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Industria energointensiva poate beneficia de o schema de ajutor de stat pentru
scaderea costurilor la energie
Ministrul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului, Ştefan Radu Oprea, a declarat joi, la
Galati, într-o conferinta de presa organizata la combinatul siderurgic din localitate, ca Guvernul României
lucreaza la o schema de ajutor de stat, agreata de Uniunea Europeana, prin care se pot scadea costurile la
energie pentru industria energointensiva.
Informatia data de ministru a venit în urma afirmatiilor facute, în aceeasi conferinta de presa, de presedintele
executiv al Aliantei GFG din care face parte si combinatul siderurgic Liberty Galati, Sanjeev Gupta, potrivit
carora România este una dintre cele mai scumpe tari din Europa în privinta electricitatii si gazului natural.
"Pentru industria noastra cele mai mari provocari sunt cele legate de energie. Aceasta este cea mai mare provocare
pentru ca România este una dintre cele mai scumpe tari din Europa în privinta electricitatii si gazului natural, iar
industria noastra este una energointensiva. Acesta este principalul punct de discutie cu Guvernul pentru a redeveni
competitivi pe piata noastra si suntem încrezatori ca vom gasi o solutie. Sunt unele reglementari europene prin
care industriile energointensive pot primi înapoi niste bani din eforturile fiscale pe care le fac. Este un cadru
european pentru acest lucru. De exemplu, avem o capacitate de productie de aluminiu în Franta, unde platim o
treime din cât platim în România curentul electric. Suntem încrezatori ca vom gasi o solutie", a precizat Gupta.
În context, ministrul Oprea a spus ca Guvernul lucreaza la un proiect prin care marile întreprinderi consumatoare
de energie din tara sa poata beneficia de ajutoare financiare, procedura acceptata de UE si care se aplica deja în
alte state din UE.
"Într-adevar avem nevoie aici, la Galati, de un investitor care sa poata sa dea stabilitate locurilor de munca. Şi
atunci vom folosi schema de ajutor de stat, pe cea de compensare indirecta, care este acceptata de Uniunea
Europeana, iar acum lucram în cadrul Guvernului sa putem sa aducem aceste prevederi pentru industria care este
mare consumatoare de energie", a afirmat Oprea.
Ministrul Ştefan Radu Oprea, a participat, joi, la Ceremonia de inaugurare a operatiunilor Liberty la Combinatul
Siderurgic de la Galati, dar si la inaugurarea unei noi linii de taiere, în valoare de 3,5 milioane euro, care va
genera o gama complet noua de produse si clienti pentru combinat.
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