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SANTRAUKA
Šioje ataskaitoje „Išsamus naujų ir (arba) pritaikytų finansavimo schemų, skirtų įgyvendinti ComAct projektą
bandomosiose šalyse, aprašymas, pristatomos penkių ComAct bandomųjų šalių: Bulgarijos, Makedonijos
(buvusios Jugoslavijos Respublikos), Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos daugiabučių namų renovacijos
finansavimo schemos, kurias projekto partneriai įvertino kaip tinkamiausias, siekiant padidinti renovacijos
programų apimtį ir tempą, tuo pačiu atsižvelgiant į energetinį skurdą patiriančių namų ūkių interesus ir
poreikius. Finansavimo klausimas yra ypač svarbus, nes galimybės gauti finansavimą ir lygiateisis dalyvavimas
renovacijos projektuose dažnai įvardijami kaip pagrindinės kliūtys, trukdančios apčiuopiamai pagerinti
gyvenamųjų pastatų energinio naudingumo charakteristikas visoje ES. Jos ypač aktualios Vidurio ir Rytų
Europoje, kur nemaža dalis namų ūkių susiduria su energetiniu skurdu, o butai gyvenamuosiuose pastatuose
priklauso skirtingiems savininkams – dėl tokių aspektų sunkiau įgyvendinti viso pastato renovacijos
projektus, finansuojamus rinkos lėšomis.
Siekiant pašalinti šias kliūtis, dokumente pateikiami išsamūs aprašymai naujų arba pritaikytų finansavimo
schemų, kurios padeda įgyvendinti renovacijos procesus energetinį skurdą patiriantiems namų ūkiams. Jas
siūloma įgyvendinti kaip atskiras priemones arba kartu su kitomis finansavimo programomis 5 bandomosiose
šalyse. Aprašymai apima vietos partnerių pateiktus techninius, socialinius ir finansinius vertinimus (įskaitant
institucinės sistemos pristatymus), aptariami trūkumai bei kliūtys, kurias reikia pašalinti. Finansavimo
schemos derinamos su esminiais svarbiausių dalyvių (finansų įstaigų, paslaugų teikėjų, valdžios institucijų,
galutinių naudotojų) verslo modelio principais, kurie yra aktualūs kiekvienai šaliai konkrečiu atveju, kad būtų
apsaugoti gyventojų interesai ir jie norėtų dalyvauti renovacijos projektuose pagal siūlomas schemas.
Siūlomos finansinės schemos parengtos išanalizavus jau taikomas finansines priemones, kuriomis remiama
daugiabučių namų renovacija penkiose ComAct tikslinėse šalyse ir kurios pateiktos ataskaitoje „Energetinį
skurdą patiriančių namų ūkių finansavimo modelių rinkinys“ (angl. Toolbox of financing models for energypoor households), prieiga internete www.comact-project.eu/toolbox. Analizė atskleidė, kad, nepaisant
pastatų ir nuosavybės modelių panašumų, skirtingose šalyse taikomi nevienodi finansavimo metodai, pagrįsti
teisine sistema, finansiniais pajėgumais, vietos patirtimi ir net visuomenės „energetine kultūra“. Daugeliu
atvejų energetinio skurdo samprata neskiriama nuo socialinio pažeidžiamumo, todėl reikia daugiau politinių
iniciatyvų ir viešojo bei privataus sektoriaus finansavimo institucijų bendradarbiavimo, kad namų ūkiai, kurių
išlaidos energijai pernelyg didelės, galėtų lengviau dalyvauti renovacijos programose. Siekiant šio tikslo
tikimasi, kad siūlomos finansavimo schemos paskatins vietos dialogą šia kryptimi, remiantis naujais
reikalavimais, įtvirtintais pasiūlyme dėl naujos Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo1. Dokumente
apibrėžta bendra ES energetinio skurdo samprata ir minimalūs renovacijos standartai, kurie yra svarbiausi
siekiant naujų ir platesnio užmojo energijos vartojimo efektyvumo tikslų, numatytų Europos klimato teisės
akte2. On

1

Europos Komisijos (2021 m.) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija).
Briuselis, 2021 12 15, COM 802 galutinis. Prieiga internetu https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energyperformance-buildings-directive.pdf.
2

2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/1119, kuriuo nustatoma klimato neutralumo užtikrinimo
sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 („Europos klimato teisė“). Prieiga internetu https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119.
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BULGARIJA
Bendra informacija
Nuosavybė

Viešoji / mišri

Programos valdymo institucija

Bulgarijos vyriausybė / MRDPW

Programos vykdymo padalinys

Fondo valdytojas / EERSF

Įgyvendinimo modelis

Grąžinimas per sutaupytas energijos sąnaudas

Eksploatacinės paslaugos

Rinkodaros specialistas / koordinatorius / vertintojas
/ finansininkas

Finansuojami projektai

Pastatų renovacija / Atsinaujinantys energijos
šaltiniai / Energetikos kooperatyvai / mišrūs

Siekiai ir (arba) tikslai

Sudaryti sąlygas 100 % subsidijų schemą pakeisti
tvaresniais finansiniais mechanizmais, po truputį
mažinant subsidijų dalį. Taip siekiama padidinti
renovacijos mastą ir intensyvumą, kartu išsaugant
visapusišką paramą energetinį skurdą patiriantiems
namų ūkiams.

