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MIKÖZBEN AZ ÁRAK FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK,CSÖKKENT AUGUSZTUSBAN AZ ÁTLAGBÉR ROMÁNIÁBAN

Az energia és az üzemanyag pörgeti az inflációt
Rossz hírekkel szolgált tegnap az Országos Statisztikai
Intézet: növekvő infláció
mellett csökkenő átlagbérről tanúskodnak a friss
adatsorok. És még ha éves
szinten valamennyivel nőtt
is a romániai átlagfizetés, a
növekvő kiadások miatt ez
alig észlelhető.

A közszférában is csökkent a
nettó átlagbér augusztusban az
előző hónaphoz képest: 1,9 százalékkal a tanügyben és a közigazgatásban, 0,5 százalékkal
az egészségügyben és a szociális
gondozás területén.
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zeptemberben 6,3 százalékra nőtt az éves inflációs
ráta Romániában az előző
havi 5,3 százalékról – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet
(INS) által tegnap nyilvánosságra hozott adatsorokból. A nem
élelmiszer jellegű termékek 8,71
százalékkal, az élelmiszerek 4,26
százalékkal, a szolgáltatások pedig 3,75 százalékkal drágultak.
Az INS adatai szerint a fogyasztói árak 0,8 százalékkal
növekedtek szeptemberben augusztushoz képest. Az év elejéhez viszonyított infláció 5,6
százalékos, a múlt év szeptemberéhez viszonyított ráta pedig
6,3 százalékos. A fogyasztói
árak az elmúlt egy évben (2020.
október – 2021. szeptember) átlagban 3,6 százalékkal nőttek
az előző egy évhez (2019. október – 2020. szeptember) képest.
A 2021 júliusához viszonyított
2021. augusztusi harmonizált
fogyasztói árindex 100,83 százalékos volt.

Zsebbe vágó áremelkedések

Tavaly szeptemberhez képest a
legnagyobb mértékben, 24,65

Kevesebből többet. Nem tudja tartani a lépést a béremelkedés üteme az inﬂációs rátával

százalékkal a villanyáram drágult, a földgáz ára eközben 20,55
százalékkal, az üzemanyagoké
16,77 százalékkal emelkedett. Az
év eleje óta az áram ára 23,15, a
földgázé 20,49, az üzemanyagoké 13,99 százalékkal emelkedett.
Az élelmiszerek közül az étolaj 23,84 százalékkal drágult. A
második helyen a burgonyát találjuk 12,61 százalékos áremelkedéssel. A most nyilvánosságra
hozott adatsorok szerint a kategóriában egyetlen termék ára
sem csökkent.

Csökken az átlagbér

Az Országos Statisztikai Intézet
szintén tegnap közölte, hogy az
országos bruttó átlagbér augusztusban 5688 lej volt, 91 lejjel (1,6

százalékkal) kevesebb, mint az
előző hónapban; a nettó átlagbér
3487 lej volt, 58 lejjel (1,6 százalékkal) kevesebb a júliusinál.
Mindez olyan körülmények között, hogy a korábban közzétett
adatsorok szerint a júliusi 5 százalékról 5,3 százalékra nőtt az éves
infl áció augusztusban. A 2021-es
év nyolcadik hónapjában a legnagyobb nettó átlagbért, 8377 lejt
az információtechnológiai ágazatban (beleértve az informatikai
szolgáltatásokat) jegyezték, a legkisebb nettó átlagbért, 1957 lejt a
vendéglátóiparban.
Az országos nettó átlagbér 6,5
százalékkal nőtt idén augusztusban tavaly augusztushoz képest. Tény viszont, hogy az éves
infl ációs ráta értéke is elérte a

6,3 százalékot. A reálbérindex
így 101,2 százalékos volt idén
augusztusban a múlt év augusztusához képest, míg az idei
év júliusához viszonyítva 98,2
százalékos. 1990 októberéhez
viszonyítva a mutató 223 százalékon állt, ami 4,2 százalékponttal elmarad az idén júliusban
regisztrált értéktől.
Az INS közlése szerint a legtöbb
gazdasági
ágazatban
azért csökkent augusztusban a
nettó átlagbér, mert előző hónapban számos vállalkozásnál
prémiumkifizetések történtek.
Emellett a nyári időszakban
csökkentek a cégek bevételei, a
pihenőszabadságon lévő alkalmazottak pedig nem kaptak étkezési utalványokat.
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Tavaly szeptemberhez képest a legnagyobb mértékben, 24,65
százalékkal a villanyáram
drágult, a földgáz ára
eközben 20,55 százalékkal, az üzemanyagoké
16,77 százalékkal emelkedett.
Mint ismeretes, a Román Nemzeti Bank augusztusban idén
immár harmadszor módosította
felfelé az inflációs várakozását,
így az idei év végére 5,6 százalékos fogyasztói árindexre számít.
A jövő évi inflációs előrejelzését is emelte, így a korábban
jelzett 3,0 százalék helyett 2022
végére 3,4 százalékos fogyasztóiár-emelkedést valószínűsít.
Egyes román elemzők szerint
azonban nem kizárt, hogy az
idén év végén 7 százalék lesz az
éves inflációs ráta.
A bukaresti jegybank igazgatótanácsa a múlt keddi monetáris politikai tanácskozásán 25
bázisponttal, 1,50 százalékra
emelte a román alapkamatot.
A kamatfolyosó két szélét is 25
bázisponttal emelte, így 1 százalékra növelte az egynapos
lejáratú jegybanki betét kamatlábát, illetve 2 százalékra az
egynapos lejáratú hitel kamatlábát.
HIRDETÉS

Könyvajánló

Mint mindennek, a betegségek kialakulásának is vannak meghatározott okai. Dr. Lenkei Gábor Mentőöv beteg emberek számára című
könyvében választ ad pl. arra kérdésre, hogy milyen jelekből tudhatjuk
meg, hogy betegek leszünk. Mi az összes betegség közös gyökere, mi
az oka annak, hogy valaki nem tud meggyógyulni, mi a különbség a
gyógyszerek és a vitaminok között. Mennyiben más egy betegség puszta gyógykezelése, mint az egészség teljes körű helyreállítása? A könyv
egészséges és beteg emberek számára egyaránt hasznos olvasmány.
Az orvos író, az egészség természetes megőrzésének és helyreállításának kimagasló tanítója így foglalta össze könyvének lényegét. „Sokan
fordultak már hozzám eddig is, kérve a segítségemet, tanácsaimat. Ezt
a könyvet, sok-sok év tapasztalatait egy csokorba kötve, egyfajta kibővített tanácsadásnak
szántam. Ha valaki elolvassa és megérti mindazt, amit írtam, akkor megkapja a válaszokat
a betegségekkel kapcsolatos valamennyi kérdésére.”
Dr. Lenkei Gábor könyveit megtalálja a Dr. Lenkei Egészségkultúra szaküzletben,
Kolozsváron a Regele Ferdinand út 21. szám alatt
Tel.: 0758-888155

