
Patriciu confirma ipotezele benzinarilor sibieni. 5 lei benzina
Pretul benzinei va ajunge la 5 lei pe litru, daca in urmatoarele luni autoritatile nu vor reduce accizele si nu
vor egaliza aceste taxe pentru benzina si motorina, sustine presedintele grupului Rompetrol, Dinu
Patriciu.
 Omul de afaceri confirma astfel previziunile pesimiste ale benzinarilor locali din Sibiu, care au emis
acest avertisment in urma cu doua saptamani. "Cum am mai spus, accizele trebuie sa fie egale la benzina
si motorina, pentru ca una este impozitata prea mult, iar cealalta prea putin", a declarat Patriciu ieri. El a
adaugat ca aceasta masura ar duce la o scadere a pretului carburantilor. "Masura ar trebui luata in
urmatoarele luni, altfel cu siguranta pretul va ajunge la 5 lei pe litru. Este o aritmetica pura, nu trebuie sa
o dovedeasca Mama Omida", a spus Patriciu. El a adaugat ca productia de petrol a Romaniei se ridica
anual la 4,7 milioane tone, in timp ce consumul este de 14 milioane tone. Potrivit omului de afaceri, o
crestere de 10% a pretului materiilor prime duce la o majorare de 5% a pretului carburantilor la pompa.
 Rompetrol estimeaza ca va inregistra in 2008 afaceri de 10-12 miliarde dolari, fata de nivelul de sapte
miliarde dolari de anul trecut, in principal prin cresterea volumului de titei si de produse rafinate
tranzactionate. Volumul de trading cu titei al grupului se va situa in 2008 la sapte milioane de tone si la
peste opt milioane de tone in ceea ce priveste produsele rafinate.
 Pretul petrolului la nivel international a atins in ultimele saptamani mai multe niveluri record si se plasa,
ieri, la circa 108 dolari pe baril, dupa ce cu cateva zile in urma ajunsese la nivelul de 112 dolari. Cotatiile
internationale ridicate ale petrolului influenteaza si piata de distributie a carburantilor din Romania, unde
preturile au crescut semnificativ in ultimele luni. Sibiu Standard a scris in urma cu doua saptamani ca
pretul benzinelor ar putea depasi 5 lei pe litru in cateva luni, citand mai multi operatori locali de
benzinarii.  "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", a declarat Constantin Şufana, proprietar AWA Oil. Previziunile sunt cu atat mai sumbre cu cat
estimarile companiei energetice International Energy Agency din Arabia Saudita, privind atingerea
pragului de 120 de dolari in sase luni, ar putea sa se indeplineasca mult mai repede.
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