Naudos gavėjai

Namų savininkų asociacijos, specializuoti tarpininkai
(renovacijos projektų vadovai)

Priemonė finansavimui gauti

Nacionalinis biudžetas / ES lėšos / Tarptautinės
finansų įstaigos / Investiciniai fondai /
Projektai / Nekilnojamojo turto savininkai / ESCO

Finansinės priemonės

Paskolos / Garantijos

IŠSAMUS FINANSAVIMO SCHEMOS APRAŠYMAS
I.

Išankstinis vertinimas

Sudaryti sąlygas 100 % subsidijų schemą pakeisti tvaresniais finansiniais mechanizmais, po truputį mažinant
subsidijų dalį. Taip siekiama padidinti renovacijos mastą ir intensyvumą, kartu išsaugant visapusišką paramą
energetinį skurdą patiriantiems namų ūkiams. Konkreti užduotis – sukurti mechanizmą, skatinantį namų
ūkius dalyvauti naujoje renovacijos programoje, paskelbtoje pagal Nacionalinį ekonomikos atkūrimo ir
atsparumo planą (NPP). Programoje reikalaujama 20 proc. savininkų bendro finansavimo, tačiau šiuo metu
joks kitas specializuotas fondas nesiūlo renovacijos paskolų.
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Nuo 2015 m. Bulgarijoje dominuoja Nacionalinė daugiabučių renovuojamų pastatų energinio efektyvumo
programa, pagal kurią teikiamas 100 proc. subsidijų finansavimas projektams, pasiekiantiems C energinę
klasę. Tačiau taikant šį būdą metinis renovacijos rodiklis yra mažesnis nei 0,5 proc. Svarbiausia ir privaloma
pastatų renovacijos politikos reforma yra perėjimas nuo 100 proc. subsidijų finansavimo mechanizmo prie
laipsniško namų savininkų dalyvavimo didinimo taikant atitinkamus finansinius mechanizmus. Tai lemia šios
priežastys:
•
•

naudojant tik valstybės lėšas, kai nacionalinis tikslas iki 2030 m. atnaujinti 19 026 656 m2, geriausiu
atveju iki 2026 m. vidurio bus atnaujinta 6 762 800 m2.
pagalba pasieks labai nedaug žmonių (1100 pastatų iš 66 865, kuriems jos reikia). Tai reiškia, kad 95
proc. daugiabučių namų gyventojų neturės galimybės gauti jokio finansavimo renovacijai.

Kadangi apie 91 proc. daugiabučių namų yra D ir žemesnės energijos efektyvumo klasės, Nacionalinėje
ilgalaikėje renovacijos strategijoje apskaičiuota, kad ekonomiškai optimalus renovacijos lygis pasiekiamas
tada, kai pasiekiama riba tarp A ir B energijos klasių (t. y. 95 kWh/m2/a pirminės energijos). Remiantis šiais
skaičiavimais, galutinės sutaupytos energijos kiekis sudaro apie 80 proc. apskaičiuoto vidutinio suvartojimo.
Nors šis modelis negali būti laikomas orientaciniu, kalbant apie pinigų srautus, atsirasiančius dėl renovacijos
projektų, jis rodo didžiulį jų potencialą. Naujausiuose tyrimuose3 teigiama, kad „beveik 70 proc. respondentų
vidutinė mėnesio namų ūkio išlaidų šildymui ir (arba) vėsinimui, karštam vandeniui ir elektrai suma svyruoja
nuo 150 iki 160 levų (35,3 proc. – nuo 101 iki 150 levų; 32,2 proc. – daugiau nei 150 levų). Taip pat nustatyta,
kad taikant tik tradicines EE priemones (pastato sienoms, langams, stogams ir pirmiesiems aukštams +
priemonės apšvietimo ir elektros sistemoms) sutaupoma 35–55 proc. energijos. Taikant kitus atitinkamus
ESM – iki 60 proc. (…) Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus statistinius duomenis, galima daryti prielaidą, kad
daugumai namų ūkių išleidžiant apie 150-160 levų komunalinėms išlaidoms, vidutiniškai per mėnesį bus
sutaupoma apie 50 levų (apatinėje nurodyto intervalo dalyje nuo 35–55 iki 60 proc.) ir net iki 1,5–2 kartų
daugiau (viršutinėje dalyje).“ Tai patvirtina projekto „ComAct“ tyrimas, atliktas Burgaso mieste, iš kurio
matyti, kad namų ūkiai vidutiniškai yra pasirengę mokėti apie 90 levų per mėnesį už savo dalinį finansavimą.
Tai laikoma visiškai pakankama 20 proc. bendro finansavimo norma, kuri sudarytų 2000–4000 levų,
priklausomai nuo renovacijos apimties ir būsto dydžio. Deja, supratimas apie naudą ir finansavimo
reikalavimus vis dar yra menkas. Kai kurie kiti renovacijos iššūkiai: apskritai žemas pajamų lygis ir ribotos
galimybės gauti finansavimą; reguliavimo reformos, informavimo ir mokymo programų poreikis; stebėsenos
ir kokybės užtikrinimo mechanizmų trūkumas bei dominuojantis valstybės institucijų vaidmuo, kuris kartu su
pernelyg dideliu subsidijų finansavimu riboja verslo galimybes.

