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Nici macar companiile din energie nu-si mai pot
plati factura
Pretul energiei si al gazului natural a ajuns la un nivel greu de suportat chiar
si pentru companiile active in domeniul energetic. Un exemplu este cel al
Distributie Energie Electrica Romania (DEER), care trebuie urgent sa-si
diminueze cantitatile de energie consumate pentru propria activitate, relateaza
stiripesurse.
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DEER este parte a grupului Electrica, ce are peste 3,7 milioane de consumatori conectati.
„in urma analizei actualului context in care se des-fasoara activitatea DEER, corelat cu bugetul de
venituri si cheltuieli pentru anul 2022 se impun masuri in regim de urgenta ca urmare a
constrangerilor bugetare“, se arata intr-un document intern al DEER semnat de Niculae Havrilet,
directorul companiei, si vazut de ZF si preluat de mediafax. Astfel, DEER va trebui sa
implementeze masurile necesare astfel incat consumul de energie electrica, gaz metan si apa al
companiei sa se reduca cu 25% fata de anul trecut. Lunar diviziile DEER vor raporta rezultatele
catre Departamentul patrimoniu si management cladiri.
Situatia este aproape neve-rosimila si arata nivelul imposibil de sustinut, pentru orice companie,
la care au ajuns facturile la utilitati, scrie ZF.
Scumpirea energiei si a gazului natural din ultimul an, tendinta vizibila inca din martie anul trecut,

scoate la iveala multiple anomalii ale pietelor din Romania, dar si incapacitatea statului de a
gestiona din timp o criza care acum duce in corzi toata economia. in timp ce producatorii au
marcat profituri de vis, sub protectia lipsei de actiune a autoritatilor locale, restul economiei
cedeaza sub presiunea celor mai mari preturi din istorie. Mai departe, statul are in maini 80% din
productia de energie din Romania si posibilitatea de a stabili pretul acesteia pentru sase luni de
zile, dar in loc de a lua cea mai simpla masura prefera sa dea vina pe furnizorii straini si sa
implementeze scheme incalcite care oricum nu asigura protectie pentru toti consumatorii.
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