
<b>Pretul gazelor creste din iulie cu trei dolari la 1000 mc</b>
Pretul mediu al gazelor naturale urmeaza sa creasca de la inceputul lunii iulie cu trei dolari pana la 93
dolari/1000 metri cubi, aceasta majorare fiind un criteriu de performanta prevazut in memorandumul
suplimentar de politici economice incheiat in aprilie de autoritatile de la Bucuresti cu Fondul Monetar
International. Viitoarea scumpire este a doua ajustare a tarifului in valuta din acest an, dupa ce, in luna
martie s-a inregistrat o ajustare de la 82,5 la 90 dolari/1000 mc. Cresterea de trei dolari prevazuta in
memorandum ar putea fi insa mult mai mare in realitate, dupa cum sustin reprezentanti din sectorul
gazelor. Presedintele Autoritatii nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale, Dan Pantelie,
ne-a declarat ca majorarea de la jumatatea anului ar putea fi mai mare decat cuantumul prevazut in
documentul trimis la FMI, dar nu a avansat, pentru moment, nici o cifra. Directorul general al Distrigaz
Nord Targu-Mures, Victor Stefura, a precizat ca, in prezent se fac analize privind noua valoare a pretului
gazelor la consumatorii finali.  "Este prea devreme sa se avanseze o cifra deoarece pretul este determinat
de multi factori, cu o evolutie necunoscuta. O influenta majora o are pretul de achizitie a gazelor din
import. Ponderea importului a crescut mult in ultimii ani, ajungand acum sa reprezinte 35% din totalul de
gaze livrate pe piata interna, inclusiv pentru inmagazinarea in depozite pentru perioada de iarna" , a
afirmat Stefura. Memorandumul incheiat cu FMI mai prevede ca in iulie se va face o ajustare a pretului la
energie electrica si termica, incat ele sa ramana la valoarea stabilita in dolari. Astfel, pretul mediu al
energiei electrice trebuie sa fie de 48,7 dolari/MWh, in timp ce la termica, pretul de producator va fi
mentinut la 20 dolari/gigacal. Avand in vedere ca moneda americana a intrat intr-o deprecierea accentuata
in raport cu leul (s-a ajuns la valoarea din ianuarie 2002), este de asteptat sa nu se inregistreze variatii
mari. 

Pagina 1 / 1