II.

Energetinio skurdo aspektai

Kitas svarbus iššūkis šalyje – energetinis skurdas, nes trečdalis gyventojų negali tinkamai apšildyti savo namų.
Šiuo metu tik nedidelei gyventojų daliai taikomos „kuro subsidijos“, daug didesnė grupė (iki 3 pajamų decilio)
namų ūkių negali padengti jokių investicinių išlaidų, nes statistiškai jų išlaidos yra didesnės nei
disponuojamos pajamos. Apskaičiuota, kad kitoms decilių grupėms (4-6) dėl blogėjančios pastatų būklės ir
energijos kainų svyravimų gresia energetinis skurdas; kita vertus, jos retai turi didesnių santaupų ir
3

SHEERenov (2020) Konsoliduota padėties analizė: daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos integruotų
paslaugų
teikimo
modelio
kūrimo
prielaida.
Prieiga
internetu
https://sheerenov.eu/wpcontent/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf
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finansavimo institucijos nesuteikia kreditų, o tai rimta kliūtis dalyvauti renovacijos programose, kurioms
reikalingas papildomas finansavimas. Norint, kad tokių gyventojų būstai būtų renovuojami, būtina užtikrinti
lygiagrečius mechanizmus: patvirtinti energetinio skurdo apibrėžimą ir pagal jį nustatyti namų ūkius, kuriems
reikia 100 proc. subsidijų paramos, taip pat teikti valstybės garantuojamas paskolas su mažomis palūkanomis
arba be palūkanų asmenims, kuriems gresia energetinis skurdas.
Apibrėžimą „EnEffect“ formuluoja taip:
Lengvatinio finansavimo tikslais pagal pastatų renovaciją remiančias programas:
Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai – tai namų ūkiai, kurių disponuojamos pajamos, užtikrinus
įprastai nustatytą temperatūrą šildomoje būsto dalyje, yra mažesnės už oficialią skurdo ribą.
Išlaidos, skirtos normatyviai nustatytoms temperatūroms užtikrinti, nustatomos atliekant energijos
vartojimo auditą, surašant papildomą protokolą, kuris pildomas pagal programos nurodymus:
(a) pastatams, neprijungtiems prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo, naudojami duomenys apie
vidutinį nacionalinį energijos rūšių derinį šildymui. Taip išvengiama galimybės manipuliuoti
konkrečiam pastatui skirtu deriniu;
(b) pastatams, prijungtiems prie centralizuoto šildymo tinklų, taikomos realios centralizuoto šildymo
paslaugos kainos, neatsižvelgiant į tai, ar namų ūkis ja naudojasi, ar ne, ir į tai, ar prie tinklo yra
prijungti radiatoriai.
Abiem atvejais skaičiuojant neatsižvelgiama į pastato bendrųjų erdvių plotą.

1 pav. Namų ūkių, turinčių teisę gauti 100 % subsidiją renovacijos darbams, apskaičiavimas

III.

Teisinė sistema

Deja, teisinė sistema vis dar nepakankamai išvystyta ir kelia įvairių kliūčių renovacijos procesui. Pagal
Daugiabučių namų įstatymą, namų savininkų asociacijos vis dar negali turėti bendros banko sąskaitos, kuri
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galėtų būti jų finansinio pajėgumo įrodymas ir antrinis garantijų mechanizmas. Be to, profesionalus
daugiabučių namų valdymas pasitaiko retai, nėra jokių teisinių įpareigojimų. Sprendimų priimti sudėtinga dėl
reikalavimo, kad renovacijai turi pritarti 100 proc. savininkų. Manoma, kad šias kliūtis padės įveikti
Daugiabučių namų įstatymo pakeitimai, kuriuos jau parengė atsakingas Regioninės plėtros ir viešųjų darbų
ministerijos (MRDPW) padalinys, tačiau jie dar nepateikti svarstyti parlamentinėse komisijose.
Be to, pastatams, pastatytiems iki 2009 m., netaikomi jokie įpareigojimai dėl energinio paso ar energinio
naudingumo sertifikatų. Minimali reikalaujama renovacijos priemonių klasė vis dar yra C, t. y. gerokai
mažesnė už sąnaudų atžvilgiu optimalius lygius; tačiau pagal naujai siūlomą programą būtų reikalaujama
pasiekti bent jau B klasės energinį efektyvumą.

IV.

