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Ami befolyik, az rögtön kifolyik
Összesítették, mekkora egy átlagos romániai háztartás jövedelme, és mire költik el
• Noha 2019-ben szin-
te minden tekintetben 
jobban kerestünk, 
mint egy évvel azelőtt, 
ez korántsem jelentet-
te azt, hogy több lett a 
pénzünk. Nagyobb volt 
a bevétel, de lényege-
sen több volt a kiadás 
is, így még messze 
vagyunk a nyugat-eu-
rópai mércétől, ahol a 
polgárok jövedelmük 
mintegy feléből meg 
tudnak élni.

KORPOS ATTILA

Míg 2018-ban átlagosan 1631 
lej volt a személyekre le-
osztott jövedelem országos 

szinten, addig 2019-ben 1853 lejig 
kúszott fel ez a mutató – egyebek 
közt erre is kitér az Országos Statisz-

tikai Intézet (INS) friss kimuta-
tása. A személyekre lebontott 
összeg mellett a háztartások 
összbevételének mutatója is 
megemelkedett: ez 2019-ben 
4790 lej volt, ami majdnem 

13 százalékos növekedés 2018-
hoz képest. Az anyagi juttatásokban 
részesülők sorrendjében természe-
tesen az alkalmazottak vannak első 
helyen, átlagban majdnem ezer lej 
lemaradással követik őket a nyugdí-
jasok, a sor végén pedig minimális 
különbséggel a mezőgazdasággal 

foglalkozók és a munkanélküli-se-
gélyben részesülők vannak. A város 
és vidék viszonylatában szintén nőni 
látszik a szakadék: míg 2018-ban 750 
lej eltérés volt egy városi és egy vidé-
ki lakos átlagjövedelme között, addig 
tavaly ez a szám már a 850 lejt is meg-
haladta. Ebben a tekintetben a váro-
siak havi átlagjövedelme 1976 lejről 

2247-re nőtt, de enyhe emelkedés volt 
tapasztalható a vidékiek körében is 
(1230 lejről 1393 lej).

Mire és mennyit költünk?

A felmérés szerint a családok jöve-
delemének nagy részét (68 százalék) 

a fi zetések jelentik, de a különböző 
szociális juttatások is hozzájárul-
nak a háztartások bevételeihez (18 
százalék). A 4790 lejes bevételből a 
háztartások átlagosan 4092 lejt el 
is költöttek – derül ki a felmérés-
ből. A családi kasszákat leginkább 
megterhelő kiadások az élelmisze-
rekre fordított összegek voltak (61 

százalék), de az adók, illetékek és 
egyéb hozzájárulások is jócskán 
megrövidítették a pénztárcánkat (33 
százalék). Ez személyenként 1583 le-
jes havi „költekezést” jelentett, ami 
176 lejjel több, mint 2018-ban. Itt is 
kitűnik, hogy a városlakók voltak 
a leginkább költekezők, értelem-

szerűen pedig a munkanélküliek 
költöttek legkevesebbet. Így orszá-
gos viszonylatban kiderül, hogy át-
lagban havonta egy romániai lakos 
270 lejt tudott „csak” megspórolni. 
Ez városi viszonylatban 354 lejes 
középarányost mutat lakosonként, 
míg egy vidéken lakó esetében 172 
lej ez a mutató. Elsősorban élelmi-

szerre és alkoholmentes italokra 
költöttünk, viszont 2018-hoz képest 
némi visszaesés volt tapasztalható 
tavaly ezen a téren (32,5 százalék). 
A lakhatás és az ehhez kapcsolódó 

különböző költségek kifi zetése (16 
százalék) mellett szeszes italokra 
és dohánytermékekre, továbbá ru-
házati cikkekre és utazásra költöt-
tünk számottevő összegeket. Érde-
mes megemlíteni, hogy miközben 
alkoholos italokra és cigarettára a 
háztartások jövedelmük több mint 
8 százalékát fordították, addig pél-
dául az egészségügyre csak 5 száza-
lékot, kultúrára és szórakozásra 4,2 
százalékot, oktatásra pedig mind-
össze 0,4 százalékot.

Mit mond a szakember?

Tánczos József Levente egyetemi ok-
tató megkeresésünkre rámutatott, 
nem csak az infl áció növekedésének 
a számlájára írható, hogy nem va-
gyunk tudatosabb költekezők. Úgy 
látja, két hatás befolyásolhatja az 
emberek költekezését: a mennyisé-
gi, amely magában foglalja, hogy 
például több gyümölcsöt vásáro-
lunk, a másik pedig, hogy drágáb-
ban vásároljuk meg a termékeket. 
„Az a tény, hogy többet keresünk, 
azt is előrevetíti, hogy többet is fo-
gunk költeni. Lehet, hogy éveken át 
nem jártunk nyaralni, de a jövede-
lem növekedésével már megenged-
jük ezt magunknak” – magyaráz-
ta, kiemelve, hogy mennyiségben 
és arányaiban sem tudunk annyit 
megtakarítani, mint például egy 
német állampolgár, aki a jövedelmé-
nek mintegy 40 százalékából ki tud-
ja hozni a lakhatási és létfenntartási 
szükségleteket. Hangsúlyozta: a 
kelet-európai pénzügyi tudatosság 
lényegesen rosszabb a nyugat-eu-
rópainál. „Nyugaton az is teljesen 
természetes, hogy részvényeket 
vásárolnak az emberek, mert meg-
bízható a tőzsdei piac. Ez nekünk 
nehezebben elérhető” – szögezte le.

