
<b>Romania are nevoie de un milion de tone de grau</b>
Deficitul de grau al Romaniei este de aproximativ un milion de tone, a declarat ieri, intr-o conferinta de
presa, Ilie Sarbu, ministrul Agriculturii. El a precizat ca necesarul de consum de grau pentru paine si
produse de panificatie este de aproximativ 3,36 milioane de tone, din care 1,8 milioane de tone in mediul
urban, ce corespunde unui consum lunar de 150. 000 de tone. In plus, agentii economici trebuie sa
restituie la Rezervele de Stat cele 350. 000 de tone de grau care au fost imprumutate pentru asigurarea
populatiei cu grau pana la recolta din acest an. Calculul nu include si graul folosit pentru hrana
animalelor si cel pentru samanta. "Productia estimata de Ministerul Agriculturii este de 2,5-2,7 milioane
de tone pentru acest an", a spus Petre Daea, secretar de stat, care a tinut sa precizeze ca nu este cea mai
mica recolta de grau a Romaniei, recordul negativ fiind detinut de recolta din 1996. El a spus ca tarile cu
disponibil de export sunt Rusia si Kazahstan, restul statelor vecine, de unde se faceau importuri, de
regula, neavand excedent de grau sau fiind chiar deficitare. "Pentru a elimina posibilitatea speculei, se are
in vedere ridicarea taxelor vamale si efectuarea importurilor de grau la preturile de cotatii ale burselor
internationale. Ministerul Agriculturii isi mentine subventia de 400 de lei/kg de grau. Prin eliminarea
taxelor vamale si acordarea subventiei, nu vor fi motive de crestere a pretului painii", a precizat Daea.
Ministrul Agriculturii a declarat ca nu se preconizeaza limitarea perioadei in care importurile vor fi
netaxate. Reamintim, rezerva de grau a Romaniei, in urma programului ASAL incheiat cu Banca
Mondiala, este formata din 350. 000 de tone de grau si 60 milioane de dolari. Potrivit oficialilor
ministerului nu se va apela la componenta in valuta a rezervei. 
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