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GRAĐANI BI NAJRADIJE PLAKALI OD MUKE: S
užasom shvaćaju kako iz mjeseca u mjesec za plaću
mogu kupiti sve manje i manje
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Iako se stalno piše o tom, i građani su se već pomaklo navikli na svakodnevna
poskupljenja, to ne znači da ih nije šokiralo kad je Državni zavoda za statistiku u petak
objavio da su potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu porasle 3,1 posto na godišnjoj
razini. Jer jedno je pričati, a sasvim drugo vidjeti brojke crno na bijelom. Posebno
šokira činjenica što je riječ o najvišoj stopi inflacije još od travnja 2013. kada je
iznosila 3,3 posto.
Antonija je jedna od 200 tisuća radnika u hrvatskom sektoru trgovine. Za N1 kaže da
vidi kako joj cijene svakog dana rastu pred očima. Trgovkinja govori kako danas
može kupiti puno manje za svoju plaću nego što je bio slučaj prije 5 ili 10 godina, otkako
svakodnevno svjedoči rastu cijena goriva i osnovnih stvari, mlijeka, ulja, kruha.
Kako je Hrvatska turistička zemlja, rast cijena se najviše osjeti za vrijeme sezone
na moru jer trgovci žele u što kraćem roku zaraditi što više, često na štetu domaćih
kupaca. Naši trgovci tada idu logikom da su stranci dubljeg džepa pa će bez problema
kupiti po cijenama koje traže, a na domaće tad malo tko misli.
TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

O nezadovoljstvu građana najviše slušaju upravo trgovci koji su u direktnom kontaktu
s njima svakog dana.
Trgovac Ivan ističe kako problem nije u maržama, već nabavnim cijenama koje su više.
Cijena proizvodnje raste zbog sve više cijene energenata, rastu cijena hrane pridonijeli
su i loši vremenski uvjeti ovog proljeća, osobito mraz koji je uništio veliki broj hrvatskih
poljoprivrednika.
Cijene hrane su na godišnjoj razini porasle 2,4 posto, alkoholnih pića i duhana 5,5
posto, restorana i hotela 4,4 posto, stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih
goriva za dva posto, komunikacija 2 posto te pokućstva, oprema za kuću i redovito
održavanje kućanstva 1,2 posto. Pad su zabilježile jedino cijene odjeće i obuće – pola
posto na godišnjoj razini.
Sindikati upozoravaju da se veća zarada za vrijeme turističke sezone nije prelila u
džepove blagajnica te prosječna plaća blagajnica uglavnom ne prelazi 4.000 kuna.
Ekonomski analitičar Velimir Srića upozorava kako cijene sve više rastu što se više
priča o inflaciji:
“Kad se to dogodi trgovci će požuriti što prije dignuti cijene kako baš oni ne bi bili žrtve
poskupljenja, posebno kad se priča o porastu cijena energenata kao što je sada kod
nas slučaj”, kaže.

