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BRAN OD POSKAPUVAWA

UDAR PO PLITKITE XEBOVI
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 производителите правото на увоз да
го дадат на трговци кои донесоа поголемо количество
поскапа пченица, бидејќи цената на светскиот пазар е
повисока - велат од Министерството за економија.
Државата нема намера да се меша во одредување на цената
на лебот.
Пишува:
Рената МАТЕСКА

М

елничарите
ја
зголемија цената на лебот, а граѓаните се загрижени од
понатамошен пораст на
цената на основниот прехранбен производ, како
и на другите производи и услуги,
бидејќи стандардот ни е пренизок.
Ако се земе предвид дека во државава имаме нешто помалку од

половина милион невработени
луѓе, стечајци, загубари чии ремени од стегање се истенчија, тогаш јасно е зошто загрижува поскапувањето. Поскапувањето е контрадикторно, а штетата ја трпи обичниот потрошувач.
Министерот за економија, Стевчо Јакимовски, се закани дека Владата ќе преземе соодветни мерки
преку Монополската управа, ако
се утврди дека мелничарите самоволно и без причина ја зголемиле
цената на лебот.
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Според владини извори, мелничарите со зголемувањето на цената на лебот вршат притисок врз
Владата. Според шпекулациите
производителите создадоа вештачки недостиг на пченица за да
добијат одредени количества
од Бирото за стоковни резерви
кои ќе ги платат со реколтата од
наредната година. Цената на лебот во неколку градови на земјава се зголеми во просек за 3 до
7 денари, а дали ќе има и понатамошно зголемување зависи од каде ќе биде увезена пченицата која според мелничарите е во недостиг.
Производителите на леб велат
дека последното зголемување на
цената на лебот всушност значело
враќање на старите цени од пред
две години кога поголемите мелнички комбинати под притисок на
конкуренцијата од малите градски
пекари биле принудени да ги намалат цените.
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ШПЕКУЛАЦИИ
- "Снабдувањето со брашно и пченица на пазарот е
стабилно. Ако утврдиме дека
мелничарите шпекулираат
оти нема доволно пченица
и дека самоволно ја зголемиле цената на лебот, ќе
се преземат мерки" - потенцираше министерот Јакимовски. Владата на 18 јуни
2002 година на мелничкопекарските комбинати во
земјава им отпишала побарувања од околу пет милиони евра за 40.000 тони
пченица што ја позајмиле две
години претходно. Оттука
тие и сега се надеваат дека
ќе ја повторат приказната.
Поскапувањето, според сè,
се случува вештачки, бидејќи мелничарите сакаат да
ја уценат Владата за да добијат бесплатна пченица и
отпишување на долговите.
За жал, Владата нема ингеренции да ја регулира цената на лебот. Според шпекулациите, цената на лебот
во Скопје нема да се зголеми. Поскапувањето на
лебот во источниот дел на
земјава е резултат на досегашната многу ниска цена
од 17 денари за векна, за
разлика од главниот град
каде што најевтиниот леб
чини 20 денари, велат во
Министерството за земјоделство. Во "Жито лукс" информираат дека цената на
лебот засега не ја менуваат.
Истото го потврдуваат и во
"Жито Скопје".

ПАЗАРНА ЦЕНА
Цената на лебот се формира пазарно, слободно и никој
во тоа нема право да се меша,
потенцираат од власта. Така
стојат работите, а граѓанинот
плаќа денари повеќе. - "Ние
направивме доволно со тоа
што им дозволивме на мел-

ничките претпријатија своето право на увоз да го префрлат на една трговска фирма за да се собере поголемо
количество за увоз и да падне
цената на пченицата. Цената
на лебот се формира пазарно" - подвлече министерот за
земјоделство, Славко Петров.
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

ка поскапувањето на лебот во внатрешноста се случило поради ниската цена која била резултат на големата конкуренција меѓу
многубројните пекарници.
- "Со ова поскапување - вели
Гоце Пачемски, портпарол
во Министерството за економија - во помалите градови
цената на лебот се изедначи
со таа во Скопје. Ново поскапување не се очекува.
Владата нема да се меша
во одредување на цената
на лебот. Таа им дозволи на

цената на лебот, но треба да
се заштити една категорија,
бидејќи станува збор за
стратешки производ", децидна е Маријана Лончар - Велкова, претседателка на Организацијата на потрошувачите на Македонија - ОПМ.
Во Министерството за
економија објаснуваат де-

производителите правото на
увоз да го дадат на трговци
кои донесоа поголемо количество поскапа пченица, бидејќи цената на светскиот пазар е повисока".
Во Министерството за земјоделство сметаат дека мелничарите направиле погрешна процена кога наместо за
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откуп на домашната пченица
се одлучиле за увоз со надеж
дека ќе купат поевтино. Домашната пченица им е скапа
на производителите, бидејќи
се продава по цена од над
10 денари за килограм. Увезената 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.

“СОЛЕН” ЛЕБ
Лебот, низ продавниците
во Делчево, Берово и Пехчево осамна со по две различни цени. Истиот полубел
леб од 600 грама, каков што
исклучиво се продава во
овие градови чини 20 и 25

резерви каде има залихи само за два
месеца.
По овој рок останува неизвесно
од каде и по која цена 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 поскапувањето на лебот преку
воведување соодветни заштитини мерки преку Монополската управа. Како и
да е, граѓаните се тие кои остануваат со
покуси ракави плаќајќи поскап леб.
денари зависно од производителот.
Пекарите од Делчево и Пехчево ја
задржаа старата цена од 20 денари,
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 секаде лебот
да се продава по новата цена од 25
денари, бидејќи двете приватни пекари
што сè уште продаваат по 20 денари,
имаат ограничени резерви на брашно
набавено по стара цена.
По првичното поскапувањето дојде до објаснување дека морало итно
да се набави пченица од соседна Грција по цена не како досега од 11, туку од 15 денари за килограм. Токму
тоа ја зголемило цената. Пекарите се
надеваат дека скоро ќе пристигне бродот со пченица по 11 денари од Канада,
што ќе овозможи стабилизирање на
цената на лебот и можно враќање на
старата цена од 20 денари. Но, бродот
се чека веќе подолго време.
Инаку, бранот поскапување на лебот
почна во Битола, пред нова година, а
поскапе во вкупно осум градови. Од
увозот на пченицата ќе зависи дали
цената ќе падне на 20 денари или пак
ќе скокне на 30 денари за еден леб.
Во меѓувреме цената на еден
килограм брашно порасна за цели 2
денари. Еден килограм брашно Т 500
наместо за 16 сега се продава за 18
денари.
Мелничките комбинати пред еден
месец алармираа дека цената на
лебот ќе се зголеми, ако Владата не им
помогне да набават поевтина пченица
од увоз. Министрите единствено им
понудија на пекарите да ја продадат
пченицата од државните стокови
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