PreÈ›urile au explodat Ã®n iulie: rata anualÄƒ a inflaÅ£ie
crescut la 4,12%
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Rata anualÄƒ a inflaÅ£iei, care mÄƒsoarÄƒ evoluÅ£ia preÅ£urilor de consum în ultimul an, a crescut în iulie pânÄƒ la 4,12%
scÄƒzuse în iunie la 3,84%.

Potrivit datelor publicate de Institutul NaÅ£ional de StatisticÄƒ (INS), combustibilii s-au scumpit cu 4,79% de la începutul
anului.
În iulie, faÅ£Äƒ de aceeaÅŸi lunÄƒ a anului trecut, mÄƒrfurile alimentare s-au scumpit cu 5,15%, preÅ£urile mÄƒrfurilor
nealimentare au urcat cu 3,44%, iar preÅ£urile serviciilor au crescut cu 4,11%.
Cartofii ÅŸi citricele sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în primele ÅŸapte luni ale acestui an, creÅŸterile de pre
fiind de peste 20%, iar în ceea ce priveÅŸte mÄƒrfurile nealimentare un avans considerabil de preÅ£ a fost consemnat la tutu
combustibili.
În rândul mÄƒrfurilor alimentare, faÅ£Äƒ de sfârÅŸitul anului trecut (decembrie 2018), cele mai importante scumpiri au fost
consemnate la cartofi, al cÄƒror preÅ£ a urcat cu 21,71% ÅŸi la citrice - plus 20,01%, iar preÅ£uri mai mici au fost la ouÄƒ
(minus 7,71%) ÅŸi fasole boabe (minus 2,18%).
CITEÈ˜TE È˜I
... Adolescente ademenite pe Facebook de cÄƒtre ?Bendeac? de ArgeÈ™!

Pe de altÄƒ parte, în iulie 2019 faÅ£Äƒ de iunie 2019, ouÄƒle, carnea de porc ÅŸi telemeaua de vacÄƒ sunt produsele alimen
s-au scumpit cel mai mult, în timp ce, cartofii ÅŸi fructele s-au ieftinit. Astfel, faÅ£Äƒ de iunie 2019, preÅ£urile la ouÄƒ au
cu 0,64% în iulie, carnea de porc a fost mai scumpÄƒ cu 0,58% iar telemeaua da vacÄƒ a avut un preÅ£ mai mare cu 0,55%.
În ceea ce priveÅŸte mÄƒrfurile nealimentare, faÅ£Äƒ de sfârÅŸitul anului trecut, scumpiri importante au fost consemnate l
(plus 6,18%), combustibili (plus 4,79%) ÅŸi energie termicÄƒ (plus 4,79%) iar preÅ£uri în scÄƒdere au înregistrat gazele na
(minus 4,93%) ÅŸi energia electricÄƒ (minus 0,61%).
CITEÈ˜TE È˜I
... A venit în excursie în munÈ›ii ArgeÈ™ului, dar a ajuns sÄƒ fie cÄƒutat de autoritÄƒÈ›i!

La servicii, în iulie faÅ£Äƒ de iunie, cel mai mult s-a scumpit transportul aerian (9,26%) în timp ce serviciile de telefonie au
consemnat preÅ£uri mai mici cu 0,45%. FaÅ£Äƒ de sfârÅŸitul anului trecut, serviciile de telefonie au fost mai scumpe cu 5,6
cele de apÄƒ, canal salubritate cu 4,77% iar abonamentele la televiziune cu 3,18%.
În iulie, preÅ£ul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preÅ£uri, a crescut, faÅ£Äƒ de decembrie, cu
4,79%.
În iunie, rata anualÄƒ a inflaÅ£iei a coborât pânÄƒ la 3,84%, dupÄƒ ce scÄƒzuse în mai la 4,10%, iar în aprilie urcase la 4,11
La începutul lunii august, Banca NaÅ£ionalÄƒ a României (BNR) a menÅ£inut la 4,2% prognoza de inflaÅ£ie pentru finalul
acestui an ÅŸi a crescut, de la 3,3% la 3,4%, prognoza pentru decembrie 2020, în contextul în care inflaÅ£ia de bazÄƒ a acce
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