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BRAN OD POSKAPUVAWA 

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

Мелничарите ја 
зго  лемија цена-
та на лебот, а гра-

ѓаните се загрижени од 
понатамошен пораст на 
цената на основниот пре-
хранбен производ, како 

и на другите производи и услуги, 
бидејќи стандардот ни е пренизок. 
Ако се земе предвид дека во др-
жавава имаме нешто помалку од 

Владата донесе одлука за забрана за извоз на пченица, со 
цел да се спречат можните шпекулации од страна на 
мелничарите кои најавуваат криза за лебот.

Владата им дозволи на про изводителите правото на увоз да 
го дадат на тр говци кои донесоа по големо количество 
пос капа пченица, бидејќи цената на светскиот па зар е 
повисока - велат од Министерството за еко номија.

Државата нема намера да се меша во одредување на цената 
на лебот.

половина милион невработени 
лу ѓе, стечајци, загубари чии ре-
ме ни од стегање се истенчија, то-
гаш јасно е зошто загрижува пос-
капувањето. Поскапувањето е кон-
традикторно, а штетата ја трпи обич-
ниот потрошувач.

Министерот за економија, Стев-
чо Јакимовски, се закани дека Вла-
дата ќе преземе соодветни мерки 
преку Монополската управа, ако 
се утврди дека мелничарите само-
волно и без причина ја зголемиле 
цената на лебот. 

Според владини извори, мел-
ничарите со зголемувањето на це-
ната на лебот вршат притисок врз 
Владата. Според шпекулациите 
про  изводителите создадоа веш-
тач ки недостиг на пченица за да 
до  бијат одредени количества 
од Бирото за стоковни резерви 
кои ќе ги платат со реколтата од 
на  редната година. Цената на ле-
бот во неколку градови на зем-
јава се зголеми во просек за 3 до 
7 денари, а дали ќе има и по на та-
мошно зголемување зависи од ка-
де ќе биде увезена пченицата ко-
ја според мелничарите е во не-
достиг.

Производителите на леб велат 
дека последното зголемување на 
цената на лебот всушност значело 
враќање на старите цени од пред 
две години кога поголемите мел-
нички комбинати под притисок на 
конкуренцијата од малите градски 
пекари биле принудени да ги на ма-
лат цените.
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ШПЕКУЛАЦИИ

- "Снабдувањето со браш-
но и пченица на пазарот е 
стабилно. Ако утврдиме дека 
мел ничарите шпекулираат 
оти нема доволно пченица 
и дека самоволно ја зго ле-
  миле цената на ле бот, ќе 
се преземат мер ки" - по тен-
цираше минис те    рот Јаки-
мовски. Вла       да  та на 18 јуни 
2002 го ди на на мел ничко-
пекарските ком   би нати во 
зем јава им от    пи шала по-
барувања од око  лу пет ми-
лиони евра за 40.000 тони 
пченица што ја позајмиле две 
години прет    ходно. Оттука 
тие и се  га се надеваат дека 
ќе ја пов торат приказната. 
Пос ка  пувањето, според сè, 
се слу чува вештачки, бидеј-
ќи мел ничарите сакаат да 
ја уце нат Владата за да до-
бијат бесплатна пченица и 
отпишување на долговите. 
За жал, Владата нема ин ге-
ренции да ја регулира це-
ната на лебот. Според шпе-
кулациите, цената на ле бот 
во Скопје нема да се зго-
леми. Поскапувањето на 
ле  бот во источниот дел на 
земјава е резултат на досе-
гаш ната многу ниска цена 
од 17 денари за векна, за 
раз лика од главниот град 
ка  де што најевтиниот леб 
чи  ни 20 денари, велат во 
Министерството за зем јо-
делство. Во "Жито лукс" ин-
фор мираат дека цената на 
ле бот засега не ја менуваат. 
Ис тото го потврдуваат и во 
"Жито Скопје".

ПАЗАРНА ЦЕНА

Цената на лебот се фор ми-
ра пазарно, слободно и никој 
во тоа нема право да се меша, 
потенцираат од власта. Така 
стојат ра бо тите, а граѓанинот 
пл а    ќа денари повеќе. - "Ние 
направивме доволно со тоа 
што им дозволивме на мел-

ничките претпријатија свое-
то право на увоз да го пре-
фрлат на една трговска фир-
ма за да се собере по го ле мо 
количество за увоз и да пад не 
цената на пченицата. Це ната 
на ле бот се формира пазар-
но" - под влече ми нис  те рот за 
земјоделство, Слав ко Пе т ров.

