В Л А Д АТА В О П Р Е С Р Е Т Н А П Р О
Зголемувањето на платите
во јавната администрација за
30 отсто и на пензиите за 20
отсто имаат цел да ги
амортизираат напливот на
поскапувања и зголемените
животни потреби на почетокот
на септември. Кога на ова ќе се
додадат и намалувањата на
ДДВ во транспортот и за
лековите, станува јасно дека
премиерот ги пресретнува
социјалните потреси, кои
можат да му го урнат
рејтингот. Но, овие потези
значат и подготовка за
предвремени избори, кои
треба да се случат по приемот
во НАТО.
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оследните мерки кои ги презема
премиерот Никола Груевски повеќе се својствени на левата
идеологија и повеќе му приликуваат на
Тито Петковски. Од една страна, се настојува да й се угоди на ниската класа,
бидејќи средна нема а, од друга страна,
со истиот процент, примањата на службениците со повисоки плати стануваат
уште поголеми, кои дополнително го
зголемуваат јазот меѓу сиромашните и
побогатите. Збогатувањето на богатите,
пак, е одлика на десничарите.
Се поставува прашањето дали Груевски се подготвува за предвремени
избори или за ублажување на социјалниот удар? Мерките за зголемување
на платите на јавната администрација
за 30 отсто, односно по 10 отсто секоја
година, почнувајќи од 1 октомври годинава, но според владиниот портпарол,
тоа ќе се случи од 1 септември, доколку
пратениците се согласат со малиот
ребаланс на Буџетот. Или ефективно
покачувањето ќе биде 34 отсто, додека
зголемувањето на пензиите ќе е 20
отсто, почнувајќи од 1 јануари 2008 година. И намалувањето на ДДВ за лековите и во јавниот транспорт се оценува
како популистичка мерка, што сепак
има позитивен одраз меѓу народот и му
ја зацврстува позицијата на премиерот.
Груевски тврди дека некои работи не ги

СОЦИЈАЛНИТЕ П
ветувал, но ете поради доброто работење и доброто прибирање на даноците, се создале услови да повлекува
народни потези.
Како прво, претседателот на Владата
пресметано ги прави потезите и оди по
онаа народната "подобро да спречиш
отколку да лечиш". Јасно беше дека
даскалите, како по некој шаблон, ќе протестираат пред почетокот на школската
година, кога всушност се и најмоќни.
Синдикалните лидери останаа без зборови на ваквиот потег, затоа што претходниот договор кој беше потпишан од
страна на претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати, Дојчин Цветановски, беше оценет како
лош од неговото членство.

СУШАТА ГИ ИСУШИ
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Од друга страна, како последица на
сушата, која се одрази на земјоделското
производство, пред сè, во производството на пченица, но и на другите земјоделски култури, цените на основните
животни намирници пораснаа. Така, во
одредени подрачја, лебот, како и брашното, потоа јајцата, маслото за јадење,
месото, се продаваат со повисоки цени,
како и во целиот регион. Србија забра18 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 688 / 7.9.2007

УБЛАЖУВАЊЕ НА
ЗАГУБИТЕ
Директорот на Јавното сообраќајно претпријатие "Скопје", Орце
Георгиевски, ја поздравува одлуката на Владата за намалување на ДДВ
и дека тоа е конкретен чекор кој некој го прави во овие години. Тој истакнува дека треба да се обезбедат
субвенции во висина од 40 отсто од
вкупниот промет за да може претпријатието да работи профитабилно
и да се обнови возниот парк, а со тоа
граѓаните да ги почувствуваат благодетите на јавниот превоз. Со намалениот ДДВ, според Георгиевски,
само ќе се ублажат загубите.
ни извоз на пченица, а истото го направи и најголемиот производител во
Европа, Украина.
Како што истакнаа официјалните
владини органи, во нашава земја имало
108.000 вработени во админстрацијата,
или околу една третина од вкупниот
број вработени. Според многу експерти, подобар потег ќе беше ако се на-

БЛЕМИТЕ
Како што истакнаа официјалните
владини органи, во нашава земја
имало 108.000 вработени во администрацијата, или околу една третина од вкупниот број вработени.
Според многу експерти, подобар
потег ќе беше ако се намалеше администрацијата за 30 отсто и се
сведеше на бројка од 70.000 вработени во јавниот сектор. На овој
начин се постигнуваат повеќе
ефекти. Како прво, не се зголемува
паричната маса за исплата на
платите на администрацијата, а ќе
се зголемат платите; второ, ќе се
мотивира администрацијата; трето,
ќе се намали буџетскиот товар за
придонеси и на крај, можеби и
најважно, ќе се пристапи кон европскиот курс кој ни го наложува Европската унија.

ВЕРНА ГЛАСАЧКА МАШИНЕРИЈА

АТИ ЌЕ ГИ АМОРТИЗИРААТ

ОТРЕСИ
малеше администрацијата за 30 отсто и
се сведеше на бројка од 70.000 вработени во јавниот сектор. На овој начин се
постигнуваат повеќе ефекти. Како прво,
не се зголемува паричната маса за исплата на платите на администрацијата,
а ќе се зголемат платите; второ, ќе се
мотивира администрацијата; трето, ќе
се намали буџетскиот товар за придонеси и на крај, можеби и најважно, ќе се
пристапи кон европскиот курс, кој ни
го наложува Европската унија.
Една третина од вработените се во
јавната администрација, втората третина, околу 100.000 работници, работат
во производството и земаат плата, додека третата третина се работници со
примања од 3.000 до 6.000 денари, за
кои, најчесто, не се плаќаат придонеси.
Тоа значи дека втората група работи за
првата и за пензионерите.

СТРУЈАТА ЌЕ
ПОСКАПИ
Во соседството е релевантно поскапувањето на електричната енергија,
тренд кој ќе ја зафати и нашата земја.
Поскапата струја ќе предизвика бран
на поскапувања на цените во многу сектори, што за обичниот граѓанин ќе биде
голем товар.

ПОКАЧУВАЊЕТО НА ПЛАТИТЕ ГИ СПРЕЧИ ПРОТЕСТИТЕ
Во овој контекст, намалувањето на
ДДВ во јавниот транспорт има поголемо
значење за превозниците отколку за
патниците, затоа што со повластената
даночна стапка ќе ги покриваат загубите, кои се јавуваат поради зголемената цена на нафтата, но и поради дивата конкуренција, со која владините
служби не сакаат да се справат.
Со почетокот на школската година,
како и на "ајваријадата" и подготовката
за зимската сезона, доаѓа до израз потрошувачката на пари. Стравот го брани лозјето, бидејќи просветарите и медицинарите се најорганизираната интелектуална маса, со која потешко се из19 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 688 / 7.9.2007

легува на крај, зголемувањето на платите ги пресече во корен можните протести и девалвирање на владината политика, додека пензионерите како голема маса секогаш се добредојдени како гласачка машинерија.
Со овие потези Груевски ги амортизира социјалните потреси, но во исто
време се подготвува и за предвремени
избори, бидејќи само на тој начин ќе ги
реши натрупаните политички проблеми. Ќе забележиме дека Бучковски направи едно покачување од 10 отсто на
платите во администрацијата во очи на
изборите. Одлука која подоцна беше
укината како незаконска.

