
Cresc preturile la alimentele procesate
Presedintele Romalimenta, Sorin Minea a spus, citat de Mediafax, ca in urmatoarele doua trei luni ne vom
confrunta cu o crestere a preturilor la produsele alimentare procesate. Aceste mariri vor ajunge si la
10-12%, mai crede Sorin Minea, care subliniaza ca nu se poate face nimic pentru stoparea cresterii.
Presedintele Romalimenta a precizat ca in ultima vreme pretul la carne a crescut cu aproximativ 20 de
procente, din aceasta cauza prevazand o crestere a pretului la acest aliment cu aproximativ 8%. Minea a
mai spus ca nu toate alimentele vor fi atinse de scumpiri, pentru ca "in mod normal n-ar mai trebui sa
creasca pretul la ulei si la zahar, pentru ca e productie primara". Totodata, in previziunile presedintelui
Romalimenta mai intra si posibila plafonare a pretului la paine, scaderea sau ramanerea constanta a
pretului la legume si fructe, datorita perioadei calde care urmeaza. Minea a specificat ieri, ca majorarile
de care vorbeste au inceput deja, influentarea preturilor neputand fi controlata de tara noastra. Sorina
Minea a aratat ca bursa preturilor nu este in Romania, tara noastra aliniindu-se, de fapt, influentelor din
exterior. Scaderea acestora ar putea fi totusi posibila, in opinia presedintelui Romalimenta, "daca
Romania ar avea o productie formidabila, un excedent". Cu toate acestea, situatia externa va influenta
preturile de pe piata interna, atat timp cat materia prima este procurata de tara noastra din Comunitatea
Europeana. 
  
  La randul sau, Adrian Radulescu, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii a aratat ca majorarile de
preturi sunt direct proportionale cu scumpirea cerealelor. Radulescu a subliniat ca este pentru prima data
in doua decenii cand cerealele au avut o crestere extraordinara de preturi, fiind vorba despre 120-130 de
euro pe tona si chiar de 260 de euro pe tona, aceasta scumpire ducand inevitabil si la scumpirea carnii.
Reprezentantul Ministerului Agriculturii a mai spus ca tara noastra are nevoie de aproximativ patru sau
cinci ani pentru atingerea unei productii eficiente in Romania, echilibrata cu cea a UE. 
  
  Toate acestea vin in conditiile in care BNR a revizuit la mijlocul saptamanii trecute, in urcare, prognoza
de inflatie pentru 2011 de la 3,6% la 5,1%, si asteptarile pentru anul viitor de la 3,2% la 3,6%. in
consecinta, tara noastra are a doua cea mai mare crestere a preturilor de consum, dupa Bulgaria, dintr-o
lista cu sapte tari foste comuniste. Numai in luna martie, in Romania pretul produselor alimentare au
crescut cu 1,17% fata de februarie si cu 4,12% comparativ cu decembrie 2010. De la inceputul anului,
scumpiri de peste 10% au fost inregistrate la legume si conserve de legume (19,2%), in special pentru
cartofi (24,7%), fructe proaspete (12,56%) si zahar (11,98%).
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