iat  a 
pre urilor, explicabile prin modific ri 
imprevizibile ale raportului  cerere-
ofert , prin sezonalitate ori prin ajust ri 
fiscale. 

Urm toarele cauze sunt implicate în 
acest proces: 

 o pia  absorbant  caracterizând 
fireasca i necesara dezvoltare i 
diversificare a serviciilor, într-o 
economie întârziat  din acest 
punct de vedere; 

 ponderea important  a pre urilor 
reglementate în domeniul servi-
ciilor. Dintre acestea remarc m 
serviciile de ap , canal, salubri-
tate, transport urban i transport 
interurban, pe calea ferat , 
servicii po tale; 

 formulele de reglementare a 
pre urilor în contextul privatiz rii, 
motivate prin necesitatea unor 
investi ii substan iale pentru reabi-
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litarea i extinderea infrastructurii 
acestora i, nu de pu ine ori, prin 
obiectivele de profit i de recu-
perare a investi iei, mult peste 
nivelurile occidentale, ale conce-
sionarilor cu capital str in care 
domin , de altfel, în acest sector. 

În ceea ce prive te m rfurile alimen-
tare, analiza cre terii pre urilor pune în 
eviden  o multitudine de cauze dintre 
care nu lipsesc cele de ordin structural. 

Astfel, se men ine tendin a de 
cre tere mai accelerat  a pre urilor 
fructelor i legumelor proaspete. 

Acest lucru se poate explica prin 
evolu ia lent  a factorilor de ofert  a 
c ror descifrare nu poate fi realizat  
f r  a lua în considerare: 

 sezonalitatea accentuat  a 
produc iei; 

 varia ia puternic  a produc iei i 
a calit ii acesteia; 

 diversitatea formelor de comeria-
lizare i progresul lent în aceast  
direc ie. 

O pia  a produselor agricole nu s-a 
structurat înc , consacrarea statutului 
de produc tori, distribuitori i detaili ti 
fiind în curs, cu o evolu ie lent . 

Liberalizarea importurilor a redus 
totu i vârfurile de pre uri pentru pro-
duse la prima apari ie, în dezavantajul 
produc torilor autohtoni. 

Rezultat al sezonalit ii, evolu ia 
ratei lunare a cre terii pre urilor pre-
zint  puncte de minim, situate cu 
regularitate, în lunile iunie, iulie i 
august, cu maximum în sezonul rece 
când dependen a consumului de 
produc ie industrial  cre te. 

Or, rata medie lunar  a cre terii 
pre urilor industriale (1,7 la sut ) este 
superioar  celei a pre urilor de consum 
(1,4 la sut ). 

2. Determin rile 
macroeconomice ale infla iei 
În anul 2002 economia româneasc  

a func ionat într-un mediu caracterizat 
printr-o influen  contradictorie i 
puternic  a factorilor determinan i. 

Astfel, deficitul bugetar a crescut, în 
termeni nominali, cu aproape 33 la sut  
fa  de cel din anul 2001, ceea ce 
reprezint  cea mai mare cre tere din 
ultimii patru ani. Aceast  cre tere se 
reg se te în cererea global  i, în 
consecin , într-o presiune asupra 
pre urilor. 

Cum creditul guvernamental înre-
gistreaz , pentru al patrulea an conse-
cutiv, o reducere, este evident c  acest 
segment al cererii globale nu a 
exercitat o presiune în sensul cre terii 
i deci nu a putut determina o presiune 

semnificativ  asupra nivelului pre urilor. 
În schimb, creditul neguvernamental 

a continuat cre terea din anul pre-
cedent, u or atenuat , de la 57,7 la 
sut  la 51,9 la sut , ceea ce înseamn  
c  segmentul cererii private a fost mai 
activ, constituindu-se în generator de 
presiuni infla ioniste.  

În acela i timp, câ tigul salarial 
mediu net lunar a crescut în termeni 
reali cu 0,4 la sut , în timp ce în anul 
precedent înregistrase o sc dere cu 
0,3 la sut . 

Presiunea asupra cererii nu a putut 
fi balansat , în toate componentele, de 
evolu ia ofertei. 

Astfel oferta intern  a înregistrat o 
cre tere u oar  ca urmare a unei 
cre teri de 6 la sut  a produc iei indus-
triale la care se adaug  o cre tere de 
14,8 la sut  a importului, chiar dac  
exportul a crescut, la rândul s u, cu 21 
la sut . 

