ДРЖАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА СЛЕД
Не е некоја новина дека е
огромен бројот граѓани кои не
можат да го поднесат товарот
од зголемувањето на цените на
храната, кои постојано растат.
Новина е тоа што Владата, за
разлика од сите досегашни,
покажува дека има волја да го
ублажи овој проблем за
граѓаните.
Без разлика што мора да се
има предвид дека цените се
зголемуваат на глобално ниво
и дека проблемот не е
домашен, туку увозен. Затоа
многу охрабрува фактот што
Владата на 10.000 најзагрозени
семејства во наредните три
месеци ќе им дава по 1.000
денари, како неповратни пари
за да им се олесни животниот
стандард.
Прв пат досега некоја Влада
оди на линија на барањата на
Синдикатот кој, исто така,
апелираше Владата да преземе
итни мерки за запирање на
поскапувањата и да го заштити
стандардот на граѓаните.
Факт е дека спектакуларни
резултати нема да има, бидејќи
станува збор за глобален тренд
на поскапувања. Но, охрабрува
фактот дека и трговците
размислуваат да се откажат од
маржите за неколку основни
артикли или да одат со нивен
минимум. Доколку и
производителите, кои имаат
можност, ги намалат цените, се
отвора простор тие да бидат
изедначени и граѓаните
да го почувствуваат ова
намалување по својот џеб.
Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ
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во Македонија конечно се случи
нешто позитивно. По Словенија и
по Хрватска, Македонија е трета
земја од регионот, која презема мерки
за намалување на ценовниот шок со основните прехранбени производи. Поевтинувањето беше договорено на петчасовните разговори во Владата, меѓу премиерот Никола Груевски, членовите на
Комитетот за следење на цените, најголемите трговци и производителите во
Македонија.
Иако станува збор за глобален феномен, кој се должи на растот на цената на
енергенсите, како и на брзиот раст на

ТРГОВЦИТЕ ПРВ ПАТ ПОДГОТВЕНИ ДА ИМ ИЗЛЕЗАТ
ВО ПРЕСРЕТ НА ГРАЃАНИТЕ
економиите на Кина и на Индија, каде се
формира нова класа, која исцрпува сè
поголеми количества храна, според вицепремиерот Зоран Ставрески, Владата
ќе преземе одредени мерки за намалување на цените на основните прехранбени производи.
На состанокот беа присутни членови
на Владата, синдикатите, претставници
на најголемите маркети во земјава, производителите на основните животни намирници и Организацијата на потрошувачи на Македонија. Трговците се подготвени да ги намалат цените или да се откажат од маржите, а производителите да
работат со мали заработувачки.

БЕЗ ПОЛИТИЧКИ
ПРИТИСОЦИ
Вицепремиерот Зоран Ставрески на
новинарите "пластично" им објасни на
кој начин ги убедиле трговците и производителите да ги намалат цените.
"Оние кои ја поддржуваат Владата, и
Владата нив ќе ги поддржува. Ќе им дадеме добри услови за работа и нема да
им се мешаме во работата на политички
и на други начини", изјави Ставрески.
По завршувањето на состанокот тој
изјави дека сите поголеми супермаркети
се согласиле на основните прехранбени
производи да им ги намалат маржите, па
дури и да се откажат од нив само да го
ублажат ценовниот шок.
"Очекуваме намалувањето на цените
да се доближи до понискиот ранг од предлогот на Владата. За основните прехранбени производи ние предложивме намалување на цените од 10 до 15 отсто",
вели Ставрески.
Според вицепремиерот, за да се намали цената на маслото за јадење, Владата размислува да ја намали царината
за увозното рафинирано масло, која сега
изнесува 20 отсто.
Некои маркети предложиле во наредните триесеттина дена да ги намалат, па
дури и да се откажат од маржите за некои од основните производи за да се
намали ударот од големиот пораст на
цените од последниве шест месеци.
34 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 711 / 15.2.2008

ЛЕБОТ "
НА СПИСОК
ССМ ПРЕДУПРЕДУВА
Дури две третини од граѓаните не можат да го поднесат товарот од зголемувањето на цените на храната, кои постојано растат. Наспроти ова, само околу 10
отсто граѓани можат да се носат и да ги
издржат секојдневните поскапувања.
Ваквата состојба ја покажуваат анализите на Сојузот на синдикатите на Македонија. Според Синдикатот, за ситуацијата е најодговорна Владата, која треба
да преземе итни мерки за запирање на
поскапувањата и да го заштити стандардот на граѓаните.
"Решението треба да се бара во враќање на цените на прехранбените производи, во интервентен увоз, интервенција
со производи од стокови резерви, даночни и царински олеснувања, поостри пазарни и финансиски контроли за елиминирање на шпекулациите и монополските положби на некои претпријатија", истакна портпаролот на ССМ, Пеце Груевски.
"Најбитно е дека има волја да се реши
проблемот. Треба да се има предвид дека
цените се зголемуваат на глобално ниво
и дека проблемот не е домашен, туку
увозен. Владата на 10.000 најзагрозени
семејства во наредните три месеци ќе
им дава по 1.000 денари, како неповратни пари, за да им се олесни животниот
стандард", рече Ставрески.
Според него, било договорено 20.000
тони пченица од стоковните резерви да
им се продадат на мелничките претпријатија за 15 денари за килограм, што дополнително, покрај маржата, би ја намалило цената на лебот.
"Ова количество е доволно за 45 дена.
Се надевам дека потоа ќе има поевтина

