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ACUE: Preţurile la energie electrică şi gaze
naturale au crescut mai puţin decât nivelul
general al preţurilor
28 sep, 16:48 | Agerpres

Preţurile la energie electrică şi gaze naturale au crescut între 2008 şi 2014
mai puţin decât nivelul general al preţurilor şi continuă să fie cele mai
scăzute din Europa, investiţiile în sectorul energetic conducând la creşterea
semnificativă a calităţii serviciilor, potrivit unui studiu realizat de Boston
Consulting Group.

Preţurile la energie electrică şi gaze naturale au crescut mai puţin decât nivelul general al preţurilor

Studiul a fost prezentat luni de Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din
Energie (ACUE), în cadrul conferinţei cu tema 'Adevăruri şi provocări ale pieţei de energie:
despre factură şi tarife', transmite Agerpres.

Pentru a atrage noi investiţii în sectorul energetic România trebuie să pună în aplicare politici
adecvate menite să reconcilieze accesibilităţile preţurilor la energie cu securitatea pe termen
scurt, mediu şi lung a aprovizionării cu energie, se menţionează în studiul realizat de Boston
Consulting Group.

Companiile energetice membre ale Federaţiei ACUE îşi exprimă disponibilitatea de a găsi soluţii
adecvate, împreună cu autorităţile, în scopul asigurării securităţii energetice a ţării şi a
competitivităţii economiei româneşti în context european.

La eveniment au participat preşedintele ACUE şi CEO E.ON Romania, Frank Hajdinjak,
reprezentanţii Boston Consulting Group, Kimon Palingini şi Fabio Cantatore, Octavian Lohan,
membru Directorat Transelectrica, Toni Volpe, director general Enel România, Ioan Roşca,
director general Electrica, Martin Zmelik, CEO şi Country Manager CEZ România, şi Eric Stab,
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preşedinte director general GDF SUEZ Energy România.

Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) numără 27 de
membri, care au realizat investiţii semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei
electrice, în valoare de 8,7 miliarde de euro, în ultimii 10 ani, alţi 1,9 miliarde de lei fiind investiţi,
în perioada 20082013, în reţelele de distribuţie a gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii
şi îmbunătăţirii calităţii acestora.

Totalul angajaţilor în companiile membre depăşeşte 29.000, iar numărul clienţilor este de 10,9
milioane. Valoarea contribuţiilor plătite anual statului (taxe şi impozite) este estimat la un miliard
euro, valoarea totală a investiţiilor planificate pentru 2015 se ridică la aproximativ 560 milioane
de euro, în timp ce volumul de afaceri cumulat este de 5,4 miliarde de euro.
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