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КУДЕ ЈЕ ТАЈ НИШ
Ако знамо да је планирани буџет града Ниша за 2015.годину 10 милијарди, града
Новог Сада 20 милијарди а града Београда 80 милијарди, онда морамо да поставимо
питање да ли је град Нови Сад два пута већи од града Ниша а град Београд 10 пута већи?
Отуда и питање из наслова: КУДЕ ЈЕ ТАЈ НИШ?
Одговор је да се Ниш налази у најсиромашнијем региону Републике Србије у
Југоисточној Србији.
А Србија је држава са највећим регионалним разликама у Европи, у којој је однос
између развијеног севера и нерзвијеног југа је 10:1.
Због оваквог стања, сваке године се око 150.000 људи сели са југа на север, чиме се
празне погранични простори, а да о томе нико не води рачуна!?
Према статистичким подацима у месецу августу ове године, просечна зарада у Ншу
је износила 39.222 динара и она је покривала 58 % цене просечне потрошачке корпе за
трочлано домаћинство (европски стандард) од 67.523 динара.
Што значи да просечна зарад не покрива ни све трошкове хране и комуналних
услуга.
Треба напоменути да су у Србији домаћинства вишебројна, јер због сиромаштва и
незапослености у једном домаћинству живи бећи број чланова, па је за такво домаћинство
и цена просечне потрошачке корпе свакако већа од приказане.
Међутим статистика је улепшана стварност а реалност је много гора. Ова
просечна зарада се односи на оне грађане који су имали среће да имају посао, а шта је са
40.000 незапослених на тржишту рада а није мали број ни оних који сваког дана иду на
посао а не добијају никаву зараду.
Према Европској мрежи против сиромаштва-Србија (ЕМПСС) у Србији 628.000
људи живи у апсолутном сиромаштву. Међутим према спроведеној анкети о приходима и
животном стандарду, у Србији је у ризику од сиромаштва 24,6% становника или близу 1,8
милиона људи.
Да би смањила статистички број сиромашних Влада је објавила смешне процене у
којима стоји да је за једночлано домаћинство потребно 11.340 динара месечно, за
двочлано домаћинство 17.010 динара а за четворочлано домаћинство 30.618 динара.
Било би добро када би чланови Владе покушали да барем један месец живе са
оваквим зарадама за које кажу да су довољне за грађане.
Ниш, 27.10.2015. год.
ПРЕДСЕДНИК
Мр Јован Јовановић

