
In 2010 preturile la pompa au crescut nejustificat
Un raport intocmit in cazul producatorilor si distribuitorilor de benzina si motorina arata ca pretul
carburantilor la pompa a fost majorat nejustificat pe parcursul anului trecut, informeaza Mediafax, citata
de Realitatea TV. Raportul care se afla pe masa de lucru a premierului mai arata ca aceste cresteri de
preturi nu au fost determinate de evolutia cotatiilor de bursa la titei, de cursul valutar sau de taxele
percepute de stat. Mai mult, aproape toate companiile au raportat pierderi semnificative, iar castigurile nu
au fost reflectate corespunzator. 
  
  Analizele de risc efectuate au aratat ca anul trecut pe piata pe care activeaza producatorii si distribuitorii
de carburanti au fost inregistrate mutatii care s-au concretizat in preturi mari la pompa, se arata in
concluzia documentului. Aceleasi concluzii au mai aratat ca toate categoriile de cheltuieli, incepand cu
costurile de productie si terminand cu cele de distributie, exceptand TVA-ul si accizele, au ramas relativ
constante, prezentand cel mult evolutii nesemnificative. "Pe cale de consecinta, in mod normal din punct
de vedere fiscal, aceasta situatie ar fi trebuit sa genereze profituri mult mai mari si, prin urmare, impozit
pe profit mai mare, precum si TVA de plata majorata", mai arata documentul. 
  
  in anul care abia s-a incheiat carburantii s-au scumpit in medie cu 25%, preturile continuand sa creasca.
De la 4,75 lei cat costa litrul de benzina la inceputul lui 2010, in ianuarie 2011 acesta a crescut la 5,74
lei, majorandu-se cu 22%. Scumpiri a cunoscut si motorina, al carei pret a urcat de la cel mult 4,24 lei
litrul, la inceputul lui 2010, la 5,36 lei in aceasta luna. 
  
  Majorarile de aproximativ 25% la pretul carburantilor au plasat tara noastra in topul tarilor cu cele mai
mari scumpiri ale acestor produse. Liderul acestui top este Grecia, care a cunoscut in 2010 scumpiri ale
carburantilor de 45%. 
  
  Ritmul accentuat al scumpirilor ar putea face ca litrul de benzina sa depaseasca in curand 6 lei, in
conditiile in care romanii sunt cei mai saraci europeni 
  
  Toate acestea vin in conditiile in care la 1 ianuarie accizele pentru carburanti au crescut cu 15 euro la
benzina si 11 euro la motorina. Cu toate acestea, la fiecare scumpire a carburantilor companiile petroliere
dau vina pe taxe si pe cotatiile petrolului, in conditiile in care petrolul este cu 40% mai ieftin decat in
2008 cand atingea un maxim istoric de aproape 150 de dolari barilul. 
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