Пазарът не може да поеме рязък скок в цената на хляба
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Има задържане на цената на пшеницата между 400 и 450 лв, каза за Радио “Фокус”Видин Борис Ангелов, управител на Монтанския клон на Софийската стокова борса.
Той посочи, че на Чикагската борса и на Парижката борса цената на пшеницата се е
покачила, като оправданието там е със засушаване и по-ниски добиви. „В Украйна
добивите от пшеница ще бъдат много ниски, същото е в Русия. Но не смятам, че това
трябва да бъде сравнявано с нашата вътрешна обстановка” , заяви Борис Ангелов. Той
обясни, че в Украйна вътрешните цени на пшеницата не са толкова високи, за каквито
се говори, като посочи, че те са със 100-150 лв по-ниски от нашите. „В България
добивът тази година ще бъде около 4 100 000 тона , а през миналата година е бил 4 200
000 лв., като през тази година е по-качествена. Това означава, че ще намалеят
разходите за потребители при производството на хляб. Да не забравяме, че цената на
хляба се направи при цена на пшеницата преди две-три години 500 лв – такава
тенденция имаше тогава. Затова сега няма оправдание за качване на цената на хляба
заради по-скъпата пшеница. Причина може да са енергоносителите, но те не са
определящи при формиране цената на хляба”, категоричен е Ангелов. Той обясни, че
цената на олиото е била направена при 1000 лв за тон слънчоглед и се движи между
2,30 до 3,30 лв за литър. Нерафинираното олио не бележи в световен мащаб някакви
сериозни промени, но се говори , цената на олиото да стигне до 3,50 лв за литър, при
цена сега на слънчогледа 800- 950 лв за тон, допълни управителят на Монтанската
стокова борса. Според него в тези параметри ще се вдижи и новата цена на
слънчогледа – няма как да се вдигне до 2000 лв. Очаква се добивът на слънчогледа да
бъде мужда 250-350 кг от декар, като сушата ще даде отражение. Борис Ангелов
посочи, че това не е фрапиращо, има механизми, които улавят тези неща. „Всичко това е
нещо, което не се е случвало, през миналата година слънчогледът стигна нива от 1100
лв на тон. Може да има някакви промени в добивите в Черноморския басейн, но те не
дават голямо отражение на цените, защото и държавата има механизми. Все пак
държавата дотира тези производители” допълни Борис Ангелов. Той обясни, че много
сериозен е обаче проблемът с царевицата, защото при нея се забелязва голямо
погиване и при нея няма да има големи добиви от 600-700 кг. или както в някои региони
са били от 800 до 1000 кг от дка. Според него добивите от царевица ще паднат до 400
кг от дка. Цената на царевицата се е качила над 400- 450 лв за тон. При новата реколта
на царевицата ще има известно движение в цената. Борис Ангелов посочи, че липсата
на царевица ще предизвика потреблението на пшеница, на соев шрот. Той бе
категоричен, че независимо от цената на пшеницата няма основание за рязко скачане
на цената на хляба , защото самият пазар не може да поеме една двойно по-висока
цена. Това е необмислено, категоричен е управителят на Монтанския клон на
Софийската стокова борса. Радио “Фокус”- Видин
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