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Turinys

• Kaip energetinis skurdas veikia ES?

• Kaip ES sprendžiami energetinio skurdo klausimai?

• Ką dar galima padaryti siekiant sumažinti energetinį skurdą?



Kas tai - energetinis skurdas?

• Europos Komisija energetinį skurdą apibūdina kaip situaciją, kai
namų ūkiai negali gauti būtinųjų energijos paslaugų

• Nors energetinį skurdą iš dalies lemia mažos pajamos, energetinis
skurdas visiškai nesutampa su ekonominiu skurdu

• Pagrindiniai energetinio skurdo veiksniai:
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Kaip ES veikia energetinis skurdas?

• 2019 m. apie 50 mln. 
namų ūkių ES gyveno 
energetiniame skurde;

• 30 mln. europiečių 
negalėjo tinkamai 
šildyti savo būsto;

• COVID-19 sunkina 
situacija, nes 
suvartojama daugiau 
energijos.

Dalis gyventojų, negalinčių tinkamai šildyti savo namų



Energetinio skurdo vertinimas pagal ES šalis

• Nacionalinė energetikos ir klimato veiksmų planų analizė 2020 m. 
parodė, kad trūksta energetinio skurdo aiškaus apibrėžimo ir 
vertinimo metodikos.

• Apibrėžimai ir rodikliai, taikomi ES šalyse, energetiniam skurdui 
nusakyti:



Kokie yra požiūriai į energetinį skurdą?

• Paliatyvus požiūris: priemonės, kurios suteikia trumpalaikę pagalbą 
paveiktiems namų ūkiams.

– Taikytas per socialinę politiką, pvz., parama pajamoms arba tiesioginė 
parama per (iš dalies) energijos sąskaitų apmokėjimą.

– Forma: Socialinė politika

– Pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija.

• Prevencinis požiūris: priemonės, nukreiptos į pagrindinę energetinio
skurdo priežastį ir padėti išspręsti ciklą ilgalaikėje perspektyvoje.

• priemonėmis daugiausia siekiama pagerinti pastatų ir prietaisų
funkcionavimą, veikimą.

• Forma: bendroji energetikos politika arba tikslinė energetikos politika.



Kurios šalys taiko prevencinę politiką?

• MURE duomenų bazė leidžia filtruoti energijos vartojimo 
efektyvumo politiką, kurios daro įtaką energetiniam skurdui.

• Iš 27 valstybių narių tik 8 šalys narės nurodo energetinio skurdo 
įtraukimą į politiką.



Kurios politikos, susijusios su energetiniu skurdu, yra 
įgyvendinamos?



Kodėl energetinis skurdas yra aktualus „svarbiausia -
energijos vartojimo efektyvumas (EE1)“ kontekste? (1)

• Energijos stokojantys namų ūkiai susiduria su kliūtimi energijos
vartojimo efektyvumui pasiekti, nes tai reikalauja investicijų.

• Siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumas būtų
svarbiausia, pažeidžiamų namų ūkių aplinkybės turi būti įtrauktos į
politikos ir priemonių dizainą.



Kodėl energetinis skurdas yra aktualus „svarbiausia -
energijos vartojimo efektyvumas (EE1)“ kontekste? (2)

• Skurdo mažinimas kaip socialinė energijos vartojimo efektyvumo nauda: 
disponuojamos namų ūkio pajamos gali padidėti dėl mažesnio energijos 
suvartojimo, nes bus sumažintos išlaidos

• Vokietijoje vidutiniškai sutaupoma nuo 1,5–2,6% (TD) iki 0,6–1,3% (BU) tarp 
2007 ir 2015 m.



Išvados

• Energetinio skurdo apibrėžimų nustatymas.

• Matavimai, kurie fiksuoja įvairius energetinio skurdo aspektus.

• Tikslinės energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimas.

• Didinti visų narių politinį informuotumą apie energetinį skurdą
valstybėse.



Viktorija Bobinaitė

E-mail: viktorija.bobinaite@lei.lt

mailto:viktorija.bobinaite@lei.lt

