
Sa traiti bine! Cu punga bine stransa!
Conform statisticilor, suntem pe ultimul loc in Uniunea Europeana la capitolul nivel de trai. Cum traim, o
stie cel mai bine fiecare dintre noi. Un lucru e sigur: nu toti castigam un salariu mediu pe economie, nu
toti suntem fericiti ca avem si casa si masina fara rate in banca, asa ca pentru cei mai multi dintre noi
salariul lunar e echivalent cu un trai bine chibzuit. Şi acum sa vedem pe ce dam banii. 
  
  Painea noastra cea de toate zile
  
  Dintr-un salariu de 900 lei, mult mai mult de jumatate se duce cu usurinta pe mancare, mai ales daca
familia e alcatuita din 3-4 membri. "Am copii, deci fac cumparaturi saptamanal. Cheltuiesc cam 150 de
lei pe saptamana pentru mancare, dar asta in conditiile in care gatesc, asa ca ies mai ieftin cu o ciorba si
un pilaf. 120 de lei e minimul necesar pentru o saptamana", spune Anca, mama a doi copii. 
  
  Ce intra in cosul saptamanal cu 120 de leis Pai multi cartofi, la 2,5 lei /kilogramul, morcovi la 2
lei/kilogramul pasta de rosii - 3,5 lei borcanul de 480 ml, ceapa la 1,7 lei/kilogram, paste fainoase - la 2
lei punga, lapte la minim 2,5 lei/litru, fasole - 4 lei, orez la 4 lei/kilogram... adica tot ce reprezinta
"materie prima" pentru gatit. Daca mai pui si zaharul - la 4 lei punga de un kilogram sau fructele - 6 lei
kilogramul de banane, 4 lei portocalele, vezi ca pentru carne nu ti-a ramas prea mult. Aici preturile
usutura de-a dreptul: cotletul e 23 lei/kilogram, pulpa de porc - 17 lei, pulpele de pui - 9,9 lei/kilogram,
iar pentru o familie de 3-4 persoane ai nevoie de un kilogram de carne pentru a pregati snitele sau o
friptura. Nici branzeturile nu sunt tocmai ieftine, asa ca pentru telemea platim vreo 14 lei/ kilogram, ca sa
nu dam 24 lei pentru cascaval. Adaugati la toate astea painea cea de toate zile si margarina (ca untul nu
si-l permit prea multi) pentru sandvisul copiilor si veti vedea ca familiile care reusesc sa-si limiteze
cheltuielile pentru mancare nu cumpara ciuperci sau avocado in fiecare zi. Ca doar painea costa vreo 70
lei pe luna. 
  
  Solutii ca sa poti gati cu bani putinis "Am facut supa de pui, am scos carnea si am pus taiteii, iar carnea
am folosit-o la felul doi alaturi de garnitura", spune Elena. Dar cu ecnomii sau fara in cosul saptamanal
trebuie sa mai intre si un detergent pentru vase sau unul penjtru haine, praful de curatat cada si chiuveta
si produsele de igiena personala.
  
  Blestemul facturilor
  
  Ziua cand kilowatii si metrii cubi se transfoma in lei nu e una prea fericita pentru nimeni. Mai ales
iarna, cand per total taxele pot fi duble sau triple fata de lunile de vara. Sa incepem cu un minim de
spatiu, adica o garsoniera. Lasam la o parte faptul ca nu ai loc si ca mereu ai impresia ca te lovesti si de
scaun, si de masa, si de sot, caci ziua cand vine gazul e una mai fericita decat in cazul altora. Cu 80-100
de lei pe luna ai achitat factura pentru incalzire. Un apartament de doua camere mareste cheltuiala si
gazul metan se plateste cu minim 150 lei lunar si asta daca nu e o luna in care te-ai scaldat la 25 grade
Celsius in interior si -17 grade Celsius afara. Pentru cine sta la casa, costurile sunt duble si tot mai e loc
de niste lei: "Platim cam 400 de lei /luna iarna, dar nu avem termopane si doar bucataria e izolata termic.
Daca vine gazul mai putin de 400 lei, inseamna ca am avut si vreme buna", spune Dan.
  
  Curentul e in functie de dotarile fiecarui apartament: "Noi platim in medie cam 50 lei pe luna curentul",
spune Anca. Ei, la garsoniera factura de curent poate fi mai mare decat la doua camere, potrivit lui
Octavian: "media pentru factura de curent e de 70-80 lei/luna: noi avem convector, asa ca apa se
incalzeste pe curent. Platim mai mult curent si mai putin gaz, dar, in final, costul facturilor e cam
aceleasi", spune Octavian.
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  Apa menajera, femeia de serviciu mai scot din portofelul nostru vreo 80-90 lei lunar, in cazul familiilor
de doua persoane, iar pentru telefon si cablu TV - inca 100 lei. Copiii sunt si ei trecuti la socoteala, asa ca
la patru membri in familie sariti bine pe la 150 lei, taxele la bloc.
  
  Un "blestem" pare sa fie si masina pentru care ai strans bani cinci ani sau pentru care platesti rate cinci
ani. Nu de alta, dar parca mai bine o lasi sa zaca in garaj si iei orasul la picior, cand de gandesti ca fara
200 lei pe luna nu scapi, daca vrei sa-ti duci copilul la scoala. Mai ales ca benzina s-a scumpit cu 24 %
doar anul trecut.
  
