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Skutki decyzji URE odczują przedsiębiorcy
Urząd Regulacji Energetyki wykluczył podwyżkę cen energii i gazu dla użytkowników
domowych (taryf G). Korzystna dla użytkowników decyzja może jednak przyczynić się
do wzrostu cen energii dla klientów biznesowych.
Decyzja URE była odpowiedzą na wniosek o zmianę obowiązujących taryf na sprzedaż
energii elektrycznej, który został złożony przez czołowych krajowych dostawców energii
(Enea, Energa, PGE oraz Tauron) w związku z ostatnimi zmianami w systemie wsparcia dla
kogeneracji. Odnosząc się do ewentualnej podwyżki cen energii i gazu dla gospodarstw
domowych, Maciej Bando, prezes URE, stwierdził, iż nie widzi on obecnie takiej możliwości.
Zapowiedział ponadto, że uwolnienie cen prądu dla tej grupy odbiorców nie powinno nastąpić
ani w bieżącym, ani w przyszłym roku.
Zdaniem analityków powyższa decyzja może okazać się korzystna wyłącznie dla
użytkowników taryfy domowej G, w przypadku których ceny energii podlegają regulacji
URE. Jej negatywne skutki odczuje prawdopodobnie grupa odbiorców biznesowych.
- Wprawdzie decyzja URE uchroni użytkowników domowych przed podwyżką cen energii,
uderzy jednak w klienta biznesowego. W przeciwieństwie do cen dla użytkowników taryfy G,
ceny na rynku energii dla przedsiębiorstw nie podlegają centralnej regulacji. Jako że spółki
wnioskujące o wzrost cen energii mają możliwość swobodnego kształtowania swoich taryf dla
przedsiębiorstw, rosnącymi kosztami zapewne obarczą właśnie tę grupę klientów – komentuje
Krzysztof Czajka, Dyrektor ds. Sprzedaży Grupy FITEN, zajmującej się handlem energią
elektryczną.
Przedsiębiorcy nie są jednak skazani na płacenie wyższych rachunków. Dobrym w yjściem
z sytuacji może być skorzystanie z prawa zamiany sprzedawcy energii i wybór spółki
oferującej klientom biznesowym rozwiązania znacznie korzystniejsze od ofert krajowych
potentatów, gwarantującej stałą cenę energii, niezależnie od uwarunkowań rynkowych.
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FITEN SA – podstawowe informacje o Spółce

Głównym obszarem działalności FITEN jest obrót energią elektryczną na rynku polskim i
międzynarodowym. Spółka uczestniczy w obrocie hurtowym energią elektryczną w Polsce,
Czechach, Niemczech i Austrii, jako członek giełd towarowych oraz w ramach kontraktów
bilateralnych (EFET). Do partnerów FITENU należą m.in.: Vattenfall, E.ON, PGE, CEZ, Tauron
Polska Energia i inni. FITEN sprzedaje również energię do klientów końcowych - podmiotów
biznesowych i instytucjonalnych. Za pośrednictwem spółki celowej GreenAgro SA inwestuje
w produkcję pelletu drzewnego przeznaczonego na eksport. Od 2011 roku spółka Fiten SA
notowana jest na rynku NewConnect.
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