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БАНКАРИТЕ ЈА ВРАЌААТ 
ДОВЕРБАТА НА ГРАЃАНИТЕ!?

По падот на вкупните депозити во банките, во 
минатите два месеца, конечно се забележа минимален 
пораст од 0,5 проценти. Ова зголемување се должи на 
порастот на штедните влогови на граѓаните. 

Од податоците 
на Народна 
банка може да се 
забележи дека во 
декември 
минатата година 
девизното 
штедење се 
зголемило за 
сметка на 
денарското за 3,8 
отсто во 
споредба со 
претходниот 
месец.

По драстичниот бран повлекување на денарските 
заштеди од банките, граѓаните повторно ги враќаат 
парите во банка. Годинава почна со мал пораст на 
штедните влогови, за 778 милиони денари.

Обидувајќи се да го зголемат чувањето пари во банка, 
банкарите  воведоа нов тип штедење, со кое граѓаните 
покрај основната сума, секој месец треба да внесуваат 
одреден влог, а на крајот од дадениот период, добиваат 
камата и бонус.

НАЈГОЛЕМА НЕВРАБОТЕНОСТ ВО 
МАКЕДОНИЈА

На меѓународната конференција на директори на 
јавни служби за вработување на просторите на 
поранешна Југославија во Херцег Нови, се утврдило дека 
од сите, најголема невработеност има во Босна и 

Херцеговина и 
Македонија, а 
најмал број 
невработени во 
Црна Гора. 

Билјана 
Јовановска од 
Агенцијата за 
вработување во 
Македонија навела 
дека околу 300.000 
луѓе во државата се 
наоѓаат на списокот 

на невработени, што значи дека стапката на 
невработеност во земјата е поголема од 30 проценти.

Според изнесените податоци на конференцијата во 
Црна Гора, невработеноста опфаќа околу 10,76 отсто, 
додека пак во Србија стапката на лица без работа не е 
поголема од 14 проценти.

Просечниот личен доход во Македонија изнесува 
околу 250 евра, во Хрватска 700, во Словенија 1.500, во 
Србија се движи околу 400 евра, во БиХ 350, додека пак 
во Црна Гора околу 600 евра.

МАКЕДОНЦИТЕ 
НАЈМАЛКУ ДОЛЖАТ

Како што 
наведува Народна 
банка, според 
последните 
податоци, секој 
граѓанин на 
Република 
Македонија 
должи просечно 
по 540 евра. 
Споредено со 
земјите од 
регионот, граѓаните на Македонија се најмалку 
задолжени.

Најмногу се задолжени граѓаните на Хрватска и веднаш 
по нив се и граѓаните на Бугарија и Романија со околу 
1.200 евра, додека пак во Црна Гора секој граѓанин должи 
околу 900 евра. Малку позадолжени од Македонците се 
Србите со околу 570 евра а, пак, граѓаните на Босна и 
Херцеговина за 850 евра по глава на жител.

Задолженоста на граѓаните од регионот значително 
пораснал во текот на 2008 година.

Ваквата ситуација во Македонија најмногу се должи на 
ниската кредитоспособност на населението, а најдобар 
показател на тоа е што просечниот долг по жител е 
речиси двапати поголем од просечната плата во 
Македонија, која што изнесува околу 300 евра.

ПРЕДВРЕМЕ ЗАВРШЕН ОТКУПОТ 
НА ТУТУНОТ

Оваа година, 
откупот на тутунот 
заврши порано од 
предвидениот 
законски рок, па 
заклучно со 30 
јануари беа 
откупени вкупно 
16.000 тони суров 
тутун. 

Според 
министерот Спасеновски, оваа година исплатата на 
тутунот се одвивала без проблеми и задоцнување, 
нагласувајќи дека досега биле исплатени 99 отсто од 
откупените количества тутун.

Просечната откупна цена на тутунот годинава достигна 
167,34 денари по килограм што е за 27 денари повеќе од 
минатогодишната, која достигна до 140,5 денари по 
килограм.

