КРЕТАЊЕ КУПОВНЕ МОЋИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ

У децембру 2007. године куповна моћ jе већа него у претходним
месецима. Овакво кретање условљено је значајнијим повећањем просечне нето
зараде у децембру месецу. Повећана нето зарада ублажила је повећање цена млека
и прерађевина од млека и масноћа (јестиво уље).
У децембру 2007. године остварена месечна нето зарада покрила је
минималну потрошачку корпу у свих петнаест градова у којима се снимају цене.
Однос просечне потрошачке корпе и нето зараде је најповољнији од септембра
2000. године.
ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА ПО ИСПЛАЋЕНОМ РАДНИКУ У СРБИЈИ
за ДЕЦЕМБАР 2007. године (37.053 динара)
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1. У децембру 2007. године је за покриће просечне потрошачке
корпе било потребно издвојити 0,87 а за покриће минималне корпе 0,55 просечне
нето зараде у Републици.
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Однос просечне месечне зараде и просечне потрошачке корпе
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2. Према подацима Републичког завода за статистику, просечна
потрошачка корпа за децембар 2007. године износила је 30.110 динара а
минимална потрошачка корпа 18.992 динара. У односу на претходни месец,
просечна потрошачка корпа је већа и за 1,4% а минимална за 1,7%. У односу на
децембар 2006. године, просечна потрошачка корпа је поскупела за 14,9% а
минимална за 16,8%.
Однос просечне месечне нето зараде и минималне потрошачке корпе
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3. Цене на мало у децембру 2007. године у односу на претходни
месец веће су за 1,3%, док су трошкови живота већи за 1,5%. При том, укупан
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раст цена на мало у односу на
трошкова живота 11,9%.

децембар 2006. године износио је 10,1% а

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици,
исплаћена у децембру 2007. године, износила је 34.471 динара. У односу на
претходни месец номинална нето зарада је већа за 17,4% а реална је већа за
15,6%. У односу на децембар 2006. године номинална нето зарада била је већа
чак за 21,9% а реално је већа за 9,0%.
Од укупног броја запослених у узорку, који према процени РЗС за
децембар 2007. године износи 950.409 радника, исплаћено је 884.186 радника или
93,0%. Без нето зараде у новембру остало је 54.144 радника, или 5,7% од укупног
броја запослених.
У децембру 2007. године просечна месечна нето зарада по
исплаћеном раднику у Републици износила је 37.053 динара и била је већа од нето
зараде по запосленом раднику (34.471 динара) у истом месецу за 7,5%. У оквиру
просечне децембарске нето зараде по исплаћеном раднику од 37.053 динара,
12,84% запослених примило је до 50% просечне зараде по исплаћеном раднику
(до 18.527 динара), 47,57% примило је од 50 до 100% просечне зараде (од 18.527
до 37.053 динара), затим 25,29 % запослених примило је 100 до 150% просечне
зараде (од 37.053 до 55.580 динара), док је 14,30% запослених примило преко
150% просечне зараде (преко 55.580 динара).
5. У децембру 2007. године у односу на претходни месец обе
потрошачке корпе су повећане и то просечна потрошачка корпа је скупља за 422,0
динара или 1,4% а минимална за 322,5 динара или 1,7%.
Процентуални удео хране и пића у потрошачкој корпи
80%

