
Pretul carburantului pune presiune pe taximetristi
Criza petrolului libian ii poate atinge si pe sibieni. Din cauza scumpirii benzinei, costul calatoriei cu
taxiul ar putea si ea sa coste mai mult. Exista discutii printre operatori pentru majorarea tarifelor, intrucat
este foarte greu de sustinut aceasta activitate in conditiile scumpirilor succesive ale carburantului. Cu
toate acestea, reprezentantii firmelor de taximetrie din Sibiu spun ca majorarea pretului per kilometru este
o decizie greu de luat, deoarece, din cauza crizei, multi sibieni au renuntat oricum la plimbarea cu taxiul.
"Zilele acestea se vor lua niste decizii in legatura cu scumpirea tarifelor pe taxi. Exista discutii in acest
sens. Doar ca majorarea pretului per kilometru este o decizie foarte grea, pentru ca daca majoram,
numarul de calatorii cu taxiul vor fi tot mai putine, ca nu mai au oamenii bani si, astfel, masinile vor sta in
statii. Oricum, numarul calatorilor a scazut cu 20 la suta din cauza crizei economice, fara sa mai majoram
si noi tariful ", a spus Ioan Mitrofan, directorul Taxi Star Sibiu. 
  
  Masina pe benzina, cea mai scumpa 
  
  Cel mai mult vor avea de suferit cei care au masinile pe benzina. Potrivit operatorilor de taxi, firmele sau
persoanele fizice care au masini inchiriate pe taxi au cheltuieli in functie de carburantul folosit. Cel mai
mult cheltuiesc cei care au masina pe benzina. Urmeaza cei ale caror autoturisme folosesc motorina, care,
desi are cam acelasi pret ca si benzina, genereaza un consum mai mic. Cel mai bine o duc cei care si-au
facut modificarile pentru consum de gaz. Ei sunt cei care raman cu mai multi bani din activitatea de
taximetrie si nici nu sunt expusi scumpirilor dese ale carburantilor din statiile de alimentare. 
  
  in prezent, sibienii platesc 1,48 lei / km, tarif de zi si 1,69 lei / km, tarif de noapte. Potrivit operatorilor
de taximetrie, ultima majorare de pret s-a facut in urma cu aproximativ 3 ani, atunci cand litrul de benzina
nu depasea 4 lei. 
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