Evolu ia sectorului extern i influen a 
lui asupra infla iei, în special, trebuie 
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privit  cu foarte mare aten ie întrucât, pe 
de o parte, economia mondial  se afl  
într-un proces de restructurare atât sub 
aspectul distribu iei geografice a facto-
rilor de produc ie, cât i sub aspectul 
for ei concuren iale, iar, pe de alt  parte, 
conexiunile economiei noastre cu eco-
nomiile externe, se afl  în perioada 
redefinirii, cu posibile reorient ri i riscuri. 

Este cert c  infla ia extern  este în 
cre tere, ceea ce ar putea spori aportul 
infla iei importate în cre terea nivelului 
general al pre urilor. 

În anul 2002, infla ia în zona euro a 
fost cu 0,3 puncte procentuale mai 
redus  decât în anul anterior, iar 

importurile României din aceast  zon  
au crescut de la o pondere de 57,3 la 
sut  la 58,4 la sut , ceea ce sus ine 
ideea unei influen e reduse a importului 
de infla ie. 

Totu i, economia româneasc  se 
afl  într-un proces de pierdere de com-
petitivitate la nivelul cererii i ofertei glo-
bale cu poten ial infla ionist de nene-
glijat. În ultimii trei ani, varia ia medie 
lunar  a cursului de schimb se situeaz  
la nivelul sau sub cel al pre urilor (tabelul 
nr. 2), ceea ce înseamn  defavorizarea 
exporturilor, cu consecin e asupra 
cre terii economice i favorizarea 
importurilor. 

Tabelul nr. 2 
Modificarea medie lunar  a produc iei industriale, consumului 

i cursului de schimb în perioada 2000-2002 

Anii Varia ia lunar  pre uri Varia ia lunar  curs de schimb 
 Produc ia industrial  Consum Lei/USD Lei/EUR 

2000 3,5 2,9 2,9 1,7 
2001 2,2 2,2 2,5 2,2 
2002 1,7 1,4 1,07 1,5 

 

În planul infla iei, efectele se vor m -
sura, la nivel general prin raportul dintre 
sc derea cererii ca urmare a diminu rii/ 
încetinirii dinamicii veniturilor i cre te-
rea ofertei prin majorarea importurilor. 

Paradoxal, în anul 2002, exporturile 
au crescut mai rapid decât importurile 
(+ 21,2 la sut  fa  de + 14,8 la sut ) i 
condi iile în care deprecierea leului nu 
a acoperit cre terea pre urilor produ-
selor industriale (max. 1,5 la sut  fa  
de 1,7 la sut ). Aceasta ar putea fi  
îns  semnul c  anumite sectoare ale 
economiei au ob inut rezultate mai 
bune în urma unor investi ii pentru 
cre terea eficien ei i îmbun t irea 
tehnologiilor, dar i c  produsele 
exportabile sunt rezultatul unor procese 
de produc ie consumatoare de factori 
cu cre teri mai lente ale pre urilor –ex. 
For a de munc , în cazul lohn-ului. 

Oricum, obiectivul cre terii econo-
mice a continuat s  fie în contradic ie 
cu cel al reducerii infla iei i în alte 
zone decât cea a rela iei curs de 
schimb – infla ie. 

Astfel, dac  deprecierea mai lent  a 
leului a putut determina o cre tere mai 
lent  a pre urilor produselor importate, 
aceea i caracteristic  a determinat 
cre terea creditului în valut  cu 59,6 la 
sut  fa  de anul precedent, i de la 
59,8 la sut  în 2001, la 62,9 la sut  ca 
pondere în creditul neguvernamental. 

Aceast  evolu ie constituie un 
important poten ial infla ionist pentru 
perioadele în care deprecierea leului ar 
putea înregistra tendin e de accelerare. 

3. Reforma pre urilor 
Reforma în domeniul pre urilor 
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continu  i are de atins obiective 
importante. 

Natura acestor obiective este deter-
minat  de procesele care se desf -
oar  în economie în contextul mi c rii 

sale generale c tre statutul de econo-
mie func ional  de pia . Obiectivele 
vizate au o dubl  component : 
structural  i institu ional . 

