
 Vanzarile de bauturi alcoolice au scazut la jumatate dupa cresterea accizelor
Majorarea accizelor la alcool de la 1 iulie 2003, de la 108,4 euro/hectolitru la 150 euro pe hectolitru, a
dus la blocarea activitatii tuturor producatorilor de bauturi alcoolice. "Ne aflam intr-un moment foarte
prost, in care vanzarile de bauturi alcoolice au scazut la jumatate fata de perioada anterioara si
deocamdata nu exista semne ca piata isi va reveni pe termen scurt", ne-a de-clarat Radu Morariu,
presedintele patronatului ROMFERMENT. Desi initial anuntasera o crestere a preturilor minime de
vanzare pentru bauturi de peste 40%, patronatele din ramura alcoolului au fost nevoite sa opereze o
majorare cu doar 35% pentru a nu ajunge sa lucreze pe stocuri. Chiar daca lunile de vara nu sunt o
perioada de vanzari maxime, cele doua patronate de ramura, ROMFERMENT si GARANT, se asteapta la
o scadere cu cel putin 25% a productiei legale de alcool si bauturi alcoolice numai pentru acest an,
respectiv de la 600. 000 hectolitri produsi in 2002 s-ar putea ajunge la doar 450. 000 hectolitri pentru
intreg anul 2003. "In aceste conditii, preturile la bauturile alcoolice in acest an nu vor mai creste decat in
situatia in care moneda europeana, euro, va mai face un salt spectaculos in raport cu leul", ne-a mai spus
Radu Morariu. Romania trebuie sa ajunga pana in anul 2007 la nivelul de accizare a alcoolului din statele
membre ale Uniunii Europene, de 550 euro/hectolitru, potrivit calendarului de majorare a accizelor
stabilit in cadrul capitolului de negociere privind "Impozitarea". Astfel, pentru anii 2003 si 2004, Uniunea
Europeana a cerut ca Romania sa majoreze accizele la alcool cu cate 130 euro/hectolitru, ceea ce
inseamna ca treptat se vor atinge nivelurile de 280 si, respectiv, 410 euro/hectolitru. In anul premergator
integrarii, procentul de majorare a accizelor convenit cu Uniunea Europeana ar urma sa fie de 140
euro/hectolitru, ceea ce inseamna ca accizele vor atinge nivelul din Uniunea Europeana pana la 31
decembrie 2006. 
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