Според Министерството 
за економија, Владата нема 
да се меша во одредување 
на цената на лебот, бидејќи 
таа слободно се формира.
- "Точно е дека Владата не 
се меша во формирање на 

цената на лебот, но треба да 
се заштити една категорија, 
бидејќи станува збор за 
стра тешки производ", децид-
на е Маријана Лончар - Вел-
  кова, претседателка на Орга-
   низацијата на потро шу ва-
чите на Ма      ке донија - ОПМ.

Во Министерството за 
еко   но   ми ја објаснуваат де-

ка пос  ка пувањето на ле-
бот во внатрешноста се слу-
чи   ло поради ниската це-
на која била резултат на го-
ле  ма та конкуренција меѓу 
мно  гу бројните пекарници.
- "Со ова поскапување - вели 
Го  це Пачемски, портпарол 
во Министерството за еко но-
мија - во помалите градови 
це ната на лебот се изедначи 
со таа во Скопје. Ново пос-
ка  пување не се очекува. 
Вла  дата нема да се меша 
во одредување на цената 
на лебот. Таа им дозволи на 

произ водителите правото на 
увоз да го дадат на трговци 
кои донесоа поголемо ко-
ли чество поскапа пче ни-
ца, бидејќи цената на свет-
ски  от пазар е повисока". 
Во Министерството за зем-
јоделство сметаат дека мел-
ничарите направиле по греш-
на процена кога на мес то за 

“СОЛЕН” ЛЕБ

Лебот, низ продавниците 
во Делчево, Берово и Пех-
чево осамна со по две раз-
лични цени. Истиот полубел 
леб од 600 грама, каков што 
исклучиво се продава во 
овие градови чини 20 и 25 

откуп на домашната пченица 
се одлучиле за увоз со надеж 
дека ќе купат поевтино. До-
машната пченица им е скапа 
на производителите, бидејќи 
се продава по цена од над 
10 денари за килограм. Уве-
зе ната пченица може да 
биде или од Европа која е 
поскапа, или пак од Америка 
која е со попристапна цена. 
Европската пченица, велат 
познавачите, е за 30 отсто 
поскапа и кога таа би влегла 
кај нас, цената на лебот би се 
зголемила за 20 отсто.
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денари зависно од про изводителот. 
Пекарите од Делчево и Пехчево ја 
задр жаа старата цена од 20 де нари, 
додека лебот што во Делчево, Берово 
и Пехчево се носи од Пробиштип, Штип 
и Кочани се продава по цена од 25 
денари.

Се очекува наскоро се каде лебот 
да се продава по новата цена од 25 
денари, бидејќи двете приватни пе кари 
што сè уште продаваат по 20 денари, 
имаат огра ничени резерви на брашно 
набавено по стара цена.

По првичното пос ка пу вањето дој-
де до објас нување дека морало итно 
да се набави пченица од со седна Грци-
ја по цена не како досега од 11, ту-
ку од 15 денари за килограм. Токму 
тоа ја зголемило цената. Пе карите се 
надеваат дека ско ро ќе пристигне бро-
дот со пченица по 11 денари од Ка нада, 
што ќе овозможи ста билизирање на 
цена та на лебот и можно враќање на 
ста  ра та цена од 20 денари. Но, бродот 
се чека веќе по долго време.

Инаку, бранот поска пу ва ње на лебот 
почна во Битола, пред нова година, а 
поскапе во вкупно осум градови. Од 
увозот на пченицата ќе за виси дали 
цената ќе пад не на 20 денари или пак 
ќе скокне на 30 денари за еден леб.  

Во меѓувреме цената на еден 
килограм брашно по расна за цели 2 
денари. Ед ен килограм брашно Т 500 
наместо за 16 сега се про дава за 18 
денари. 

Мелничките комбинати пред еден 
месец алармираа дека цената на 
лебот ќе се зголеми, ако Владата не им 
помогне да набават по евтина пченица 
од увоз. Ми нистрите единствено им 
по нудија на пекарите да ја про дадат 
пченицата од др жав ните стокови 

резерви ка де има залихи само за два 
ме сеца. 

По овој рок останува не извесно 
од каде и по која це на ќе се набавува 
пченица за производство на леб, ако се 
има предвид дека цената на светскиот 
пазар постојано се зголемува и од 130 
долари за тон, сега достигна ниво од 
250 долари за еден тон.

Владата најави дека ќе се обиде да го 
спречи пос капувањето на лебот преку 
воведување соодветни заш титини мер-
ки преку Моно полската управа. Како и 
да е, граѓаните се тие кои ос тануваат со 
покуси ракави плаќајќи поскап леб.


