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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

ПОСКАПУВАЊЕТО НА НАФТАТА - ДО    

ЕКОНОМИЈА

Шоковните, речиси 
секојдневни ви бра-
ции на ц ената на на-

фтата и на нафтените де ри-
вати станаа кошмар за и така 
бедниот Македонец. Др жа-
вата не презема конкретни 
мерки за да ги заштити гра-
ѓаните, најголемите невини 
жртви на ценовните скокови. 
Тонеме во сиромаштија, за-
боравајќи што всушност бе-
ше тоа - државна стратегија 
за спречување на сиромаш-
тијата, која и досега не даде 
резултати, а требаше да де-
лува таму каде што најмногу 
болеше - намалувањето на 
невработеноста и подигну ва-
њето на степенот на об ра зо-
вание кај сиромашните. 

"Поскапувањето на бен зи-
нот има две димензии: ма-
кроекономска и микроеко-
номска. На микроекономски 
план реперкусијата нега-
тивно се одразува затоа што 
ги зголемува трошоците на 
работење, бидејќи сообра-
ќајот е еден од основните 
елементи во секој процес. 
Доаѓа до синџир реакција, та-
ка што со зголемувањето на 
цените на превозот се зго ле-
муваат и тие на земјоделските 
производи, кои влијаат на 
платите и така во низа. Тоа 
рефлектира нестабилност 
кај претпријатијата и, за жал, 
сè тоа потекнува од фактор 
кој не може да се контролира. 
Поради тоа, треба да се води 
добра политика, која треба 
да води сметка за ваквите 
појави. Колку повеќе држа-
вата го толерира зголему ва-
њето на цената на нафтените 
де ри вати, а не реагира за да 
не доаѓа до рапидно зголе му-
вање, тоа оди на штета на из-
носот на приходите кои го до-
бива Буџетот и има мо рал но 

пра во да реагира. Тоа ние го 
не маме, што значи немаме 
ра звојна политика. Дру го об-

тените деривати. Мислам де-
ка во Република Македонија 
- оценува Јовановски - секо-
гаш ќе има проблем со зго ле-
мувањето на цената на наф-
тата, затоа треба да се бара 
алтернатива, а тоа е гаси фи-

кацијата, која може да ни да-
де можности во супститу-
цијата на нафтените дери ва-
ти. За жал, во државава дури 
сега се зборува за гаси фика-
ција на една термоелектрана 
и топлана. Сигурен сум дека 

Според анализите на Државниот завод за статистика, во 
првиот квартал од 2005 година (јануари - март), околу 38,6 
проценти од активното население во Република Маке до-
нија се невработени. Бројот на вработените спореден со 
че твр тиот квартал од 2004 година, е зголемен за 2,5 про-
центи, од кој најголем дел се во Секторот земјоделство, 
лов и шу мар ство, што е ре зул-
тат на поч ну вањето на про-
летната сезона во зе мјоде ли е-
то. Спореден со пр ви от квар-
тал од 2004 година, бро јот на 
вработените е на мален за 1,6 
проценти. Според полот, бро-
јот на невработени мажи из-
несува 59,3 проценти, а 40,7 
проценти се жени. До дека спо-
ред завршената школ ска под-
готовка, најголем дел од не-
вработените се со за вр шено 
средно образование. Пр о  сеч-
ната исплатена бруто пла та за 
мај 2005 година, во од нос на 
мај 2004 година, но ми нално е поголема за 0,5 про центи, а 
реално е помала за 0,2 проценти. За мај, 17,9 про центи од 
вработените во Република Маке донија не при миле плата. 

Во првото тромесечие од 2005 година индексот на тро-
шоците на живот покажува опаѓање од 0,4 проценти, до-
дека индексот на цените на мало и индексот на цените на 
про изводители на индустриски производи покажуваат по-
раст од 1,3 отсто, односно 1,9 проценти.

СЕКОЈ ДЕН СМЕ СÈ 
ПОСИРОМАШНИ! 
ја снување нема. А дека и на-
таму ќе има зголемување на 
нафтата - ќе има, бидејќи тоа 
не е прашање на еконо ми-
јата, туку е последица од вли-
јанието на војната во Ирак и 
јакнењето на Руската Феде-
рација во тој домен т.е. неј-
зиното диктирање услови во 
нафтениот бизнис. Сметам 
де ка додека постои судир 
меѓу арапскиот, односно му-
слиманскиот свет и САД по-
ради Ирак, ќе имаме вакви 
ситуации", коментира про фе-
сорот Тихомир Јова нов ски, 
економски експерт и ана ли-
тичар.

