ATENÈšIE! Scumpiri Ã®n cascadÄƒ la electricitate!
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AutoritÄƒÅ£ile anunÅ£Äƒ scumpiri în cascadÄƒ la electricitate, care se adaugÄƒ la majorarea aprobatÄƒ la 1 iulie. Prima mo
putea veni la 1 octombrie, iar la sfârÅŸitul anului facturile se vor mai scumpi o datÄƒ, spune ÅŸeful ANRE. De vinÄƒ sunt
preÅ£urile de pe bursÄƒ, care continuÄƒ sÄƒ creascÄƒ ÅŸi se apropie de valorile istorice înregistrate la începutul anului. Au
au început o nouÄƒ investigaÅ£ie, pentru a identifica sursa recentelor majorÄƒri.

Pe consumatorii casnici îi aÅŸteaptÄƒ douÄƒ noi scumpiri la electricitate. Cumulate, acestea ar putea ajunge la 10 procente f
de preÅ£ul actual, majorat deja cu 8%, în medie, de la 1 iulie. Prima creÅŸtere vine din cauza preÅ£urilor mari la care
furnizorii sunt obligaÅ£i sÄƒ cumpere energia de pe bursÄƒ.

Nicolae HavrileÅ£, preÅŸedinte ANRE: Va trebui sÄƒ luÄƒm în considerare de la 1 octombrie chiar o ajustare separatÄƒ de
programul de liberalizare care se încheie la 1 ianuarie anul viitor. Sigur, cel care pierde este consumatorul.
A doua creÅŸtere va veni la sfârÅŸitul anului ÅŸi va fi de pânÄƒ în 5 procente, estimeazÄƒ ANRE.

Nicolae HavrileÅ£, preÅŸedinte ANRE: În mod normal noi ne raportÄƒm acum la preÅ£ul acesta crescut de 8%. Între preÅ£
crescut cu 8% ÅŸi viitorul preÅ£ pe care îl vom da, nu mai poate sÄƒ fie o creÅŸtere aÅŸa de mare de 8%. Suntem undeva
ca ÅŸi estimare.

AstÄƒzi energia electricÄƒ vândutÄƒ pe bursÄƒ este de peste douÄƒ ori mai scumpÄƒ decât anul trecut, tot pe 3 august. PreÅ
azi este de 500 de lei pentru fiecare Megawatt orÄƒ, iar pentru energia livratÄƒ pe 4 august, preÅ£ul ajunge la 570 de lei per
Megawatt orÄƒ.

SituaÅ£ia este greu de explicat, în condiÅ£iile în care producÅ£ia de energie în hidrocentrale are cea mai mare pondere din
total. Cum aceasta este ÅŸi cea mai ieftinÄƒ energie, în mod normal preÅ£ul ar trebui sÄƒ scadÄƒ. Un alt argument pentru e
cotaÅ£iei pe bursÄƒ este seceta.

Cu toate astea, debitul pe DunÄƒre la intrarea în Å£arÄƒ este la acelaÅŸi nivel ca în 2016, când preÅ£ul electricitÄƒÅ£ii era
mic. Datele contradictorii au impus o analizÄƒ, explicÄƒ ÅŸeful ANRE.

Nicolae HavrileÅ£, preÅŸedinte ANRE: Suntem foarte interesaÅ£i sÄƒ vedem care sunt elementele care au produs aceastÄƒ
creÅŸtere faÅ£Äƒ de unele condiÅ£ii similare din trecut, atunci când nu s-au înregistrat aceste preÅ£uri. Se utilizeazÄƒ mai
rezervele lacurilor. Energia electricÄƒ produsÄƒ în lacuri este mai scumpÄƒ decât cea produsÄƒ pe DunÄƒre. Ä‚sta este un e
care l-am observat.

Gabriel DumitraÅŸcu, expert energie: ExistÄƒ o tendinÅ£Äƒ manipulativÄƒ a pieÅ£ei, existÄƒ niÅŸte speculaÅ£ii care cre
preÅ£ul. DorinÅ£a de profit a producÄƒtorilor de energie electricÄƒ nu justificÄƒ aceastÄƒ creÅŸtere exageratÄƒ de preÅ£.
Astfel, Guvernul este marele câÅŸtigÄƒtor al acestei situaÅ£ii. Companiile de stat Hidroelectrica, Nuclearelectrica ÅŸi
complexurile energetice vând energie scumpÄƒ, iar profiturile ajung în buget.
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