
Cresterea euro poate duce la scaderea importurilor
Importurile din Uniunea Europeana ar putea scadea in urmatoarea perioada. Deja exista o tendinta in
acest sens. Devalorizarea leului in raport cu euro a determinat scaderea pe piata romaneasca a vanzarilor
produselor importate. Produsele importate din Uniunea Europeana s-au tot scumpit in ultimul an,
considera Asociatia Nationala a Importatorilor si Exportatorilor (ANEIR). Cauza este devalorizarea
leului in raport cu euro. A trecut un an si jumatate de cand tarile Uniunii Europene au adoptat euro ca
moneda unica. De atunci euro a tot crescut fata de leu si in functie de aceasta devalorizare s-au scumpit si
marfurile aduse din UE. Practic, marfurile au urmat cursul euro. Din ianuarie 2002, euro a crescut pana in
prezent cu peste 25%, de la 28. 800 de lei. Daca scumpirile s-au facut in functie de rata de schimb, putem
spune ca preturile produselor din import cu crescut cu peste 20 de procente. Acest lucru este si in
dezavantajul importatorilor, nu numai in al consumatorilor, mai ales ca produsele din Uniunea Europeana
detin cea mai mare pondere in total importuri. In timp ce leul s-a devalorizat, puterea de cumparare a
scazut. In aceste conditii, scad si vanzarile. Pe viitor se preconizeaza o reducere a importurilor, considera
ANEIR. De fapt nu ar fi chiar rea o reducere a importurilor deoarece s-ar mai echilibra balanta
comerciala. Insa, de anul viitor, se vor observa schimbari si in privinta exporturilor. Taxa de 12,5%
aplicata exporturilor se va dubla din 2004, fapt care va avea influente negative asupra acestora. Cea mai
mare pondere a importurilor din Uniunea Europeana o detin bunurile nealimentare (autoturisme, produse
electrocasnice, textile, incaltaminte etc). Din UE s-au adus in tara anul trecut produse de acest gen in
valoare de 1,6 miliarde de euro, reprezentand 70% din totalul importurilor de bunuri nealimentare. 
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