Naudos gavėjai

Programos ir finansavimo mechanizmo naudos gavėjai yra individualių būstų savininkai daugiabučiuose
namuose, kuriuos reikia skubiai renovuoti (D ir žemesnės energinės klasės). Nėra tikslaus šių pastatų
gyventojų socialinio ir ekonominio apibūdinimo, nes dėl komunistinės praeities paveldo juose gyvena namų
ūkiai, kurių pajamos, profesijos ir demografinės charakteristikos yra labai skirtingos.
LTRS (IRS) – Ilgalaikės renovacijos strategijos duomenimis, prastų energinio naudingumo charakteristikų
pastatai, t. y. priklausantys E, F ir G energinėms klasėms, sudaro 91 proc. nerenovuotų pastatų, o D klasės
pastatai – dar 8 proc. Tai rodo energijos taupymo potencialą ir rinkos dydį. Iš viso 97,6 proc. esamų
gyvenamųjų pastatų priklauso privatiems asmenims, 96,5 proc. – fiziniams asmenims, o 1,1 proc. –
juridiniams asmenims. Tik 2,4 proc. pastatų priklauso centrinei valdžiai arba vietos valdžios institucijoms. Ši
Bulgarijos specifika iš esmės lemia būsto atnaujinimo kliūtis (organizacines, teisines ir elgsenos) ir daro didelę
įtaką strateginių priemonių ir politikos formavimui. 2011 m. vasario 1 d. duomenimis, bendras užimtų būstų
skaičius buvo 2 666 733, taigi laisvų būstų ir bendro būstų skaičiaus santykis buvo 31 proc. (miestuose 26
proc., kaimuose – 43 proc., o visiškai ištuštėjusiose vietovėse – 100 proc.). Laisvų būstų dalis užimtuose
gyvenamuosiuose pastatuose viršija 20 proc., o tai yra dar viena svarbi problema, kai renovacijai reikia visų
100 proc. savininkų sutikimo.
Kaip nurodyta anksčiau, remiantis Bulgarijos LTRS atlikta sąnaudų optimalumo analize, vykdant energetiškai
efektyvią renovaciją būtų galima sutaupyti iki 80 proc. galutinio energijos suvartojimo. Atsižvelgiant į kuro
šaltinį ir kitas eksploatacines charakteristikas, praktiškai galima sutaupyti apie 25–30 proc. išlaidų. LTRS
duomenimis, iki renovacijos pastatų energetinis efektyvumas pasiskirstė taip: daugiausia pastatų (40,5 proc.)
priklausė E, 35,3 proc. – F ir 16,1 proc. G energinio naudingumo klasėms. Dauguma pastatų buvo
modernizuoti iki minimalios reikalaujamos C energinės klasės, mažesnė dalis pastatų pasiekė B klasę (8,4
proc.). Pasak energijos vartojimo efektyvumo konsultantų, toks renovacijos lygis leidžia sutaupyti apie 40
proc. energijos. Atnaujinus ir modernizavus daugiabutį gyvenamąjį namą iki B energinės klasės, 65 m2 ploto
būsto vidutinės mėnesio šildymo išlaidos įprastai sumažėja nuo 156,38 iki 107,64 levų. Taikant platesnio
masto priemones, šis rodiklis galėtų būti padidintas iki 50–60 proc., tačiau dabartinėje situacijoje jo visiškai
pakanka kompensuoti dalinio finansavimo dalį.
Papildoma nauda dažniausiai skirstoma į tris grupes: aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę. Pirmajai grupei
priskiriamas svarbiausias ir tiesioginis energijos vartojimo efektyvumo poveikis, pavyzdžiui, energijos
taupymas ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas. Antroji grupė, be kita ko, apima
teigiamą makroekonominį poveikį ekonomikos augimui, inovacijoms ir konkurencingumui bei
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priklausomybės nuo importo mažinimui. Trečioji poveikio grupė apima tokius aspektus kaip nauda sveikatai,
skurdo mažinimas ir užimtumas. Bulgarijoje, LTRS duomenimis, be daugybės kitų socialinių ir ekonominių
aspektų, didžiausia platesnio masto nauda individualiu lygmeniu yra didesnės pajamos, mažesnis energetinis
skurdas ir nauda sveikatai.

V.

Turimi ištekliai

NRRP teikia 1 176 960 000 levų finansavimą daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijai. Iš jų 941 568 000
levų bus skirta pagal 100 proc. subsidijų schemą maždaug 865 pastatams, o 235 392 000 levų, atitinkamai
270 pastatų, nuo 2022 m. spalio mėn. bus išmokėta 80 proc. subsidijų norma. Be to, pagal Regionų plėtros
programą gyvenamiesiems pastatams skirta 134 898 300 EUR (263 838 142 levų), veikiausiai vėl taikant 100
proc. tarifą.
Kitų finansavimo šaltinių daugiabučių namų renovacijai, be aukščiau paminėtų, nėra. Komerciniai bankai ar
specializuoti fondai nenori kurti specialių produktų daugiabučių namų renovacijai.
Numatomas dalinis namų savininkų finansavimas pagal NRRP yra kuklus – 58 848 000 levų. Iš jų ne daugiau
kaip 50 proc. turėtų būti padengta rinkos lėšomis, o kita dalis surinkta iš būsto savininkų santaupų ir (arba)
banko indėlių. „EnEffect“ apskaičiavimai rodo, kad jei būtų laikomasi LTRS nustatytų tikslų, iki 2030 m. rinkos
apimtis galėtų išaugti iki 2 165 402 688 levų. Kaip aprašyta pirmiau, būtų sutaupyta 30–60 proc. arba 50-80
levų per mėnesį. Manoma, kad to pakaktų dalinio finansavimo išlaidoms padengti ir atitiktų būsto savininkų
deklaruojamus investavimo principus.

