Evoluţia preţurilor de consum în noile state membre ale Uniunii
Europene şi evoluţii posibile în România
I. Impactul aderării asupra preţurilor de consum în noile state membre
Extinderea Uniunii Europene prin aderarea, la 1 Mai 2004, a celor 10
ţări, a avut consecinţe pozitive atât asupra economiei noilor state membre, cât
şi a Uniunii în ansamblu. Ea a însemnat, în principal, ieşirea din recesiune şi
revenirea la ritmuri de creştere economică mai ridicate.
La nivelul Uniunii, acestea s-au concretizat în creşterea consumului,
investiţiilor, exporturilor, produsului intern brut şi a gradului de ocupare a
forţei de muncă, dar şi în consolidarea poziţiei sale în contextul economiei
mondiale. Pentru noile state membre, extinderea Uniunii a marcat începutul
unei perioade de creştere economică, bazată, în principal, pe intensificarea
cererii interne şi pe investiţii.
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Unul dintre aspectele negative cărora noile state membre au trebuit să le
facă faţă a fost creşterea preţurilor. Cu excepţia Slovaciei, Sloveniei şi
Ciprului, în care variaţiile preţurile de consum nu le-au depăşit pe cele din
anul 2003, celelalte state s-au confruntat, în 2004, cu creşterea semnificativă a
inflaţiei, care s-a atenuat parţial în anul 2005. Cele mai ridicate rate ale
inflaţiei s-au înregistrat în Letonia (de la 2,9% la 6,2%), Polonia (de la 0,8% la
3,5%), Cehia (de la 0,1% la 2,8%), Lituania (de la -1,2% la 1,2%) şi Ungaria
(de la 4,7% la 6,8%).
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Variaţia indicelui preţurilor de consum, armonizat conform
clasificării COICOP
-%Ungaria
Estonia
Lituania
Polonia
Letonia
Cehia
Slovacia
Cipru
Malta
Slovenia

