
Paine de 7000 de lei din noiembrie
Painea ar putea costa, incepand cu luna noiembrie anul curent, pana la 7000 de lei bucata, sustin
reprezentantii Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). Motivul pentru care
romanii vor fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru a cumpara paine consta in faptul ca,
anul acesta, Romania va acoperi deficitul de grau existent pe piata autohtona prin importuri. Astfel,
pretul pentru graul de panificatie este direct influentat de cel practicat pe piata externa. ?Cu siguranta ca
se va majora pretul painii, din noiembrie-decembrie incep scumpirile la grau?, a declarat Marian
Radulescu, presedintele LAPAR. Nu in ultimul rand, producatorii agricoli estimeaza ca, pana in
ianuarie-februarie pretul pentru un kilogram de grau pentru panificatie se va ridica la aproximativ 10.
000-10.500 de lei, cu 3000 de lei mai mult fata de cel din momentul de fata. Previziunile membrilor
LAPAR referitoare la pretul painii sunt sustinute si de reprezentantii Rompan, care spun ca este foarte
posibil ca luna noiembrie sa aduca noi sumpiri ale acestui produs de baza, cu toate ca diferentele de pret
nu sunt inca foarte sigure. ?Nimeni nu poate sti, in momentul de fata, cu cat se va majora pretul painii,
dar, incepand cu luna octombrie, cresterea este sigura. In momentul de fata, toate modificarile de pret se
stabilesc in functie de cel de pe piata externa?, ne-a declarat Aurel Popescu, presedintele Rompan.
Potrivit datelor Rompan, pretul graului de panificatie se ridica la aproximativ 170 de dolari/tona, atat pe
piata interna, cat si la producatorii autohtoni. In ceea ce priveste productia de grau obtinuta in acest an,
conform informatiilor LAPAR, s-au recoltat aproximativ 2,200-2,300 milioane de tone. De asemenea,
pentru a putea acoperi deficitul existent, tara noastra ar trebui sa importe peste 1,5-1,7 milioane de tone.
Producatorii agricoli semnaleaza ca, in urma secetei prelungite din acesta an, cel mai grav afectate au fost
culturile de toamna - orz, rapita, grau, dupa care urmeaza, in ordine, cele semanate in primavara.
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