a) Namų ūkių disponuojamos pajamos
Vidutinės bendros pajamos pagal decilių grupes 2020 m., levai
Viso

15088

Decilių grupės
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

6275

7632

8301

9239

12173

13753

16892

19081

22396

31378

Vidutinės piniginės pajamos pagal decilių grupes 2020 m., levai
Viso

14977

Decilių grupės
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

6168

7537

8204

9137

12041

13641

16761

18965

22283

31266

b) Namų ūkių energijos sąnaudos
Sumos už šildymą pagal vidutinį realų energijos suvartojimą

Būsto šildymo mėnesio išlaidos

Anglis

Numatoma reali
minimali suma,
levai
32,23

Numatoma reali
didžiausia suma,
levai
139,68
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Šviesioji (lengvoji) alyva

44,66

193,53

Gamtinės dujos (Nm3)

29,05

125,87

Gamtinės dujos (Nm3) – kondensacinis katilas

26,99

116,97

Malkos (25 % drėgnumas)

25,27

109,52

Medinės granulės

38,22

165,63

Centralizuotas šildymas

32,73

141,82

Elektra

65,75

284,92

Elektra – oro kondicionieriai

22,45

97,27

Elektra – itin efektyvūs šilumos siurbliai (VRF/VRV)

18,60

80,59

c) Sumos už šildymą pagal standartizuotą (pagal šildymo normatyvus) energijos suvartojimą

Būsto šildymo mėnesio išlaidos

Numatoma reali
minimali suma,
levai

Numatoma reali
didžiausia suma,
levai

Akmens anglis

80,93

350,72

Anglis

112,13

485,90

Šviesioji (lengvoji) alyva

72,93

316,04

Gamtinės dujos (Nm3)

67,77

293,69

Gamtinės dujos (Nm3) – kondensacinis katilas

63,46

274,98

Malkos (25 % drėgnumas)

95,97

415,86

Medinės granulės

82,17

356,09

Centralizuotas šildymas

165,09

715,38

Elektra

56,36

244,22

Elektra – oro kondicionieriai

46,70

202,35

Pirmoje lentelėje pateiktos vertės rodo tikrąją padėtį šalyje. Vidutiniškai gyventojai šildymui suvartojo
mažiau energijos, nei jiems iš tikrųjų reikia, daugiausia dėl finansinių priežasčių. Antroje lentelėje pateiktos
vertės rodo, kokios bus sąnaudos, jei visi būstai bus šildomi pagal šildymo normas. Manome, kad šildymas
100 proc. pagal šildymo normas taip pat nėra realus, o realios įprasto šildymo sąnaudos yra kažkur tarp
abiejose lentelėse pateiktų verčių, galbūt artimesnės antrojoje lentelėje pateiktoms vertėms.
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Su šildymu nesusijusios mėnesio išlaidos

Numatoma reali
minimali suma,
levai

Numatoma reali
didžiausia suma,
levai

Elektra

10,00

100,00

Vanduo

10,00

50,00

Suskystintos dujos balionuose

9.90

29.70

Būsto mokestis

5,00

50,00

d) Naudos gavėjų skolinimosi galimybės ir ketinimai
Nors teoriškai neįmanoma išmatuoti namų savininkų investicinių ketinimų, projekto „ComAct“ tyrime
Burgase nustatyta, kad apie 30 proc. namų savininkų negali apmokėti jokių su renovacija susijusių išlaidų, o
tai sutampa su „EnEffect“ vertinimais dėl gyventojų energetinio skurdo. Tačiau taip pat nustatyta, kad namų
ūkiai yra pasirengę mokėti apie 90 levų mėnesines įmokas už renovacijos paskolas, kurių visiškai pakanka
numatomoms renovacijos išlaidoms padengti. Apie 50 proc. respondentų dalinio finansavimo išlaidoms
padengti planuoja naudoti savo santaupas, o ne banko paskolas.