Beszédes statisztika. 
Bevételünk legnagyobb részét 
élelmiszerre és alkoholmentes 
italokra költjük
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A Divers Egyesület az Alpha Transil-
vana Alapítvánnyal közösen 

marosvásárhelyi családok-
nak segít napi egy adag főtt 
étellel. Az adományok mára 
teljesen elfogytak – mutatott 
rá Koreck Mária, aki elmond-
ta, hogy a jótékonykodás 
folytatásáról nem mondanak 

le, további támogatókat keresnek. 
„Reméljük, hogy lesznek olyan cégek 

itt Marosvásárhelyen, amelyek felvál-
lalják egy-egy alapélelmiszer beszer-
zését vagy annak kifi zetését. Ugyan-
akkor megánszemélyek adományait is 
szívesen fogadjuk” – tette hozzá.

A húst a legnehezebb beszerezni

A napi meleg étel biztosításához leg-
inkább zöldségre, gyümölcsre, olajra, 
lisztre, rizsre, száraztésztára és húsra 
van szükség, ez utóbbi beszerzése je-
lenti a legnagyobb problémát – részle-
tezte Koreck Mária. Az ebédet az Alpha 
Transilvana Alapítvány konyháján 

főzik naponta, ahonnan napi menüt 
is lehet rendelni, 14 lejért egy adagot. 
Aki támogatni szeretné az elesetteket, 
amennyiben többet fi zet egy ebédért, 
a pluszpénzzel hozzájárul a segítség-
nyújtáshoz. A támogatásban részesü-
lők kiválasztásakor előnyt élveznek a 
jövedelem nélküli gyermekes csalá-
dok, különösen az egyedülálló szülők 
és azok a jövedelem nélküli idős csa-
ládok, illetve gyermekes családok és 
idős személyek, akiknek jövedelme 
legfeljebb 300 lej családtagonként. 
Az idős és beteg személyek esetében 
a jövedelmet a gyógyszerek árának 
leszámításával állapítják meg. Élel-
met a 0265-311727-es telefonszámon 
lehet felajánlani, pénzt pedig az Aso-
ciația Divers számára lehet utalni a 
RO52CECEB00030RON0362124 bank-
számlaszámra, vagy online a http://
www.divers.org.ro/asociatia-divers/
donatii.html vagy https://rohelp.ro/ro/
ngos/80 oldalakon.

Rászorulókon segítenek meleg ebéddel
• Bár a Meleg ételt a rászorulóknak program a koronaví-
rus-járvány idejére volt kitalálva, hogy segítőkész magán-
személyek és vállalkozók támogassák napi egy-egy adag 
ebéddel azokat a mélyszegénységben élő családokat, 
akiknél minden bevételi forrás megszűnt, az ötletgazdák 
szeretnék tovább folytatni a kezdeményezést.

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
Ingyenes, ujjbegyből történő vércukormérést végeznek egy nem-
rég megnyitott csíkszeredai diabetológiai szakrendelőben. Mint 
Máté Beáta diabetológus szakorvostól megtudtuk, a Temesvári 
sugárút 48. szám alatt található rendelőben hétfőn, kedden, csü-
törtökön és pénteken 8 és 15 óra között, szerdán pedig 11 és 18 óra 
között várják az érdeklődőket. Elsősorban a veszélyeztetett cso-
portokat célozzák a kampányukkal, tehát azokat, akiknél felmerül 
a cukorbetegség gyanúja (erre utaló tüneteik vannak), rizikófaktor-
ral rendelkeznek (van cukorbeteg a családban, elhízás, szív- és ér-
rendszeri betegség stb.), illetve a 45 év felettieket, akik esetében 
háromévente ajánlott a szűrés. Ettől eltekintve más, tünetmentes 
személyek esetében is elvégzik a vizsgálatot. Fontos, hogy az 
érdeklődők éhgyomorral érkezzenek, vagy legkevesebb két órával 
a vizsgálat előtt vízen kívül ne fogyasszanak semmilyen ételt vagy 
italt. A szakorvos elmondása szerint a vércukormérést követően 
kiértékeli az eredményt, és amennyiben problémát észlel, további 
vizsgálatokat rendel el, majd segít a megfelelő étrend kialakításá-
ban. A szükséges kezelés, életmódváltás és diéta meghatározása 
egy következő, mintegy egyórás konzultáción történik majd, ami 
küldőpapírral szintén ingyenes, mivel a szakorvos szerződésben 
áll az egészségbiztosítási pénztárral. Emellett dr. Kedves Zsu-
zsánna endokrinológiai konzultációkat is tart a rendelőben, ez a 
szolgáltatás viszont már díjköteles. (Iszlai Katalin)
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