Calculatorul de venituri

Salariul tău a rămas, poate, neschimbat în ultimii ani, din punct de
vedere al sumei de pe ștatul de plată (nominal). Dar, de fapt, în tot
acest timp salariul tău s-a modificat (relativ), în funcție de diverse
repere la care te raportezi - euro, aur, salariul mediu pe economie
sau, de ce nu, prețul kilogramului de carne la măcelăria din colț.
Această raportare îți dă o altă perspectivă despre “cât face” salariul
tău, un alt mod de a vedea care a fost și care e puterea ta de
cumpărare.
Pentru a calcula câteva echivalente de acest tip nu trebuie decât să
introduci o sumă în lei noi începând din 1985 și până în prezent și
anul în care înregistrai acel venit (valori echivalente în euro vom
avea însă doar din 1999).
Și totuși, la ce ne ajută asta? Îți vei creiona mai bine în viitor
strategia optimă de economisire dar și de negociere a salariului în
funcție de contextul economic. De pildă, când economia crește iar
inflația nu dă semne de nervozitate e mai bine să ai venituri și
economii în monedă națională, în perioadele de recesiune și inflație,
mai bine îți negociezi salariul în valută și îți diversifici
economiile în mai multe devize.
În 1989-anul Revoluției, un român câștiga în medie echivalentul a 218
dolari iar după devalorizările accelerate din anii ‘90 ajunsese la
numai 78,5 dolari în 1993 sau 85,7 dolari în 1994. În 2001, anul
apariției fizice a euro, salariul mediu net ajunsese la 116 euro sau
103,9 dolari. Ultimii ani au adus o creștere importantă a veniturilor
medii în valută ca efect al tendinței de convergență. În 2010 avem, de
pildă, un salariu mediu net pe economie echivalent cu 330 euro și 437
dolari. Exprimat în aur, salariul mediu reprezenta echivalentul a
17,84 grame de aur de 24 K în 1989, în 1994 avem 6,94 grame, în 2001
veniturile crescuseră la aproape 12 grame de aur dar la sfârșitul lui
2011 mai avem puțin peste 9,5 grame, pe fondul creșterii spectaculoase
a cotațiilor aurului din ultima vreme (atenție,vorbim de aurul de
investiție aici, de uncia de 24 karate cotată la bursă, și nu de aurul
din bijuterii care este în mod frecvent de numai 14 karate).

Calculator venituri
Cu acest Calculator de Venituri puteţi afla cum v-au fluctuat
câştigurile salariale (sau veniturile băneşti de altă natură) în euro,
dolari şi grame de aur începând cu anul 1985 până în prezent (ianuarie
2012).
Salariu lunar net (RON)
Introduceţi salarul dvs
lunar net în lei noi.
Pentru sumele câştigate
înainte de anul 2005

Calculatorul de venituri

Alegeţi anul

mutaţi
virgula
cu
4
cifre mai la stânga.
Ex: dacă aţi câştigat
8500000 lei vechi veţi
introduce 850 RON.
Alegeţi
anul
pentru
care doriţi efectuarea
calculului

Notă: Calculatorul operează cursurile medii anuale pentru valute și
aur astfel încât pot apărea distorsiuni dacă doriți să calculați
veniturile echivalente pe intervale scurte (câteva luni). Înainte de a
le introduce, sumele în lei vechi se transformă în lei noi (în anul
2005 a avut loc o denominare) împărțindu-le la 10.000 sau mutând
virgula cu 4 cifre la stânga (de exemplu, salariul mediu net pe
economie în 1985-3285 lei vechi-reprezintă 0,3285 Ron). La nivelul
anului 2011 luăm deocamdată în calcul doar salariul mediu la nivelul
lunii noiembrie, din cauza decalajelor cu care se raportează datele de
către Institutul Național de Statistică (calculatorul va fi actualizat
periodic).

