
Benzina trece de 5 lei litrul!
Motorina si benzina ar putea sari pragul de 5 de lei pe litru in doar cateva luni, sustin jucatorii de pe piata
locala. Deja, in tari mari din UE, combustibilii se vand in jurul acestor valori.
  De vina este in principal cotatia internationala a petrolului, care ar putea face salturi spectaculoase in
urmatoarele sase luni. Proprietarii de benzinarii din Sibiu considera ca la evolutia actuala a preturilor,
atingerea pragului de 5 lei pentru un litru de benzina sau motorina este doar o chestiune de timp.
Scumpirea carburantilor ar atrage un lant de scumpiri in economie. Ochii pietei financiare sunt atintiti in
acest moment pe marile burse internationale, unde petrolul stabileste record dupa record. Ieri, pretul unui
baril de petrol la bursa din New York a fost stabilit la aproape 106 dolari, dupa ce in New York a avut loc
explozia unei bombe. Petrolul urca pretul constant aproape, in ultimele zile, pe bursa americana, pretul de
miercuri fiind de 104,56 dolari pentru un baril. Anul trecut, barilul era cotat si la 70 de dolari. Efectele
cresterii pretului petrolului pe bursa americana se resimt foarte rapid si in Romania, dupa cum arata
jucatorii de pe piata. "Parerea mea este ca totul vine de acolo, de la americani. Efectele se pot resimti in
cateva zile, la noi", spune Constantin Şufana, proprietarul benzinariilor AWA Oil din Sibiu. Acesta
considera ca in urmatoarele luni vor avea loc ajustari in sus ale preturilor carburantilor, asa cum s-a
intamplat in ultima perioada. Numai ca, previziunile pe piata petrolului sunt din ce in ce mai sumbre.
International Energy Agency, compania de energie din Emiratele Arabe Unite a aratat tot ieri ca pretul
barilului de petrol ar putea ajunge la 120 de dolari in sase luni, potrivit publicatiei Financial Times.
Acesta lucru ar insemna teoretic o scumpire cu cel putin 20 la suta a carburantilor, ceea ce ar aduce
motorinele si benzinele din Romania aproape de 5 lei. Presedintele american a si luat pozitie, cerand tot
ieri organizatiei OPEC sa mareasca productia de petrol, lucru pe care OPEC l-a refuzat, dupa cum arata
Financial Times pe site-ul propriu. Organizatia a acuzat SUA ca nu au gestionat bine depozitele de
petrol, lucru care a dus la aparitia unei crize. Rezervele americane de petrol au scazut numai saptamana
trecuta cu peste trei milioane de barili. Preturile la carburanti au sarit astfel, in intreaga lume in ultimele
luni, cu accent pe tarile din vestul Uniunii Europene. Compania britanica British Airways a anuntat ca
profitul va scade cu 3 la suta, ca urmare a dublarii cheltuielilor cu combustibilii in ultimul an, care
reprezinta 25 la suta din cheltuielile totale, potrivit Financial Times. "Vestile nu sunt bune deloc, pretul
petrolului continua sa creasca. in Germania, motorina se vinde deja si cu 53.000 de lei, echivalent. Vom
ajunge si noi la un nivel apropiat in scurt timp. Nu va dura mult", mai spune Constantin Şufana. Potrivit
site-ului gasoline-germany.com, pretul mediu al motorinei este in acest moment, in Germania, de 1,29
euro pe litru (aproape 4,8 de lei). in Romania, motorinele si benzinele nu au depasit inca pretul de 4 de lei
pe litru. in Ucraina, insa, pretul se mentine la un nivel aproape incredibil, comparativ cu cel din Romania,
0,6 euro pe litru (2,30 lei).
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