
<b>Criza graului va majora succesiv pretul painii in urmatoarele luni</b>
Un alt argument cu care reprezentantii firmelor din industria de panificatie isi justifica solicitarea de
anulare a taxelor vamale este legata de pretul panii. Potrivit acestora, daca taxele vamale vor fi mentinute
la nivelul actual, cu siguranta ca, pe piata, pretul painii se va majora simtitor. Pe de alta parte insa,
majoritatea agentilor economici din industria de morarit si panificatie au scumpit deja painea cu cel putin
1. 000 de lei. "Noi solicitam ca aceste taxe sa fie eliminate cat mai repede, pe o perioada bine
determinata, si anume pana la urmatoarea recolta", ne-a declarat Viorel Marin, presedintele patronatului
ANAMOB. Potrivit reprezentantilor industriei de morarit si panificatie, in momentul de fata, desi nu se
cunoaste exact care va fi recolta totala, nici din punct de vedere calitativ si nici cantitativ, pretul graului
va inregistra, cu siguranta, cresteri semnificative. "A inceput recoltarea in partea de vest a tarii, dar inca
nu se stie ce fel de grau este si nici ce calitate are. Pe plan mondial insa, preturile la grau inregistreaza
valori foarte mari, cotatiile futures la acest produs fiind foarte ridicate", a mai spus Viorel Marin.
Afirmatiile sale sunt insa contrazise de unele studii recent elaborate, in vederea determinarii productiilor
de cereale pe plan mondial. Acestea arata ca, in anul agricol 2002-2003, tarile din vestul Europei vor
inregistra un excedent de grau, motiv pentru care, pe plan mondial, pretul graului va fi mai mic decat in
anii precedenti. In contextul in care taxele vamale la importurile de grau se situeaza la un nivel destul de
mic, solicitarea patronatelor nu isi gaseste justificarea, afirma producatorii de cereale. Potrivit legislatiei
in vigoare, in prezent, Romania aplica trei tarife vamale, in functie de tara de provenienta a graului.
Astfel, pentru relatia cu Basarabia, taxele vamale sunt zero, pentru tarile CEFTA, acestea sunt de 15%, in
timp ce pentru restul tarilor, taxele vamale sunt de 25%. Cu toate ca in prezent cele mai multe importuri
provin din Basarabia, o data cu eliminarea taxelor vamale, agentii economici vor putea sa importe din
Ungaria, Rusia sau Kazahstan, tari cunoscute ca mari producatoare de cereale, afirma presedintele
patronatului ROMPAN, Aurel Popescu. In 2001, cand productia de grau a fost de circa 8 milioane de
tone, din cauza faptului ca preturile au scazut sub 2. 800 lei/kg, producatorii nu au mai vrut sa-si vanda
marfa. In aceste conditii, morarii au apelat la importuri, majoritatea cantitatilor fiind aduse din Ungaria,
contra unei sume de peste 30 milioane USD. In prima jumatate a anului 2002, s-au importat aproximativ
30. 000 tone de grau, in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.
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