"Исплатата на субвенциите кои оваа година изнесуваат 
45 денари по килограм ќе се изврши веднаш по 
добивањето на списоците од откупните центри и 
извршените контроли", објасни министерот Спасеновски.

Во тек е склучувањето договори со откупувачите на 
тутун како и пријавувањето на производството, па така 
според законските рокови овие договори треба да бидат 
склучени до 10 април.



РЖ "ИНСТИТУТ" ОЧЕКУВА ЗАЖИВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
По целосниот застој на производството во изминатите месеци, како резултат на 

финансиската криза и застојот на испорака на гас, од РЖ "Институт" очекуваат во февруари 
повторно заживување на производството.

Во соопштението на компанијата објавено на Македонска берза се вели:
"Во фаза сме во преговори со нови купувачи. Од принуден одмор се вратени на работа 11 

извршители, а со 5 извршители не е продолжен времениот работен однос. Во Заводот за 
бакар почнати се активности на леење на скулптури и делови за индустријата по конкретни 
нарачки. Очекуваме динамиката на овој погон да се зголеми со започнувањето со работа на 
останатите поголеми капацитети во Македонија".

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
За субвенциите за есенските посеви и за говедата, досега се пријавиле повеќе од 33.000 

земјоделци. Пријавувањето трае до 15 февруари, а потоа следи пријавувањето за 
субвенцијата од 2,5 денари за литар млеко.

Валентина Ѓошевска од Платежната агенција им порача на млекопроизводителите да ги 
чуваат откупните белешки објаснувајќи:

"На млекопроизводителите само можеме да им порачаме да ги чуваат откупните белешки, 
да си ја чуваат документацијата и кога ќе аплицираат за млеко во 2009 година ќе се вклучат и 
двата последни месеци од претходната година. Всушност и називот на мерката е така, 
финансиска поддршка за произведено и продадено млеко од ноември 2008 до септември 
2009 година". 

Платежната агенција во текот на овој месец ќе врши и исплата на сите земјоделци кои минатата година не 
примиле пари поради незавршеното обележување на козите и овците.

РАБОТНИЧКИТЕ НА "ЛАЈФ ТЕКСТИЛ"  ЈА ПРЕКИНАА РАБОТАТА
Поради неисплатени пет плати и повеќемесечни придонеси, работничките од прилепската 

текстилна фирма "Лајф текстил" протестираа во кругот на компанијата. Вработените велат 
дека се оштетени и нема да се вратат на работното место сè додека не им бидат исплатени 
заостанатите плати. 

Од друга страна, пак, правниот застапник на компанијата тврди дека на работниците им 
должат само една ипол плата, и е со став дека работниците треба да се вратат на работа затоа 
што само на тој начин ќе можат да дојдат до финансиски средства.

Компанијата "Лајф текстил" има околу 100 вработени кои работат по лон систем на 
преработка на лесна конфекција.

СУБВЕНЦИИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ
Според најавите од страна на министерот за економија, Фатмир Бесими, оваа година за субвенционирање на 

туризмот од државниот Буџет ќе бидат одвоени околу 9 милиони денари. Овие  пари треба најмногу да се 
искористат за промоција на алтернативниот туризам.

Туристичките оператори кои организираат престој на странски туристи во земјава ќе 
добијат пари од државата со кои ќе се намалат нивните трошоци за аранжманите. Според 
статистичките податоци во 2008 година, државава ја посетиле околу 250.000 странски 
туристи или за речиси 10 отсто повеќе од минатата година. 

При средбата меѓу туристичките работници и министерот Бесими беше констатирано 
дека е неопходно стриктно почитување на лиценците и категоризацијата на хотелите. 
Туристичката стратегија најмногу ќе биде насочена за привлекување туристи од Србија, 
Црна Гора, Бугарија и од Турција, затоа што се покажало дека тие се најбројни странски 
посетители на Македонија.