70%

70,80%
63,50%

60%

62,20%

65,60%
60,50%

58,70%

61,50%

58,70%

59,30%
58,20%

58,60%
57,30%

60,00%
58,00%

60,20%

58,50%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Децемб.-01

Децемб.-02

Децемб.-03

Децемб.-04

минимална потрошачка корпа

Децемб.-05

Децемб.-06

просечна потрошачка корпа

Новемб.-07

Децемб. -07

4
Укупни издаци за прехрамбене производе повећани су у обе корпе,
у просечној корпи за 388,8 динара а у минималној корпи за 306,8 динара.
Истовремено, под утицајем сезоне, незнатно је промењена
структура обе корпе (искључене су крушке, док је количина јабука повећана).
У обе потрошачке корпе у децембру 2007. године значајно је
поскупело свеже млеко и прерађевине од млека и масноћа (јестиво уље) а
забележено је поскупљење жита и производа од жита, поврћа и прерађевина од
поврћа и осталих прехрамбених производа и пића у односу на претходни месец,
док је појефтинило, воће и прерађевине од воћа и свеже и прерађено месо.
Укупни издаци за непрехрамбене производе и услуге у децембру
2007. године у односу на претходни месец бележе повећање у обе корпе, у
просечној корпи за 20,2 динара а у минималној корпи за незнатних 2,3 динара.
Децембарско незнатно поскупљење условљено је растом, средстава
за хигијену и лекова, школског прибора, мушке и женске одеће и обуће.
Процентуални удео комуналних,ПТТ,саобраћајних услуга и ел. енергије у потрошачкој корпи
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Укупни издаци за градски превоз, комуналне услуге, електричну
енергију и ПТТ услуге у обе потрошачке корпе у децембру 2007. године у односу
на претходни месец већи су за по 13,0 динара. Наведено повећање ових цена су
последица корекција цена централног грејања у Смедереву, Ужицу и Суботици.
6. Просечна зарада по запосленом раднику у Републици, у децембру
2007. године, износила је 34.471 динара. Посматрано по градовима, натпросечну
зараду у децембру 2007. године статистика је регистровала у Београду (42.901
динара), Новом Саду (41.050 динара), Смедереву (39.786 динара) и Панчеву
(38.732 динара). Просечна месечна зарада која је испод просека Републике,
забележена је у Сремској Митровици (34.778 динара), Суботици (34.089 динара),
Зрењанину (33.889 динара), Ужицу (33.733 динара), Крагујевцу (30.660 динара),
Шапцу (30.211 динара), Нишу (29.727 динара), Ваљеву (28.908 динара), Зајечару
(27.738 динара), Краљеву (27.483 динара) и Лесковцу (25.064 динара).
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Најнижа децембарска зарада регистрована је у Лесковцу и износи
58,4% од највише зараде, која је остварена у Београду. У односу на претходни
месец, раст зарада у посматраним градовима креће се у распону од 4,2%,
(Краљево), 9,0%, (Смедерево), до 22,3%, (Суботица), и 23,0% (Сремска
Митровица).
7. Посматрано по делатностима а у односу на просек зараде у
Републици (34.471 динара), у децембру 2007. године највећу зараду статистика је
регистровала у делатностима организација на бази учлањења (86.413 динара),
финансијском посредовању (78.270 динара), осигурању (68.677 динара),
изнајмљивању машина и опреме (65.656 динара) а најнижу зараду, уобичајено, у
неким делатностима прерађивачке индустрије, као што су производња одевних
предмета и крзна (10.274 динара), производња текстилних предива и тканина
(11.350 динара), производња коже и предмета од коже и обуће (14.878 динара) и
прерада и производи од дрвета и плуте (15.119 динара).
8. Посматрано по градовима, у децембру 2007. године, куповна моћ
изнад просека Републике, мерена кроз обе потрошачке корпе, регистрована је у
Београду, Новом Саду, Смедереву и Панчеву. Куповна моћ испод просека
Републике, мерена кроз обе корпе, регистрована је у Сремској Митровици,
Суботици, Зрењанину, Ужицу, Крагујевцу, Шапцу, Нишу, Ваљеву, Зајечару,
Краљеву и Лесковцу.
У свим градовима који се статистички прате, просечна месечна
зарада покрила је минималну потрошачку корпу а у Београду, Новом Саду,
Смедереву, Панчеву, Сремској Митровици, Суботици, Зрењанину, Ужицу,
Крагујевцу и Шапцу и просечну потрошачку корпу. Најнижи животни стандард
имају Краљево и Лесковац.