Distingem cel pu in urm toarele 
direc ii: 

1. Restrângerea sferei produselor i 
serviciilor ale c ror pre uri i tarife sunt 
controlate de c tre Guvern. În cursul 
anului 2002, a fost eliminat avizul 
Oficiului Concuren ei în cazul modi-
fic rii pre urilor energiei electrice i 
termice, al gazelor naturale, ca i al 
serviciilor comunale de ap  i 
canalizare. 

Oficiul Concuren ei este o autoritate 
guvernamental  în domeniul concu-
ren ei, c reia, în contextul creat de 
Legea concuren ei nr. 21/1996, art. 4 
alin. (2) i (3) îi revine misiunea ini ierii 
i administr rii m surilor temporare de 

control al pre urilor în condi ii de criz  
sau dezechilibru marcat dintre cerere i 
ofert  pe anumite pie e. 

2. Transferarea c tre autorit i 
autonome, specializate a administr rii 
pre urilor în cazul monopolurilor naturale 
i al celor de concuren  restrâns . 

Aceast  direc ie este, în mod 
evident, complementar  celei enun ate 
anterior. 

În fapt, autorit ile autonome specia-
lizate au o misiune complex , de regle-
mentare a întregului domeniu încre-
din at, sub aspectul raporturilor de pe 
pia a în cauz , al intr rilor, ie irilor ca i 
al deschiderii fa  de consumatori ori 
fa  de nivelul de centralizare intrinsec. 

Pasul pozitiv f cut prin instituirea 
acestora const  în cel pu in 
urm toarele: 

 descentralizarea i profesionali-
zarea deciziei în domeniul pre urilor; 

 conectarea deciziei în domeniul 
pre urilor cu cea privind economia 
sectorului reglementat în ansamblul 
s u; 

 dezindexarea pre urilor regle-
mentate; decizia centralizat  privind 
mi carea pre urilor reglementate nu 
putea evita simultaneitatea ajust rilor, 
determinând ocuri infla ionaliste de 
amploare. 

Dependen a guvernamentat  a 
institu iei  de monitorizare avea, nu de 
pu ine ori, rolul de a facilita 
manipul rile ajust rilor de pre uri în 
leg tur  cu obiective înguste, de ordin 
politic, ale guvernului determinând de 
nenum rate ori acumul ri infla ioniste 
i deterior ri ale situa iei economice a 

agen ilor economici implica i. 
 crearea premiselor pentru 

deschiderea pie elor. 
Este de notat, din aceast  

perspectiv , c  în domeniul energiei 
electrice ca i în cel al gazelor naturale, 
gradul de deschidere a pie ei a ajuns la 
30 la sut  de la un debut timid de 10 la 
sut , cu efecte benefice asupra marilor 
consumatori în primul rând; 

 accentuarea predictibilit ii pentru 
actorii economici din sectoarele 
economice reglementate ca i pentru 
cei din aval sau din amonte. 

Mi carea pre urilor, în aceste 
condi ii, se conduce dup  proceduri 
stabile, publice i cenzurabile. 
Aplicarea lor nu poate îns  evita întru 
totul  influen ele politice datorit  plas rii 
autorit ilor de reglementare în pozi ii 
dependente de ministerele de profil. 

Înt rirea controlului asupra mediului 
concuren ial. 

Din acest punct de vedere au avut 
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loc mi c ri contradictorii. Pe de o parte, 
autorit ile concuren ei s-au orientat 
asupra opera iunilor de concentrare a 
pie ei, aplecându-se cu prec dere 
asupra analizei fuziunilor, dar f r  a se 
manifesta prin decizii spectaculoase 
sau refuzuri. 

Pe de alt  parte, în domeniul 
practicilor anticoncuren iale (art. 5 i 6 
din Lege) interven iile, chiar cu scop 
educativ, au lipsit, de i mediile de 
specialitate i consumatorii au perceput 
numeroase cazuri de în elegeri asupra 
pre urilor ori de abuz de pozi ie 
dominant . 

F r  efecte imediate notabile, dar 
cu poten ial ordonator important se 
înscrie activitatea de monitorizare i 
raportare a ajutoarelor de stat. 