2002
5,3
3,6
0,3
1,9
1,9
1,8
3,1
2,8
2,2
7,5

2003
4,7
1,3
-1,2
0,8
2,9
0,1
8,5
4,1
1,3
5,5

2004
6,8
3,1
1,2
3,5
6,2
2,8
7,5
2,3
2,8
3,6

2005
3,6
4,1
2,7
2,1
6,7
1,9
2,7
2,6
3,0
2,5

Sursa: Institutele Naţionale de Statistică

Principalele cauze care au stat la baza sporirii ratei inflaţiei în noile
state membre au fost:
• majorarea preţurilor produselor alimentare peste nivele indicilor
totali ai preţurilor de consum, cu excepţia Ungariei, Slovaciei şi
Sloveniei, dar care au pierdut din amplitudine în anul următor
(Anexa 1);
• creşterea preţurilor la băuturi alcoolice şi tutun datorată
obligativităţii alinierii accizelor la cerinţele europene peste
majorările anului anterior, cu excepţia Sloveniei şi Estoniei, ţări
în care efectul a fost în parte contrabalansat de un curs de schimb
fix şi a Slovaciei, care a beneficiat de aprecierea substanţială a
monedei naţionale;
• majorarea cheltuielilor de sănătate, cele mai mari creşteri fiind în
Slovacia şi Ungaria;
• creşterea preţurilor pentru întreţinerea locuinţei, gaze şi
electricitate, în condiţiile creşterii preţurilor internaţionale la ţiţei
şi gaze, precum şi alinierii preţurilor la energie electrică şi
termică la cele de pe piaţa europeană;
• creşterea preţurilor în transporturi (cu excepţia Ciprului), tot ca
efect al evoluţiilor pe pieţele petroliere internaţionale şi, posibil,
achiziţionării de automobile din import; în ţări ca Estonia,
Polonia, Slovacia şi Slovenia majorările au depăşit modificările
indicelui total;
• armonizarea legislaţiei fiscale cu acquis-ul comunitar (TVA, taxe
vamale, accize).
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Pe de altă parte, e posibil ca preţurile de import să fi avut o influenţă
favorabilă asupra preţurilor interne, aprecierea monedelor naţionale sau rata de
schimb fixă reprezentând elemente de susţinere. Astfel, în majoritatea ţărilor
preţurile la îmbrăcăminte şi încălţăminte, ca şi cele la mobilier şi echipament
casnic au scăzut faţă de anul 2003 sau, chiar dacă au crescut, creşterile au fost
sub cele înregistrate în anul anterior şi sub valorile IPC total.
Efectul scăderii cursului de schimb poate fi observat şi în ceea ce
priveşte comunicaţiile, în care au avut loc diminuări de preţ în majoritatea
ţărilor analizate. O situaţie aparte a avut loc în Cehia, în care preţurile
serviciilor poştale şi de telecomunicaţii au crescut cu circa 15 puncte
procentuale comparativ cu anul 2003, pe seama majorării masive a tarifelor
telefonice şi telegrafice.
Bunurile şi serviciile din categoria odihnă, recreere şi cultură au
înregistrat creşteri şi în anul 2004, dar de mai mică amploare decât în anul
anterior sau decât indicele total al preţurilor de consum. Aceeaşi influenţă au
avut şi costurile legate de educaţie, cu excepţia Ungariei, Slovaciei şi Ciprului.
În anul aderării la Uniunea Europeană, doar în trei din cele 10 noi state
membre preţurile de consum au crescut într-un ritm mai redus comparativ cu
anul dinaintea aderării, respectiv în Slovenia, Slovacia şi Cipru. Astfel, în
Slovenia, deşi majoritatea preţurilor au crescut, creşterile s-au situat sub cele
din anul 2003, contrabalansând majorarea cu 7,0% a preţurilor reglementate,
fapt ce a făcut posibilă diminuarea inflaţiei de la 5,5% la 3,6% în 2004. Pe
ansamblu, cheltuielile cu întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaze şi alţi
combustibili s-au mărit cu numai 0,6 puncte procentuale fată de anul 2003.
Diminuarea inflaţiei a fost susţinută şi de o rată de schimb fixă, stabilită de
banca centrală.
De asemenea, în Slovacia, creşterile preţurilor au fost sub nivelul celor
din anul anterior (7,5% comparativ cu 8,5% în 2003), deşi preţurile
reglementate au fost ajustate în mod semnificativ, atât în 2003, cât şi în anul
aderării, astfel încât cheltuielile cu întreţinerea locuinţei au crescut cu 17,4%,
respectiv cu 13,3%, mult peste media inflaţiei anuale. Totuşi, majorările
celorlalte categorii de preţuri, care nu au atins nivelele din anul 2003, ca şi
aprecierea monedei naţionale, au contribuit la diminuarea inflaţiei.
În Cipru, inflaţia a coborât de la 4,1% la 2,3% în 2004, în condiţiile
scăderii semnificative a preţurilor în comunicaţii şi transport şi a unor creşteri
ale celorlalte preţuri sub nivelul celor din anul anterior.
Putem afirma că şocul resimţit în 2004 a fost parţial absorbit în anul
următor, când evoluţia ascendentă a preţurilor a continuat, dar în 6 din cele 10
ţări a avut o amploare mai mică decât în anul precedent. Aceasta s-a datorat
majorării în continuare a preţurilor reglementate, la care s-au adăugat
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transporturile şi cheltuielile de sănătate, în timp ce la celelalte categorii de
preţuri s-au înregistrat creşteri mai mici decât cele din anul anterior sau chiar
scăderi de preţ.
În Estonia, Cipru, Letonia, Lituania şi Malta inflaţia a fost, totuşi, peste
nivelul din 2004. Datele disponibile reflectă că în Estonia au contribuit la
această creştere, pe lângă cele menţionate mai sus, băuturile alcoolice, tutunul
şi produsele alimentare, iar în Cipru – costurile legate de educaţie.
II. Influenţa aderării asupra preţurilor în România
Extinzând analiza în cazul României, apreciem că este posibil să ne
confruntăm cu un fenomen similar de creştere a preţurilor odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, existând factori de risc, care pot acţiona în direcţia
frânării dezinflaţiei. Astfel, printre factorii de risc, mai ales din perspectiva
impactului lor asupra anticipaţiilor inflaţioniste, pot fi amintiţi calendarul şi
magnitudinea ajustărilor de preţuri administrate, precum şi modificările
politicii fiscale care vor avea loc în perioada următoare.
Astfel, în perioada următoare, vor avea loc noi ajustări ale preţurilor
reglementate, în special la energie electrică, termică şi gaze, care se vor
regăsi în cheltuielile cu întreţinerea locuinţei şi, implicit, în indicele preţului
de consum. Aceasta în condiţiile în care a fost revizuit calendarul de
majorare a preţului la gaze naturale, energie termică şi electrică de către
autorităţile de reglementare. În acest sens, preţul gazelor naturale din producţia
internă ar urma să se alinieze la cele din import până la sfârşitul anului 2008.
În ceea ce priveşte energia electrică, va avea loc o liberalizare completă a
acestei pieţe până la începutul anului 2007, concomitent cu liberalizarea
parţială a preţului la energie termică şi renunţarea la tariful de referinţă de
nivel naţional.
De asemenea, considerăm că armonizarea legislaţiei fiscale cu acquis-ul
comunitar, în ceea ce priveşte accizele, va afecta inflaţia, odată cu aderarea
României la UE.
În domeniul accizelor armonizate, va avea loc majorarea acestora la
principalele grupe de produse supuse acestui regim cu intrare în vigoare la
data de 1 ianuarie 2007, potrivit calendarelor de creştere graduală a accizelor
până la atingerea nivelelor minime impuse (la benzina cu plumb, păcura,
electricitate utilizată în scop comercial, electricitate utilizată în scop
necomercial), precum şi introducerea de noi produse în sfera de aplicare a
accizelor (gazul natural utilizat drept combustibil pentru încălzire în scop
comercial şi necomercial).
În sprijinul procesului de dezinflaţie ar putea veni şi politica bugetară
adecvată, care prin ritmicitatea cu care ar efectua cheltuielile (îndreptate, în
special, către obiective productive) ar putea conduce la deficite echilibrate dea lungul anului şi ar putea contribui la creşterea productivităţii muncii şi,
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implicit, la creştere economică.
De asemenea, la încetinirea sau chiar stoparea dezinflaţiei ar mai putea
contribui creşterea peste aşteptări atât a preţurilor internaţionale ale ţiţeiului şi
gazelor naturale, cât şi a preţurilor unor produse alimentare.
În România, alimentele şi băuturile nealcoolice au o pondere mare,
reprezentând circa 40% din coşul de consum, aproape dublu faţă de ponderile
celor trei state ale căror date au fost disponibile, respectiv 20% în Cehia, 17%
în Slovacia şi 21% în Ungaria (Anexa 2).
În ceea ce priveşte întreţinerea locuinţei, ponderea preţurilor legate de
aceasta în coşul de consum, deşi relativ mică în comparaţie cu celelalte ţări,
este a doua ca valoare, după produsele alimentare. Orice modificare a
preţurilor acestor grupe, datorită ponderilor mari pe care le deţin în coşul de
consum, conduce la creşterea indicelui total.
Coe ficie ntii de ponde rare COICOP
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Pe baza presupunerii că ar putea avea loc şi în România, în anul
aderării, majorări de preţ la nivelul creşterilor medii din cele 10 ţări care au
aderat în 2004, pornind de la valorile anuale pentru fiecare ţară, atât ale IPC,
cât şi ale grupelor de mărfuri şi servicii, s-au calculat valorile medii ale
acestor indici. În urma aplicării acestor valori la ponderile grupelor respective
(conforme cu clasificarea COICOP) din România (estimate de CNP), s-a
încercat obţinerea unui indice mediu total. Astfel a rezultat o creştere ca
medie anuală a preţurilor de consum pentru anul 2007 de 4,2 %.
-%5