e) Grandininė naudos analizė: statybų sektoriaus kompetencija, pajėgumai ir kokybė
Bulgarijos NRRP numatomos reformos, kuriomis siekiama išbandyti ir išplėtoti regionines „vieno langelio“
sistemas, finansuojamas iš nacionalinio biudžeto. Siekiama įsteigti nuo 6 iki 28 regioninių centrų, kurie
daugiausia teiks konsultacijas. Tačiau tai neatitinka pagrindinės idėjos, kad „vieno langelio“ principu
veikiančios institucijos palengvins renovacijos projektų vykdymą per visą jų įgyvendinimo laikotarpį, kitaip
tariant, „apims visą kliento kelionę nuo informavimo, techninės pagalbos, finansinės paramos schemų
sudarymo ir konsultavimo iki energijos sutaupymo stebėsenos“.
Tolesnė administracinė ir techninė parama vietos administracijoms numatyta kaip atskirų renovacijos
programų dalis. NRRP numato sukurti dvi programas, skirtas informacijos apie pastatus valdymo įgūdžiams
ugdyti, kurios, kaip tikimasi, taps universitetinio išsilavinimo dalimi. Į planą neįtrauktos platesnio masto
energetikos ir statybos specialistų kvalifikacijos kėlimo programos, o tai laikoma rimta problema, nes statybų
sektorius susiduria su rimtomis problemomis tiek dėl darbuotojų skaičiaus, tiek, dar svarbiau, dėl trūkstamų
įgūdžių ir kvalifikacijos. Todėl tolesnio mokymo galimybių užtikrinimas yra labai svarbus programų sėkmei.

VI.

ES valstybių narių patirtis

a) Vengrija
Patvirtintas EE renovacijai taikomas rinka pagrįstas metodas. Jis rėmėsi aukštos kokybės konsultavimo
paslaugomis, kurias teikė specializuoti konsultantai, atliekantys tarpininko tarp pastatų savininkų ir kitų
suinteresuotų šalių (finansinių institucijų, valdžios institucijų, paslaugų teikėjų) vaidmenį. Metodą palaikė
reguliavimo tvarka, įpareigojanti namų savininkų asociacijas prižiūrėti savo pastatus, todėl buvo sukurta gerai
išvystyta ir savarankiškai reguliuojama rinka, būtina tvariam pastatų renovacijos procesui.
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b) Estija
„KredEx“ – finansų įstaiga, kurios viena iš portfelio sudedamųjų dalių yra būsto sektorius – teikė finansavimą
EE renovacijai, taip pat didino informuotumą ir skleidė gerąją patirtį. Aktyvus bendravimas su
suinteresuotosiomis šalimis padėjo sukurti tarpusavio pasitikėjimą, o tai lėmė tvarų renovacijos procesą.
„KredEx“ taip pat nustatė techninių konsultantų dalyvavimo tvarką, savo tinklalapyje pateikė tinkamų
ekspertų sąrašą.

c) Graikija
Vykdant programą SAVE-AUTOMATE (Energijos taupymo priemonės ir AEŠ naudojimas gyvenamuosiuose
pastatuose) skiriama investicinė dotacija, kuria padengiamos energijos vartojimo patikrinimų ir kitos
„nematerialiojo turto“ išlaidos. Šis projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
ir nacionalinių išteklių lėšomis pagal Regioninę veiksmų programą ir veiksmų programą „Konkurencingumas,
verslumas, inovacijos“. Programą inicijavo Energetikos ministerija, naudos gavėjas – Graikijos plėtros bankas,
galutiniai naudos gavėjai – gyvenamųjų namų savininkai.

d) Šiaurės Makedonija
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) lėšomis bankas „ProCredit Bank Macedonia“ pradėjo
įgyvendinti žaliojo finansavimo produktų programą, kurią sudaro energijos vartojimo efektyvumo paskolos
privatiems asmenims ir įmonėms. Paskolos skirtos būsto energiniam efektyvumui didinti pagal subsidijų
reikalavimus atitinkančias priemones, pateiktos Žaliosios ekonomikos finansavimo priemonių interneto
svetainėje esančioje technologijų atrankos skiltyje. Tinkamos finansuoti priemonės: išorinių sienų, stogo,
grindų šiltinimas, langų, durų, biomasės katilų, energiją taupančio apšvietimo, dujinių katilų, šilumos siurblių,
saulės fotovoltinės sistemos ir kt. įrengimas.
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BUVUSI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA
Bendra informacija
Nuosavybė

Viešoji / privati / mišri

Programos valdymo institucija

Savininkas / sprendimus priimanti institucija

Programos vykdymo padalinys

Veiklos administratorius

Įgyvendinimo modelis

N/A

Eksploatacinės paslaugos

Rinkodaros specialistas / koordinatorius / vertintojas
/ finansininkas

Finansuojami projektai

Energijos vartojimo efektyvumas / atsinaujinantys
energijos šaltiniai / energetikos kooperatyvai / kt.

Siekiai ir (arba) tikslai

Misija ir vizija, ryšys su nacionaline ar vietos valdžios
politika

Naudos gavėjai

Potencialūs pareiškėjai ir (arba) paslaugų vartotojai

Priemonė finansavimui gauti

Nacionalinis biudžetas / ES fondai / Finansų
institucijos / Investiciniai fondai / Projektai/
nekilnojamojo turto savininkai / ESCO / ir kt.

Finansinės priemonės

Paskolos / nuosavas kapitalas / garantijos ir t. t.

IŠSAMUS FINANSAVIMO SCHEMOS APRAŠYMAS
I.