Според познавачите на 
состојбите, во вакви ситу-
ации е неопходно дејству ва-
њето на државата, која треба 
да преземе конкретни мерки 
за надминување на ситуа-
цијата, а освен тоа неопходно 
е да се бараат и алтер на-
тиви.

"Ако државата реагира 
пре  ку своите механизми, ќе 
им олесни на претпријатијата 
кои нема да одат со зголе-
мување на цените и ќе се 
одржи еден стандард. Ние 
ниту произведуваме, ниту 
мо жеме да влијаеме на це-
ната на нафтата. Тоа се де-
сеттина земји во светот, кои 
ги диктираат цените на наф-
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Од почетокот на годината цената на нафтата и на нафтените Од почетокот на годината цената на нафтата и на нафтените 
деривати достигна рапиден скок од 70 проценти. Кон ти-деривати достигна рапиден скок од 70 проценти. Кон ти-
нуираниот пораст на цената на нафтата, кој трае веќе 8 нуираниот пораст на цената на нафтата, кој трае веќе 8 
месеци, ќе биде на грбот на граѓаните, чиј животен стан-месеци, ќе биде на грбот на граѓаните, чиј животен стан-
дард рапидно се намалува!дард рапидно се намалува!

Бројот на сиромашните семејства од година во година се зго-Бројот на сиромашните семејства од година во година се зго-
лемува за повеќе од еден процентен поен, или за нови лемува за повеќе од еден процентен поен, или за нови 
30.000 луѓе годишно.30.000 луѓе годишно.
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гасот е многу поевтина ва-
ријанта, а доказ за тоа е што 
и развиените пазарни еко-
номии во светот ја користат 
гасификацијата која е три па-
ти поевтина".

РЕКОРДНИ ВРЕДНОСТИ

На енергетските берзи во 
светот цената на нафтата до-
стигна рекордна вредност- 
дури до 70 долари за барел, 
но во меѓувреме не е чудо 
ако и оваа цифра биде над-
мината... Како причини за ва к -
виот рекорд се наве ду ваат 
нестабилноста на Блис киот 
Исток по смртта на са удис-
киот крал Фахд, затво рањето 
на американската Амбасада 
во Саудиска Ара бија поради 
безбедносните закани и на-
јавите на Иран дека ќе ја про-
должи ну кле арната програ-
ма и покрај острото про ти-
вење на Ва шингтон. Врз це-
ната на наф тата влијае и 
затворањето на две големи 
рафинерии во Тексас и во 
Пенсилванија, што ги зголе-
мува страву ва њата за можен 
недостиг на нафтени дери-
вати во САД. Како причина 
за растот на цената на наф-
тата на свет ските берзи се 
наведува и стравот дека еко-
номскиот пораст во САД мо-
же да ја зголеми побару вач-
ката за нафта. Според ана-
лизите, це ната на нафтата е 
за 40 отсто повисока од пред 
една го дина, а само послед-
ниве три месеци се зголеми 
за една петтина. Аналити ча-
рите пр ед видуваат дека це-
ната уште повеќе ќе расте. 

Кај нас ова се досега нај-
високите цени на нафтените 
деривати кои, како што велат 
потрошувачите, секако ќе се 
одразат на домашниот буџет. 
Се очекува последното по-
ска пување да предизвика ре-
акција во низа, која ќе ја пот-
ресе севкупната еко но мија, 
пред сè, поради зголе мените 
транспортни тро шоци. Од 
Топ лификација се сигурни 
дека поскапените мазут и 
нафта ќе го поскапат парното 
греење. Почнувајќи од сеп-
тември, Топлификација стар-
тува со набавки на нафта и 
греењето ќе го поскапат за 
толку за колку што од април 
наваму е "скокната" нафтата. 

И земјоделците се засег-
нати од нафтениот шок, би-

дејќи есенската сеидба ќе ги 
чини уште поскапо. Во Гру-
пацијата за оранжериско 
производство коментираат 
дека од лани до сега мазутот 
е двојно поскап. Економските 
аналитичари предвидуваат 
дека на подолг рок и про из-
водителите ќе мораат да ги 
коригираат цените, иако се-
га, во обид да не ги изгубат 
потрошувачите, излезот го 
гледаат во намалувањето на 
дел од својот профит. Во слу-
чај на инфлација, државата 
ќе го решава проблемот пре-
ку монетарните инстру мен-
ти, велат економските по зна-
вачи на состојбите.