Cod şi denumire categorie

România*

TOTAL

Indice
mediu

Contribuţie

100

01 – Alimente, băuturi nealcoolice

39,43

104,1

1,62

02 – Băuturi alcoolice şi tutun

5,32

106,2

0,33

03 – Îmbrăcăminte şi încălţăminte

7,93

99,8

-0,02

19,12

106,7

1,28

05 – Mobilier, echipament casnic

2,49

100,1

0,00

06 – Sănătate

4,08

105,0

0,20

07 – Transport

7,24

104,7

0,34

08 – Comunicaţii

6,96

100,3

0,02

09 – Odihnă, recreere şi cultură

2,17

102,1

0,05

10 – Educaţie

1,93

108,9

0,17

11 – Restaurante şi hoteluri

0,85

106,0

0,05

12 – Diverse bunuri şi servicii

2,47

104,5

0,11

04 – Întreţinerea locuinţei, apă,
electricitate, gaze şi alţi combustibili

IPC total

104,2

*) Coeficienţii de ponderare estimaţi de CNP pe baza datelor din 2006

Această presupunere se situează cu 0,8 puncte procentuale sub inflaţia
prognozată pentru anul 2007 (respectiv o medie anuală de 5%). Este puţin
probabil ca o medie a indicilor din noile ţări membre să se aplice României,
mai ales în cazul grupei întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaze şi alţi
combustibili, unde estimăm că valorile vor fi considerabil mai mari.
Totodată, trebuie menţionat că valorile medii anuale, datorită
metodologiei de calcul, sunt foarte sensibile atât la distribuţia lunară, cât şi la
evoluţiile din anul anterior. Astfel, aplicarea majorărilor de preţ începând cu 1
ianuarie 2007 pentru unele produse cu preţuri administrate, aşa cum este de
aşteptat, pot conduce la creşterea mediilor anuale în mod sensibil comparativ
cu situaţia în care aceleaşi majorări de preţ sunt aplicate la sfârşitul anului
2007.
Totuşi, această valoare constituie o certificare a faptului că prognoza
pentru anul 2007 este realizabilă, dacă nu intervin factori perturbatori, precum
majorări exagerate ale unor preţuri internaţionale, sau ajustări substanţiale ale
preţurilor administrate.
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