Išankstinis vertinimas

Neefektyviai naudojamos energijos kaina Makedonijoje daro didelį poveikį šalies ekonomikai. Statistiniai
duomenys rodo, kad pastatų sektorius sudaro didžiausią viso galutinio energijos suvartojimo dalį – apie 40
proc. Įvairūs tarptautiniai ir vietiniai tyrimai rodo, kad gyvenamųjų namų sektoriuje galima sutaupyti 10–35
proc. energijos. Pagrindiniai Makedonijos gyvenamųjų namų sektoriaus bruožai: dauguma gyvenamųjų
namų yra seni ir prastos būklės; nemažai būstų nėra tinkamai įteisinti; daug prastos kokybės modernių
pastatų; sezoninis pastatų užimtumas; prasta pastatų kokybė, ypač kaimo vietovėse, kai trūksta apšiltinimo
iš išorės; šildymas naudojant elektrą; neefektyvus malkų ir anglimi kūrenamų krosnių naudojimas.
Atsižvelgiant į pagrindines gyvenamųjų namų sektoriaus charakteristikas, techninės energijos vartojimo
efektyvumo didinimo galimybės šiame sektoriuje yra labai didelės.
Paskutinio 2002 m. gyventojų surašymo duomenimis, didžioji dauguma gyvenamųjų pastatų (apie 47 proc.)
buvo pastatyti tik per dvidešimt metų nuo 1961 m. iki 1980 m., o vėliau naujos statybos sumažėjo.
Apskaičiuota, kad šiuo metu Makedonijoje yra daugiau nei 760 000 registruotų būstų, kurie sudaro daugiau
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nei 55 milijonus kvadratinių metrų gyvenamojo ploto. Remiantis statistiniais duomenimis, iki 2002 m. buvo
10 000 daugiabučių namų, šiandien šis skaičius išaugo iki maždaug 12 000 daugiabučių namų.
Makedonija, pradedanti integracijos į ES procesą, siekia įgyvendinti ES acquis ir įgyvendinti ES energijos
vartojimo efektyvumo taisykles, normas ir standartus. Be to, Makedonija yra Energijos bendruomenės narė
ir turi įgyvendinti tris su energijos vartojimo efektyvumu susijusias direktyvas: Energijos vartojimo
efektyvumo direktyvą (EED-2012/27/ES), Pastatų energinio naudingumo direktyvą (EPBD-2010/31/ES) ir
Produktų energinio ženklinimo direktyvą (ELD-2010/3/ES). Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas yra
Europos darbotvarkės dalis, tad Energijos vartojimo efektyvumo acquis įpareigoja imtis priemonių
efektyvumui didinti visuose energetinės vertės grandinės etapuose: gamybos, perdavimo, skirstymo ir
vartojimo. Šios priemonės visų pirma skirtos gyvenamųjų namų sektoriui, kuriame taupymo galimybės yra
didžiausios.
Dauguma nacionalinių dokumentų, tyrimų, politikos krypčių ir strategijų, kuriomis remiasi ES energetikos
direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę, parengtos gavus paramą (ERPB, GIZ, USAID, ES, dvišalė techninė
parama ir t. t.), o tai rodo, kad valstybės institucijos vis dar neturi pakankamų institucinių gebėjimų vykdyti
politikos reformas ir būtinas pertvarkas.
Kita vertus, susiduriama su rimtomis pastatų kokybės problemomis, susijusiomis tiek su energijos vartojimo
efektyvumu (nepakankama apšiltinimo sistema), tiek su bendra būkle (pvz., prakiurę stogai), kurias reikia
skubiai spręsti. Skirtinguose miestuose esančių pastatų charakteristikos labai skiriasi, o tai rodo didelius
Makedonijos gyvenviečių skirtumus. Pavyzdžiui, Negotino mieste net 81 proc. namų fasadas yra pažeistas ir
neapšildytas, o Veleso mieste šis rodiklis siekia tik 28,7 proc. Tačiau toks palyginimas yra tik iliustracija, nes
tirtų pastatų skaičius labai skiriasi (atitinkamai 29 ir 180).
2018 m. „Habitat Macedonia“ gavo „Global Energy Award“ apdovanojimą už daugiabučių namų renovacijos
rezultatus ir sutaupytą energiją. Atnaujinus daugiau kaip 60 daugiabučių gyvenamųjų namų Makedonijoje,
kuriuose yra daugiau kaip 1900 butų, per metus iš viso sutaupoma 7910 MWh energijos, o per metus
išmetamo anglies dioksido kiekis sumažėjo 3670 tonų.
Apskaičiuota, kad investicijų į Makedonijos gyvenamųjų namų modernizavimą poreikis yra daugiau nei 500
mln. eurų.

II.

