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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ЗИМАВА ЌЕ ЗИМАВА ЌЕ ""ГР   ЕАТГР " САМО 
НОВИТЕ СОЛ  ЕНИ ЦЕНИНОВИТЕ СОЛ 

По сè изгледа есенва маке дон-
скиот животен стандард ќе се 
најде пред сериозно искушение, 

ако се земе предвид што сè од летово 
наваму поскапе, а и сè она што се на-
јавува дека ќе биде со зголемена цена. 
Доколку најавите се остварат тогаш сè 
поизвесно е дека граѓаните тешко де-
ка ќе можат да врзат крај со крај. Ра-
ботата оди дотаму што дел од нив веќе 
размислуваат да ги напуштат тезгите 
на пазарите и да се преселат на "шо-
пинг" картоните по уличните тротоари 
за да можат да "преживеат".

Засега е извесно само дека серијата 
поскапувања им ги зголеми трошоците 
на сите граѓани, како и дека во иднина 
платите (само на буџетарите н.з.) ќе се 
зголемат. Нешто "ситно" ќе добијат и 
пензионерите и толку.

Како сите останати (невработени, 
ли  ца приматели на социјална помош, 
деца на самохрани родители корис ни-
ци на детски додаток и сл.), ќе пре жи-
веат со ваквиот галопирачки пораст на 
животните трошоци, сè уште никој не 
кажува.

Всушност, кој би слушал некакви со-
цијални барања, кога искуството на 
сте чајците покажа дека ниту по 6 
месеци штрајкување пред Собранието 
никој во државата не се претргна за 

Зголемените трошоци на 
енергенсите и намалениот род 
на земјоделските култури, 
како последица на 
долготрајната суша, ја "тераат" 
прехранбената индустрија да 
најавува нови поскапувања. 
Но, она што е особено важно е 
што никој во земјава не се 
осмелува да предвиди до кога 
ќе трае ваквиот "бран" на 
зголемување на цените. 
Интересно, но ако имаме 
"аналитичари" кои "знаат" 
кога ќе нè примат во ЕУ, кога 
во НАТО, зачудува фактот дека 
никој не "знае" до кој степен ќе 
ни се срози животниот 
стандард. Или можеби знае, 
ама не ни кажува.

нешто да направи во врска со про-
блемот на овие лица и со нивното еко-
номско закрепнување.

НОВ БРАН
"Годинава нема да ги користиме 

мелниците, бидејќи во земјава влегува 
брашно од Србија и тоа по цена од 23 
до 24 денари за килограм. Сегашната 
цена на лебот, која се базира на цена 
од 13 до 15 денари за килограм браш-
но, има разлика од 10 денари до сегаш-
ната цена на брашното, поради што 
поскапувањето е неминовно. Лебот 
мора да поскапи од 4 до 5 денари за 
век на токму поради зголемените тро-
шоци на работење. Речиси е невоз мо-
жен увозот на пченица, делумно по-
ради нејзината цена од 300 до 350 евра 
за тон по која таа би пристигнала, па 
брашното од неа би чинело од 27 до 30 
денари, а делумно и затоа што речиси 
ниту една земја не извезува", вели пр-
виот човек на "Жито Вардар", Ристе Та-
шев.

По големиот бран поскапувања кои 
се забележуваат веќе три месеци по 
ред, сега секојдневно продавниците 
ре гистрираат нов благ пораст на це-

Според Државниот завод за 
статистика, просечната испла те-
на месечна нето плата по вра бо-
тен во Македонија во август изне-
сувала 14.447 денари и во однос 
на јули номинално е повисока за 
1 отсто, а реално за 0,4 отсто.

Просечната нето плата за ав-
густ 2007 година споредено со 
ис   тиот месец лани номинално е 
поголема за 5,3 отсто, а реално 
за 3 отсто.

Но, она што во целата ситуа-
ција е најзагрижувачки е фактот 
дека за август годинава дури 
11,3 отсто од вработените во Ре-
публика Македонија не примиле 
плата. По сè изгледа животниот 
стандард во Македонија се мери 
на принципот кој зема - зема, па 
не изненадува тоа што ста тис-
тички оние кои не зеле плата 
никаде не постојат, а висината на 
платите постојано се зголемува, 
иако граѓаните на своја кожа тоа 
никако да го почувствуваат.

ДОСЕГА СЕ ВЕЛЕШЕ БЕЗ ЛЕБ НЕ СЕ МОЖЕ, ДОСЕГА СЕ ВЕЛЕШЕ БЕЗ ЛЕБ НЕ СЕ МОЖЕ, 
НО СО ОВИЕ ЦЕНИ ОТСЕГА...НО СО ОВИЕ ЦЕНИ ОТСЕГА...
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ЗИМАВА ЌЕ "ГР   ЕАТЕАТ"" САМО САМО  
НОВИТЕ СОЛ  ЕНИ ЦЕНИЕНИ ЦЕНИ

Apel za pomo{ za liceto Goran Stankov, 
potrebni se donacii za izveduvawe operativen 
zafat-transplantacija na bubreg vo stranska 
klinika, za {to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 
denari se:
070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski 
donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177

РЕГИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ
Есенското сумирање на производствените биланси 

покажува дека годинава речиси е преполовен родот на 
сите култури, што најексплицитно може да се види на зе-
лените пазари, кои од почетокот на сезонава држат високи 
цени, со што го изгубија епитетот "крпачи" на семејните 
буџети.

