Црн бумбар за рекордните цени на горивата!
Рекордните цени на горивата во
Македонија од 87,5 денари за литар и
дизелот за 75 денари за литар ги ставија
во шокова состојба не само граѓаните,
туку и транспортерите, таксистите и
учесниците во јавниот превоз ширум
земјава, бидејќи високата цена не само
што ќе го поскапе превозот, туку и
цените на основните животни
намирници и услугите.
За да не добие црвен картон, Владата веќе започна да размислува да преземе
конкретни мерки како да се намали цената на нафтените деривати, оти реално
цените на горивата директно влијаат на формирањето на цените на јавниот
превоз. Министерот за економија, Ваљон Сараќини, вчера информираше дека на
владина седница ќе се разгледуваат предлозите за евентуално намалување на
ДДВ-то за превоз од 18 на 5 проценти, или пак, како што бараат
транспортерите, да се намалат акцизите за горивата.
-Чекавме премиерот Груевски да се врати од Индија и Малезија за да можеме да
ги отвориме овие прашања, па да видиме какво е расположението на
министерот за финансии и на другите членови на Владата за ваквите промени.
Владата веќе неколку пати досега побара состанок со менаџментот на ОКТА вели Сараќини и најави дека до крајот на март треба да се одржи состанок со
менаџерскиот тим на ОКТА за да се прецизира потребната методологијата за
утврдување на цените на нафтените деривати. Тој информираше дека в петок
лично ќе оди на разговор во ОКТА и ќе се сретне со менаџерите, но не се надева
дека нешто позначително ќе се смени кај цената, бидејќи таа зависи од нафтата
на светските пазари.
Сараќини потврди дека веќе се формирани работните групи со претставници на
Владата и номинирани членови од страна на ОКТА.
И вицепремиерот задолжен за економски прашања, Владимир Пешевски
деновиве исто така појасни дека и да дојде до менување на методологијата,
сепак незначителни ќе бидат корекциите на цените на горивата, бидејќи тие
повеќе зависат од берзанските цени на барелот нафта на светските пазари кој
постојано расте, но и од курсот на доларот во однос на денарот.

Од светската нафтена криза која уште повеќе ќе ги зголеми цените на
горивата стравуваат речиси сите светски економии.
Водечкиот американски економист, Нириел Рубини вчера во интервју за
познат американски медиум вели дека трите последователни рецесии
предизвикале геополитички шок на Блискиот Исток, што пак, донесе до
формирање на високи цени на нафтата на светските пазари.

-Високата цена на нафтата навистина ме загрижува. Не сум геополитички
експерт, но знам дека нападот на Израел на Иран, ќе значи пораст на
цената на барелот од 170 до 200 долари за барел - вели Рубини за Фореигн
Полицѕ.
Тој дава лоши оценки и за економскиот раст на државите од еврозоната и САД,
кој ќе биде пред се анемичен, пропратен со пораст на невработеноста и
загрозување на пазарите.
Германскиот институт за економија предвидува дека за 8 години горивата
ќе се продаваат по 4 евра за литар, а американските економски експерти
пресметале дека секој цент од зголемувањето на цената ја чини американската
економија околу 1,4 милијарди долари.

