COMUNICAT DE PRESA
ASFANU Asociația Familiilor Numeroase atenționează asupra efectelor
dramatice ale creșterii ratei inflației asupra puterii de cumpărare a familiilor
cu 3 sau mai mulți copii.

Banca Națională a României estimează în trimestrul al II-lea din 2022 o rată a
inflației de 11,2%, iar această situație va conduce la o scădere dramatică a puterii
de cumpărare , mai ales în rândul famiilor cu 3 sau mai mulți copii.
Conform unui studiu realizat de Fundatia Friedrich Ebert, coșul de consum
pentru o familie cu doi copii era de 7.278 lei în septembrie 2020, respectiv 6.954 lei
în anul 2019. Pornind de la calculele realizate de Fundația Friedrich Ebert și indicii
prețurilor de consum pentru luna ianuarie 2022, ASFANU Asociația Familiilor
Numeroase a estimat cheltuielie de consum pentru o familie cu trei copii la 8.362
lei, iar pentru o gospodarie cu 4 copii cheltuielile de consum se ridică la 9.198 lei.
Pentru calcularea coșului de consum au fost luate în considerare următoarele
categorii de cheltuieli: (1) Alimentație, (2) Îmbrăcăminte și încălțăminte, (3)
Locuința, (4) Dotarea locuinței, (5) Cheltuieli cu locuința, (6) Produse de uz casnic
și igienă personală, (7) Servicii, (8) Educație și cultură, (9) Îngrijirea sănătății, (10)
Recreere și vacanță, (11) Fondul de economii al familiei.
Conform datelor INSSE (coordonate ale nivelui de trai în România), pe
măsură ce numărul de copii din gospodărie crește, veniturile medii lunare pentru o
persoană scad. Astfel, veniturile lunare pentru fiecare membru al unei familii cu 3
sau mai mulți copii vor fi afectate în mod direct de cresterile de preturi.
Pe de altă parte, Institutul Academiei Române pentru Cercetarea Calității
Vieții consideră că o familie cu doi copii poate trăi decent cu suma de 4.200 de lei/
luna (februarie 2022). În acest caz s-a luat în considerare numai consumul de
strictă necesitate, fără educație, cultură, sănătate, vacanță etc.
Veniturile totale în trimestrul al III 2021, în termeni nominali a fost de 5.704
lei/gospodărie, mult sub nivelul pragului necesar unei familii cu 3 copii (8.362 lei)
sau 4 copii (9.198 lei).
ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase este o asociație non-profit, care
promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu 3 sau mai mulți copii.
Scopul principal al Asociației este să contribuie la crearea unor condiții de viață mai
bune pentru familiile din România, și în special pentru familiile numeroase.
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