  Hainele pentru copii mai scumpe decat cele pentru adulti
  
  Cu cat e copilul mai mic, cu atat are nevoie de mai multe haine. Nu pentru ca face parada modei, ci
pentru ca e in continua crestere. "Exista haine care ii raman mici dupa trei luni, desi i le cumpar putin mai
mari decat are nevoie. Totusi nu poti sa il imbraci cu o bluza cu cinci centimetri mai lunga pentru ca il
deranjeaza. O pereche de pantofi o poate purta primavara si in toamna ce urmeaza, dar atat. Iar o geaca ii
este buna tot vreo sase luni. Cand ai copil mic trebuie sa schimbi garderoba de 2-3 ori pe an", spune
mama unui baietel de trei ani. 
  
  Parintii copiilor de 10-12 ani pot sa se considere norocosi, dar pana la un punct: "O pereche de cizme tin
cam un sezon. Nu are rost sa le iau incaltaminte prea mare pentru ca se strica: sunt copii, se joaca. Cu
hainele am noroc: am doua fete, apropiate ca varsta, si cand hainele ii raman mici uneia, ii sunt bune
celeilalte". 
  
  Problema numarul 1 nu ar fi timpul scurt la care garderoba trebuie reinnoita, ci pretul hainelor pentru
copii. O geaca de iarna pentru un copil de 3 ani costa minim 50 lei, iar pentru o calitate nitel mai buna
trebuie sa fii dispus sa dai 70-80 lei. Pentru un pulover din bumbac sau din lana sunt necesari alti 50 lei,
iar pentru blugi - 35 lei. Adica taman cat dam si pentru hainele adultilor. Hainele foarte ieftine, cele gen
totul la 15 lei, ar putea fi o solutie, dar nu cea mai buna: sunt din fibra sintetica ceea ce inseamna ca cei
mici transpira mai repede, iar in plus o pereche de pantaloni trening sau o bluza de 15 lei se cam destrama
la prima spalare. La asemenea preturi, garderoba parintilor cade pe locul al doilea sau isi muta cautarile in
magazinele cu haine second-hand.
  
  Şi daca aveti copii scolari sau de gradinita mai puneti pe lista si costul "consumabilelor" necesare la
scoala. Caietul de 1,5 lei este umplut cu socoteli si propoziti cat ai clipi, stiloul are nevoie de cerneala, iar
scolarului de clasa a VI-a ii mai sunt necesare vreo trei-patru culegeri pentru limba romana, matematica,
engleza, franceza si fiecare dintre ele se plateste cu minim 12 lei. Prichindeii din gradinitele cu program
prelungit au nevoie de 7,5 lei pe zi pentru hrana si zici "bogdaproste" pentru ca cei 150 lei necesari lunar
sunt mai putini decat daca ai plati o bona cu 600 de lei pe luna.
  
  Rate la purtator
  
  "Trebuie sa platesc rata". Astfel de afirmatii nu mai mira pe nimeni, ba mai degraba ridicam sprancene
mirate atunci cand cineva spune ca nu a luat un credit bancar. Frigiderul, masina de spalat sau televizorul
sunt cumparate de multe ori in rate, iar in cazul celor care castiga 500-600 de lei lunar nici nu te mai miri
ca nu pot pune ban pe ban sa ajunga la 1000 lei cash cat costa masina de spalat sau 1200 lei cat costa
combina frigorifica. Dar daca astfel de rate merg pana intr-o suta de lei lunar, ratele pentru garsoniera de
24 metri patrati sau pentru apartamentul cu doua camere dau ceva fiori, mai ales daca locuintele au fost
achizitionate in ani de glorie precum 2008 sau 2009 cand salariile erau mai bune si preturile locuintelor
cunosteau o adevarata explozie.
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  Deci, cine are salariu mic, are si rate mici, dar pe care le plateste cu greu. Cine are salariu mai mare, are
si rate mai mari, asa ca 100-130 euro/rata lunara pentru garsoniera, 180-200 euro rata lunara pentru
apartamentul de doua camere sunt trecute pe lista de cheltuieli la fel ca si painea zilnica. Iar asta nu se
intampla in cazul unui numar limitat de romani. Conform unor date oficiale publicate anul trecut, peste
4,5 milioane de oameni (adica aproape 50% din totalul populatiei active din Romania) au cel putin un
credit, iar peste 500.000 de mii de romani au cel putin trei credite. 
  
  ***
  
  Şi acum tragem linie si socotim. O familie formata din doi parinti si doi copii, cu totii locuind intr-un
apartament de doua camere au nevoie de 600 lei pentru mancare, de 500 lei pentru taxe si facturi, de vreo
100 lei pentru imbracaminte, de 150 lei pentru gradinita, iar daca mai adaugi si o rata de vreo 400 lei. Şi
asa cu o punga stransa la maxim tot ai nevoie de minim 1800 lei lunar. Iar daca cei doi adulti au un venit
cumulat de 1800-2000 lei pe luna, ar fi bine ca nu care cumva sa va apara vreo carie sau mai rau sa se
strice masina de spalat.
  
  Ni se pregatesc noi scumpiri
  
  Şi daca ati rasuflat putin usurati in ultima luna ca tot au trecut sarbatorile, iar bugetarii au primit inapoi
la salariu o parte din procentele taiat, pregatiti-va din nou sa strangeti cureaua: scumpirile vor veni pe
banda rulanta. Chiar de luna viitoare. Astfel, se pare ca vom plati cu 10-15% mai mult la suta pentru
paine, cu 4-8 % mai mult pentru lactate, avertizeaza Dragos Frumosu, liderul Federatiei Sindicatelor din
Industria Alimentara.
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