Е Њ Е Н А Ц Е Н И Т Е Г И Н А П РА В И П Р В И Т Е Ч Е К О Р И

СЕ ОТВОРА ПРОСТОР ЗА ПОРЕЛАКСИРАНА
ПОСЕТА НА ПАЗАРИТЕ

ПРЕДВОДНИК"
ОТ ЗА ПОЕВТИНУВАЊЕ
пченица од увоз и дека ќе издржиме со
овие намалени цени до жетвата", потенцираше Ставрески.
На состанокот биле формирани посебни работни групи од Комитетот за
следење на цените. Секоја група ќе биде
одговорна за секојдневно следење на
цените на одредени животни намирници. Тие ќе бидат задолжени постојано да
наоѓаат начини за намалување на цените или за нивно одржување. Покрај ова,
Владата ќе се обиде до почетокот на жетвените активности годинава да не ја зголеми цената на електричната енергија.
"Како и да е, во пазарна економија не
може да се дејствува со директиви за
одржување на цената на струјата, бидејќи таа е во ингеренции на Регулаторната
комисија за енергетика. Наша цел е со
тоа да им помогнеме на производителите
во намалувањето на трошоците", додаде
Ставрески.

СКРОМНИ РЕЗУЛТАТИ
Сепак, трговците не се толку оптимисти, како што тоа го потенцираа владините претставници.
"Факт е дека спектакуларни резултати
нема да има, бидејќи станува збор за глобален тренд на поскапувања. На пример,
маслото за јадење не може да се врати
на ниво на цена од пред една година,
кога литар чинеше 55 денари, но ситуацијата може да се ублажи. Се размислува
кај неколку основни артикли да се
откажеме или да одиме со минимални
маржи. Верувам дека и производителите
кои имаат можност ќе направат свое
намалување. Се надевам дека цените ќе
бидат изедначени и дека нема да има
конкуренција во тој дел и граѓаните тоа
ќе го почувствуваат", изјави Владимир

Тодоровиќ, сопственик на синџир маркетите "Тинекс".
За разлика од трговците, производителите не гледаат голем простор за намалувања на цените.
"Ќе се бориме заедно со трговците кај
лебот да има намалување од еден, два
до три денари за векна, но тоа ќе зависи
од цената на брашното", изјави Ристо Ташев, сопственик на "Жито Вардар".
И во "Жито Вардар", најавија дека не
треба да се очекува спектакуларно поевтинување на лебот. Од оваа мелничка индустрија велат дека лебот најверојатно ќе
се продава само за 1 до 3 денари поевтино.
"Сепак, не може многу да се направи,
бидејќи се работи за глобален тренд на
поскапувања на храната во светот. Теш-

ката состојба во која се наоѓа оваа индустрија придонесе половина од пекарите
да ги затворат своите капацитети, а повеќето мелници и не работат", вели Ташев.
Според него, пуштањето пченица со
пониска цена од пазарната и гарантираната цена на електричната енергија
нема многу да придонесат за намалување на цените на лебот.
"Во моментов на пазарот може да се
најде пченица по 300 евра за тон, а брашно за 200 евра. Тоа значи дека доколку
државата й пушти пченица со пониска
цена, таа ќе чини околу 250 евра за тон,
што е повторно поскапо од брашното
што влегува од Србија. Покрај тоа, количеството од 20.000 тони е доволно да ги
'закрпи' потребите на земјава за еден
ипол месец, што значи се работи за краткорочна мерка", објаснува првиот човек
на "Жито Вардар".
И фабриката за масло "Благој Ѓорев"
од Велес е подготвена да разговара со
власта за намалување на цената на
маслото за јадење, бидејќи и во нивен
интерес е поевтинувањето на овој производ.
Иста е состојбата и во "Брилијант" од
Штип . Од таму велат дека гарантираната
цена на струјата ним не им значи многу,
со оглед на тоа дека таа има многу мал
удел во крајната цена на маслото за
јадење.
"Најголем дел од производствениот
трошок отпаѓа на суровината, чија цена
во светски рамки незапирливо оди нагоре", велат во "Брилијант".
Што се однесува до цената на млекото, во "Сведмилк" сметаат дека проблемот со цената на млекото не е во нив,
туку во сточарите кои ги зголемија откупните цени на млекото, а крајната продажна цена на млекото зависи од цената на
суровината.
Како и да е, времето е тоа кое ќе покаже дали граѓаните на своја "кожа" ќе
ги почувствуваат благодетите на ургенцијата на Владата. Или ќе биде како во
народната, кучињата лаат, караванот си
врви...

ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА ПО 15. ПАТ
Дионисови слави "Мину Угриновска"
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"
22 и 23 февруари 2008 г. поч. 20 часот
Возобновени древно македонски чествувања во чест на Диониса оваа Божја
година по 15. пат. Семакедонски средби во духот на Европа без граници. Обединување на македонската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо...
песни и ора, претставување книги, театарски претстави, филмски проекции...
беседи... Промоција на филмот "Дарување светлина", снимен во Мала Преспа кај
Македонците во Албанија. Женска вокална група од Мосомиште, Гоцеделчевско. Вокална група од Мала Преспа... дует Пиргови од Пиринско... претставување
на книгата "Македонијада" од Иван Сингартиски од Мосомиште... оркестарот
"Македонија" од Гоце Делчев, гости од Егејско..."Да си подадеме рака, да ги
укинеме границите, да летаме слободно како птиците"- настап на култниот
театар "Скрб и утеха"... филм за славењето на Ѓурѓовден кај Македонците во
Гора, учесник на меѓународниот фестивал во Нирнберг... дојдете да го доживеете македонизмот како култ на славење, песни и ора, дарување култура и
човекољубие на "Дионисовите слави".
35 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 711 / 15.2.2008

