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Britanicii, in pragul saraciei din cauza facturilor
la energie
Aproape o treime dintre gospodariile din Regatul Unit se vor confrunta cu
saracia in aceasta iarna, dupa ce vor plati facturi la energie care vor creste din
nou in ianuarie, relateaza CNN, potrivit stiripesurse.
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Aproximativ 10,5 milioane de gospodarii se vor afla in situatia de saracie energetica in primele
trei luni ale anului viitor, potrivit estimarilor Coalitiei pentru eliminarea saraciei energetice (EFPC)
publicate marti - ceea ce inseamna ca venitul lor dupa plata energiei va scadea sub pragul
saraciei.
Guvernul britanic defineste saracia ca fiind venitul unei gospodarii mai mic de 60% din mediana
britanica, care se situa la 31.000 de lire sterline (37.500 de dolari) in 2021, potrivit statisticilor
oficiale, potrivit Mediafax.ro.
Previziunile se bazeaza pe noile estimari ale firmei de cercetare Cornwall Insight, publicate tot
marti, care arata ca factura medie la energie a unei gospodarii ar urma sa ajunga la 3.582 de lire
sterline (4.335 de dolari) pe an din octombrie si la 4.266 de lire sterline (5.163 de dolari) din
ianuarie - echivalentul a aproximativ 355 de lire sterline (430 de dolari) pe luna.
Prognoza din ianuarie reprezinta o crestere de 116% a facturilor la energie fata de nivelurile
actuale. Pe masura ce preturile combustibililor cresc vertiginos, estimarile au dificultati in a tine
pasul. Chiar saptamana trecuta, Cornwall Insight a prezis ca preturile din ianuarie vor creste cu

83% fata de nivelurile actuale.
Firma de cercetare a declarat ca si-a revizuit cifrele din cauza unui salt al preturilor angro si a
unei schimbari in modul in care autoritatea de reglementare din Marea Britanie calculeaza
plafonul de preturi. Dar ar putea exista o usurare la orizont: Cornwall Insight se asteapta ca
facturile sa inceapa sa scada in a doua jumatate a anului 2023.
Facturile la combustibili au inceput sa creasca anul trecut, in conditiile in care o criza globala de
aprovizionare cu gaze naturale a impins preturile cu ridicata la niveluri record. Invazia Rusiei in
Ucraina la sfarsitul lunii februarie nu a facut decat sa exacerbeze situatia.
Factura medie a unei gospodarii din Marea Britanie a crescut deja cu 54% in acest an,
amplificand o criza a costului vietii care i-a fortat pe multi britanici sa aleaga intre a se incalzi si a
manca.
in luna mai, guvernul a anuntat un pachet de sprijin in valoare de 15 miliarde de lire sterline (18
miliarde de dolari) - inclusiv o plata de 400 de lire sterline (484 de dolari) pentru 29 de milioane
de gospodarii incepand din octombrie - pentru a usura povara facturilor la energie.
Dar Simon Francis, coordonator al EFPC, a declarat ca nivelul actual al sprijinului guvernamental
este o "picatura in ocean".
Craig Lowrey, consultant principal la Cornwall Insight, a declarat marti, intr-un comunicat de
presa, ca daca "400 de lire sterline nu au fost suficiente pentru a diminua impactul previziunilor
anterioare [ale companiei], cu siguranta nu sunt suficiente nici acum".
Liz Truss, ministrul britanic de externe si actualul favorit pentru a-l inlocui pe Boris Johnson in
functia de prim-ministru luna viitoare, a propus reducerea taxelor pentru a-i ajuta pe cei care se
lupta cu facturile, mai degraba decat un ajutor direct. Rivalul ei, fostul ministru de finante Rishi
Sunak, a declarat ca va fi nevoie de mai mult sprijin.
intre timp, CBI - cea mai importanta organizatie de afaceri din tara - l-a indemnat pe Johnson sa ii
reuneasca pe candidatii la conducerea tarii pentru a conveni asupra unei modalitati de a sprijini
gospodariile si intreprinderile cu facturile la energie, astfel incat masurile sa poata fi anuntate
imediat ce va fi stabilit plafonul de pret pentru octombrie, la 26 august. Noul prim-ministru este
asteptat sa fie ales abia pe 5 septembrie.
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