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Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, citează un raport Eurostat,
mentionand că, în luna februarie, românii au avut bani să cumpere mai mult.

“EUROSTAT consemnează că, în februarie, România a avut a treia cea mai mare creștere
din Uniunea Europeană în privința comerțului cu amănuntul. Asta înseamnă că românii
au avut bani să cumpere mai mult, efect evident al creșterii puterii de cumpărare.
Comerțul cu amănuntul din România a crescut, în februarie, cu 9,1% față de februarie
2018 și cu 1,1% față de luna ianuarie. Avansul anual a fost de aproape 3 ori mai rapid
decât media europeană, de 3,3%. Cele mai consistente creșteri le-au avut comerțul cu
bunuri nealimentare (+12,6%) și carburanții (+12,7%)” se arată în postarea deputatului PSD.

Vasilescu prezintă statisticile
“Românii o duc mai bine, după doi ani de guvernare PSD. Au mai mulți bani în buzunare! O
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arată atât realitatea cât și datele statistice care, astfel, dau măsura împlinirii unui angajament
politic major al actualei guvernări.
Veniturile medii ale unei gospodării au ajuns să fie cu 29% mai mari, în doar un an – 2018 vs
2017, ultimul trimestru.

• 4.608 lei/gospodărie – 2018 vs 3.567 lei/gospodărie – 2017

Același raport, de plus 30 de procente, se păstrează și-n cazul veniturilor individuale

• 1.772 lei/persoană – 2018 vs 1.362/persoană – 2017.

Această creștere medie de venituri este remarcabilă cu atât mai mult cu cât se adaugă la
creșterea consistentă din 2017 raportată la 2016!

În privința cheltuielilor medii pe gospodărie acestea au fost de 3.981 de lei/lunar, în 2018 și de
3.061 de lei/lunar în 2017.

O simplă operație artimetică arată că diferența, în medie, dintre veniturile totale și cheltuielile
totale ale unei gospodării este 627 de lei, în 2018, față de 506 lei, în 2017… Este evident un
progres si-n această privință!”, se arată în postarea deputatului PSD.
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