Цената на нафтата и временските неприлики, не само во 
нашава земја туку и во светот, придонесоа годинава да 
дојде до општо поскапување на храната. Скокот на цените 
на житата се одрази и на поскапувањето на добиточната 
храна. Во Црна Гора дури и до 25 проценти веќе се зго ле-
мени цените на лебот, млекото, месото, струјата и на во-
дата, а од 1 ноември векната леб е поскап за 17-25 отсто, во 
зависност од регионот. Слични поскапувања се регис три-
рани и во соседна Србија, па и во Хрватска.

"Веќе нема ден да нема промена на цените, а има случаи 
и кога не можеме да постигнеме да ги промениме цените, 
па муштериите се револтираат кога ќе видат една цена, а 
на каса дознаваат дека тој производ веќе има повисока це-
на", велат повеќемина продавачи.

Колку за илустрација, во септември 2007 година про-
сечениот износ на пензијата е 7.842 денари. Со предло-
жените законски измени, кои се во собраниска процедура, 
се предлага од 1 јануари 2008 година усогласувањето на 
пензиите да се врши со 50 проценти од порастот на плати 
(наместо досегашни 20 проценти) и 50 проценти од по-
растот на трошоците на живот (наместо досегашни 40 про-
центи), со што ќе се овозможи повисок процент на усо гла-
сување на пензиите.

Како и да е, бројот на корисниците на пензија, заклучно 
со 30 септември 2007 година изнесува 270.658 корисници, 
што во споредба со септември минатата година е зголемен 
за 3.022 нови корисници на пензија, од кои 3.157 се корис-
ници на старосна пензија, 1.103 корисници на семејна 
пензија, додека кај корисниците на инвалидска пензија се 
забележува намалување на бројот за 1.238 корисници.

Досега одговорните не кажаа како очекуваат оваа нај-
загрозена група лица, која поради годините и да сака не мо-
же да работи нешто дополнително, па макар и на диво, ќе 
успее да се снајде да преживее со тековните поскапувања. 
Исто така, тие не реагираат ниту на галопирачкиот раст на 
цените, сметајќи дека ќе дојде до смирување на цените и 
дека поскапувањата многу не влијаат на стандардот на гра-
ѓаните, особено ако се има предвид последното зголе му-
вање на платите на јавната администрација. Сепак, експер-
тите предупредуваат дека и наредните месеци сите про-
изводи кои влегуваат во потрошувачката кошница ќе ре-
гистрираат сериозно поскапување, со оглед на тоа дека 
про изводителите и преработувачите посочуваат дека со 
сегашните трошоци на работење едвај излегуваат на крај. 
Според нив, плафонот на поскапувања ќе се достигне пред 
Нова година, кога и онака се најголеми издатоците на 
граѓаните.

ните, кои на седмично или на месечно ниво се собираат и 
се закануваат сосема да го прегазат веќе одамна нагри за ни-
от стандард на граѓаните. Последното поскапување е ре-
гистрирано кај лебот на "Жито лукс" од два денара за две 
седмици, а поскапени се и цигарите и мастиките за два-три 
денари, млечните производи за 4 до 5 денари, средствата 
за хигиена, енергенсите.

Неизбежно е и поскапување на месото и на јајцата за 10 
отсто, со оглед на тоа дека со сегашните цени произ води-
телите бележат само загуби. За десет проценти повисоки се 
цените и на млечните производи, односно кај дел од до-
машното производство веќе има зголемување. Исто така, 
од почетокот на овој месец и увозните млеко и млечни пре-
работки ќе бидат поскапи за 10 отсто.

Без разлика на сè, годинава поскапувања имаше 
и од страна на државата, односно од општините. 
Едноставно, беше зголемен и данокот на имот, 
иако тоа не мораше никако да се спроведе токму 
оваа година. Во услови кога, за разлика од порано, 
тоа го вршеше Управата за јавни приходи, сега со 
децентрализацијата општините се задолжени за 
собирање на данокот. Поради тоа, токму тие 
требаше да покажат доблест и да им помогнат на 
граѓаните во нивната економска состојба, а не и 
тие да им се "накалемат" со ново поскапување, бо-
жем ова што се случи со цената на прехранбените 
продукти е безначајна работа. Иако општините се 
позаинтересирани реално да ги оданочуваат 
граѓаните, што никој не го спори, сепак тајмингот 
им е комплетно утнат, бидејќи со овој потег тие 
паднаа на испитот и само се надоврзаа на на-
родната - каде е најтенко, таму се кине. Или во пре-
вод, сè поскапе, па дај и ние да искористиме.

ВРЕМЕТО НАЈДОБРО ЌЕ ПОКАЖЕ ДАЛИ ВО ВРЕМЕТО НАЈДОБРО ЌЕ ПОКАЖЕ ДАЛИ ВО 
ИСХРАНАТА ЌЕ ЗАБОРАВИМЕ НА МЕСОТО ИСХРАНАТА ЌЕ ЗАБОРАВИМЕ НА МЕСОТО 
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