Identific m aici dou  planuri care se 
întrep trund: 

- cel vizibil din perspectiva publicului 
larg, acela al e alon rilor la plata 
datoriilor c tre buget, favorit mass-
media, i cel profund, al rapoartelor 
autorizate asupra respect rii regulilor de 
acordare i al nivelului în limitele c ruia 
mediul concuren ial intern i schimburile 
cu Uniunea European  nu sunt 
distorsionate. Acest din urm  plan este 
urm rit i de c tre autorit ile 
competente din Uniunea European  i 
impune constrângeri autorit ilor interne, 
care în urm torii ani vor determina ca 
bugetul de stat s  nu mai fie un mijloc 
de manipulare discre ionar  a pie elor i 
a sectoarelor din economie. 

4. Controverse privind 
m surarea infla iei – punct de 

vedere 
F r  îndoial , m surarea defec-

tuoas  în economie lipse te actorii 
economiei de posibilitatea unei 
verific ri acceptabile a previziunilor. 

În lipsa unui asemenea reper, 

ace tia vor avea tendin a de a opera cu 
marje de risc acoperitoare, ceea ce 
înseamn  imobilizare de resurse i 
încetinirea ritmului afacerilor. 

Subiectul privind corectitudinea 
m sur rii infla iei a fost adus în aten ia 
opiniei publice înainte de a fi f cut 
obiectul dezbaterii speciali tilor. 

Nu se tie dac  oamenii obi nui i au 
reu it s  în eleag  ceva, s  afle mai 
mult i s  fie mai l muri i, dar este 
sigur c  acest lucru ar fi fost foarte 
greu de realizat pentru c  subiectul 
este unul foarte complex, cu 
determin ri tehnice complicate i 
r d cini i ramifica ii ample, care nu 
pot fi explicate i însu ite într-o 
“ edin ” sau prin interviuri fulger. 

Pentru c  titluri de pres  precum: 
“Infla ia poate s  fie subevaluat ” sau 
“Infla ia nu reflect  realitatea” au 
valoarea unor concluzii într-o formulare 
tenten ioas  i  apodictic . 

Prima eroare este aceea c  infla ia 
este o realitate dinamic , cu cauze 
obiective i subiective, iar m surarea ei 
este o problem  de tehnic  i meto-
dologie. Pentru m surarea cre terii 
pre urilor se utilizeaz  mai mul i indi-
catori, imperfec i, ca orice construc ie 
uman . 

Un indicator sau altul poate s  dea 
o m sur  mai mult sau mai pu in 
exact  a modific rilor realit ii. 

Acest lucru este foarte cunoscut i, 
de aceea, indicii de pre uri utiliza i sunt 
cu baz  fix , cu baz  mobil  sau 
mic ti. 

Din grija de a atinge niveluri multiple 
ale structurii economiei, în m surare se 
utilizeaz  indici ai pre urilor pe domenii 
(industrie, agricultur , construc ii .a.) 
sau pe stadii ale circuitului economic – 
produc ie - consum, ai valorii unitare la 
import i export .a. 
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Statistica româneasc  are 
metodologii i serii consistente pentru 
indicii pre urilor de produc ie în 
industrie i pentru indicele pre urilor de 
consum. 

Conven ional, s-a acceptat ca m -
sur  a infla iei IPC, dar nu trebuie s  se 
uite c  nu este nici singurul i nici 
perfect. 

O a doua eroare este aceea c  de i 
indicii pre urilor sunt indicatori relativi  
s-a încercat s  fie folosi i pentru m su-
rarea unor m rimi absolute. A adar, ei 
exprim  cre terea pre urilor de consum 
în cazul discutat, i nu volumul consu-
mului. 

Este nerelevant s  deduci din indi-
cele pre urilor de consum cheltuielile 
personale pentru energie, alimente sau 
alte trebuin e. 

O a treia eroare este c  se 
avanseaz  deduc ii de felul celor 
amintite f r  a se rezolva sau încerca 
interpretarea prin intermediul metodo-
logiilor de construc ie. În context, dac  
este vorba despre consumul de 
produse i servicii de orice alt  natur , 
de energie, elementarul test al 
plauzibilit ii ar fi foarte simplu, cu 
condi ia unor cercet ri sau întreb ri. 
Or, se tie c  indicele este o medie 
(ponderat  în cazul în spe ). tiind 
acest lucru, este de neadmis s  fie 
ignorat avertismentul statisticienilor în 
leg tur  cu a a-numita “capcan  a 
mediilor” exprimat  plastic în nume-
roase feluri, memorabil , dar ireproduc-
tibil , r mânând interpretarea neuita-
tului Moisil. 