ромашни. Овој процент е ми-
нимално намалување во спо-
редба со 2002 и 2003 година, 
кога  измерената сиромаш-
тија изнесуваше 30,2 про-
цента. Но, ако се имаат пред-
вид анализите и статистиката 
за годините пред тоа, јасно е 
дека станува збор за драс-
тичен пораст на сиромаш-
тијата. Имено, според ста тис-
тичките податоци, во пе ри-
одот 1997-1999 година ин-
дексот на сиромаштијата се 
движел меѓу 19 и 21 отсто, за 
во 2001 година да скокне на 
24,6 проценти. Таа стапка на 
сиромаштија, според то гаш-
ните експертски мерења и 
укажувања, претставуваше 

јуни имало 374.279 невра бо-
тени лица. Според степе нот 
на образование на но сителот 
на семејството, пак, најви-
сока стапка на рела тив на 
сиромаштија е регистри рана 
кај лицата без обра зование - 
57 отсто, а најниска кај оние 
со високо обра зо вание - 9,1 
отсто. Ста тис тича рите на-
правиле анкета на сите се-
мејства за субјек тив ната спо-
редба на моментната фи нан-
сиска состојба со онаа од 
пред една година. По да то-
ците за 2004 година по ка-
жале дека само 0,3 отсто од 
семејствата мислат дека жи-
веат подобро од една година 
пред тоа; 45,7 отсто рекле 
дека живеат исто, а 19,3 от-
сто се изјасниле дека живеат 
многу полошо од пред една 
година. Само 3,7 отсто од ан-
кетираните се мејства ре кле 
дека со пла тата можат во це-
лост да ги задоволат своите 
потреби, а 23,5 проценти се 
изјасниле дека во целост не 
ги за до волуваат животните 
потреби. Најголем процент 
од испи таниците или 27,9 
отсто рекле дека месечно им 
се потребни околу 30.000 де-
нари за живеачка. Инаку, за 
сиромашни се сметаат ли-
цата, семејствата и групите 
лица, чии материјални, кул-
турни и социјални потреби 
се на ниво кое ги исклучува 
од минимално прифатливите 
начини за живеење во зем-
јата. Светските критериуми 
за сиромаштијата претпо-
ставуваат дека за сиромашно 
лице се смета она кое живее 
со 2,5 долари дневно. Само 
би потсетиле дека уште на  
почетокот на 2002 година 
беше формиран специјален 
тим за подготовка на стра-
тегија за намалување на си-
ромаштијата, под сугестија 
на Светска банка и на ММФ, а 
рокот за нејзино донесување 
беше една година. Она што 
уште повеќе загрижува е 
размислувањето на економ-
ските аналитичари, кои про-
ценуваат дека доколку до-
живееме домино ефект во 
стопанството, како после ди-
ца на зголемувањето на це-
ната на нафтата, тогаш ра-
пидно ќе се зголеми и бројот 
на сиромашните во држа-
вава. Ќе бидеме татковина на 
сиромашни граѓани, кои ед-
вај ќе преживуваат! 

КРПЕН ЖИВОТ

И ништо фрапантно нема 
да кажеме доколку нагла си-
ме дека продолжува да се 
зголемува стапката на си ро-
маштија во земјава. Бедните 
и сиромашните граѓани се 
синоним за речиси секој гр-
ад, село, населба во држа-
вава. Ги среќаваме на секој 
чекор, најмногу на раскрс-
ниците, на плоштадите, кај 
контејнерите, под мосто ви-
те... Ден за ден, питаат за да 
преживеат, а кон нив посто-
јано се приклучуваат нови и 
нови, стечајци, отпуштени, 
невработени... 

За четири години бројот 
на сиромашните се зголемил 
за околу 120.000 лица. Спо-
ред податоците на Држав-
ниот завод за статистика за 
релативната сиромаштија во 
периодот 2002 - 2004 година, 
индексот на сиромаштијата 
во минатата година изнесува 
29,6 отсто, што значи дека 
повеќе од 600.000 луѓе се си-

зго лемување за повеќе од 20 
проценти за периодот од 10 
години, од почетокот на тран-
зицијата во деведесеттите 
години од минатиот век. По-
следните податоци покажу-
ваат дека секоја година бро-
јот на сиромашните дома ќин-
ства растел за повеќе од еден 
процентен поен, или за нови 
30.000 луѓе годишно. Спо-
ред тоа, во Македонија, пос-
ледниве четири години бро-
јот на сиромашните се зго-
лемил за околу 120.000. Не-
сомнено, стапката на си ро-
маштијата тесно е поврзана 
со стапката на невработеност. 
Најсиромашни се неврабо-
тените, или 39 отсто од ан-
кетираните сиромашни биле 
невработени лица. Инаку, 
според статистиката, про-
центот на невработеноста во 
првиот квартал од годинава 
достигна 38,6 проценти, или 
321.387 лица се без работа, 
додека според Агенцијата за 
вработување, на крајот на 
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