Pentru cine cunoa te realitatea din 
România, nu este de mirare c  
cheltuielile cu energia sunt atât de mici 
când se tie c  majoritatea popula iei 
tr ie te în mediul rural, unde “se ia” 
înc  frecvent curentul i oamenii “ard” 
un bec, pl tind câteva zeci de mii de lei 

pe lun , la tariful social. 
Este ciudat c  tirile care consem-

nau o cre tere – sau continuarea 
cre terii – economiilor b ne ti ale 
popula iei nu au stârnit ecouri i 
interes. 

Pentru c  la un salariu mediu de 
câteva milioane ( i venituri apropiate) 
cu cheltuieli care se apreciaz  c , 
însumate, l-ar dep i, n-ar mai avea de 
unde s  apar  bani de pus deoparte. 

Este, desigur, necesar ca metodo-
logiile statistice s  fie îmbun t ite, 
dup  cum este necesar ca datele 
statistice s  nu fie contrapuse sau 
substituite previziunilor. 

Date fiind func iile specifice m su-
rarea i previziunea pot fi utilizate 
productiv având în vedere limitele 
fiec ruia. 

 
a. M surarea 
O bun  m surare a cre terii 

pre urilor ofer  un bun instrument  
pentru orientarea afacerilor i pentru 
conducerea politicii economice. 

Doi sunt parametrii care suport  în 
mod direct impactul calit ii masei sau 
cre terii pre urilor. 

- Rata dobânzii 
O bun  m surare a infla iei permite 

b ncilor formularea unei politici sigure 
a dobânzilor, cu consecin e benefice 
asupra credit rii  i remuner rii depo-
zitelor (economiilor). 

Atât b ncile, cât i firmele vor putea 
dispune astfel de un element fiabil 
pentru construirea planurilor de afaceri. 

Un bun barometru al ratei reale a 
dobânzii ofer  mediului de afaceri 
repere sigure în orientarea activit ilor 
sale. 

- Cursul de schimb 
Cursul de schimb real, indic  

dinamica nivelului de competitivitate a 
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economiei. 
Un curs supraevaluat în termeni 

reali impune economiei constrângeri pe 
care nu le poate dep i f r  resurse 
importante. Consecin a va fi restrânge-
rea exportului i expansiunea impor-
tului. 

Un curs subevaluat ar favoriza 
exportul i, evident, ocuparea for ei de 
munc , dar va împu ina resursele i va 
eroda capacitatea economiei de a 
finan a investi iile i dezvoltarea. 

 
b. Previziunea 
Cre terea pre urilor este un element 

important în construirea programelor 
economice, a planurilor de afaceri i a 
bugetelor anuale. 

În aceast  ipostaz , elementul de 
lucru îl constituie cre terea previzio-
nat  a pre urilor. 

Calitatea previziunii este la fel de 
important  ca i cea a m sur rii. 

Abaterea cre terii reale fa  de cea 
previzionat  va induce o reducere a 
veniturilor; cele mai afectate vor fi  
proiectele publice sau cu finan are 
public  sau mixt . 

Dac  nu vor fi stopate sau 
întrerupte, acestea vor necesita aport 
de finan are din împrumuturi interne 
sau externe, cu influen  direct  asupra 
datoriei publice i, mai ales, asupra 
dobânzilor i cursului de schimb , dup  
caz. 

Pe lâng  risipa de resurse partici-
parea intens  a statului pe pia a 
creditelor va determina o cre tere a 
ratei dobânzii i o rarefiere a ofertei, în 
dauna sectorului neguvernamental. 

Firmele vor fi constrânse s  reduc  
suplimentar costurile, ceea ce pe 
termen scurt, este greu de realizat, 
fiind necesare resurse pentru investi ii 
i tehnologii intensive i eficiente. 

Dac , dimpotriv , cre terea efectiv  
a pre urilor dep e te previziunea, se 
vor accentua redistribuirea inechitabil  
a resurselor i polarizarea social . 

Dobânzile vor cunoa te o cre tere 
suplimentar , iar proiectele sectorului 
privat, cu deosebire investi iile noi care 
nu se bazeaz  pe func ionarea din 
profit, vor înregistra deficite de finan-
are.