Energetinio skurdo aspektai

Trūkstant aiškaus apibrėžimo, energetinį skurdą galima apibūdinti kaip situaciją, kai namų ūkis dėl
nepakankamų finansinių ir techninių sąlygų negali užtikrinti pagrindinių energijos poreikių, būtinų šildymui,
vėsinimui, maisto ruošimui ir prietaisams. Mažos pajamos, didelės energijos kainos ir techniškai netvarkingi
bei nekokybiški namai ir prietaisai yra pagrindinės energijos nepritekliaus priežastys. Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas veiksmingai kovoja su energetiniu skurdu, nes jis kelia būsto energinį naudingumą ir
padeda namų ūkiams išbristi iš energetinio skurdo, sumažindamas būstuose suvartojamos energijos poreikį.
Tačiau efektyvaus energijos vartojimo modernizavimui būdingi ypatingi finansiniai (pvz., didelės pradinės
išlaidos, palyginti ilgas atsipirkimo laikotarpis) ir techniniai (pvz., sudėtingos priemonės, įvairių
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas) ypatumai. Dėl šių priežasčių renovacija turėtų būti kruopščiai suplanuota,
kad būtų išnaudotas visas jos potencialas mažinti energetinį skurdą.
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Nors nėra reprezentatyvių duomenų apie tai, kokiu mastu daugiabučių namų ūkiai patiria energinį skurdą,
remiantis HFHM atlikto išsamaus tyrimo daugiabučiuose pastatuose kai kuriuose Skopjė rajonuose ir trijuose
kituose miestuose rezultatais, galima padaryti keletą bendrų išvadų apie daugiabučių namų ūkių energinį
efektyvumą ir energinį skurdą[12].

III.

Teisinė sistema

Energijos vartojimo efektyvumo politika ir reglamentai yra tokie:
•
•
•
•
•
•
•

Energetikos įstatymas (Makedonijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 96/18)4
Energijos vartojimo efektyvumo įstatymas (Š. Makedonijos Respublikos oficialusis leidinys Nr.
32/20)5
Š. Makedonijos Respublikos energetikos plėtros strategija iki 2040 m. (priimta 2019 12 28)6
Energijos vartojimo efektyvumo skatinimo strategija iki 2020 m. (Makedonijos Respublikos
oficialusis leidinys Nr. 143/10)7
Trečiasis Makedonijos Respublikos 2016-2018 m. energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas
(priimtas 2017-07-18) 8
Pastatų energinio naudingumo taisyklių sąvadas (Makedonijos Respublikos oficialusis leidinys Nr.
94/13)9
Energetinio audito taisyklių sąvadas (Makedonijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 94/13)10

Pagal Energijos Bendrijos susitarimą Makedonija turi suderinti savo nacionalinius teisės aktus su galiojančiais
Europos Sąjungos teisės aktais energetikos, aplinkosaugos, konkurencijos, atsinaujinančiųjų energijos
išteklių, energijos vartojimo efektyvumo ir naftos išteklių srityse. Energetikos sektoriaus teisės aktai šiuo
metu peržiūrimi. Naujas Energetikos įstatymas priimtas Parlamente 2018 m. gegužės 21 d. Pirmasis
Makedonijos Energijos vartojimo efektyvumo įstatymas buvo priimtas ir galioja nuo 2020 m. vasario 18 d.
Šiuo išsamiu dokumentu į nacionalinę teisę perkeltos ES Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos, Pastatų
energinio naudingumo direktyvos, Reglamento dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir Direktyvos,
nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą,
nuostatos. Tačiau, siekiant įgyvendinti Energijos vartojimo efektyvumo įstatymą, reikia iš dalies pakeisti
galiojančius poįstatyminius teisės aktus, tokius kaip Pastatų energinio naudingumo taisyklių knyga ir kt. Šalis
taip pat turi priimti atnaujintą reglamentą dėl minimalių pastatų energinio naudingumo reikalavimų,
nacionalinės skaičiavimo metodikos, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ir šildymo bei oro
kondicionavimo sistemų tikrinimo. Tai leis šaliai įgyvendinti Direktyvą 2010/31/ES.

4

http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20energetika%20MK.pdf.

5

http://economy.gov.mk/doc/2766.

6

http://www.economy.gov.mk/doc/2759.

7

http://www.economy.gov.mk/doc/2535.

8

http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Tret%20NEEAP_V02%20(MKD).pdf.

9

http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf.

10

http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_kontroli.pdf.
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2019 m. pabaigoje, atsižvelgiant į šalių specifiką ir įtraukiant 2040 m. viziją, buvo priimta energetikos
strategija, grindžiama ES energetikos sąjungos penkių dimensijų sistema (saugumas, solidarumas ir
pasitikėjimas, visiškai integruota energijos vidaus rinka, energijos vartojimo efektyvumas, klimato kaitos
veiksmai – ekonomikos dekarbonizavimas, moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas). Strategijoje
apibrėžti trys scenarijai: bazinis, vidutinio pereinamojo laikotarpio ir žaliasis, o strateginių tikslų rezultatai
vertinami pagal šešis su kiekvienu strateginiu tikslu susijusius rodiklius.
Makedonijos mokslo ir meno akademija (MANU) šiuo metu rengia ketvirtąjį energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų planą, nes ankstesnis veiksmų planas yra pasenęs.
Įgyvendinant energetikos politiką, vyriausybei padeda Energetikos reguliavimo komisija (ERC) ir Energetikos
agentūra, kurios įsteigtos ir veikia atitinkamai nuo 2003 m. ir 2007 m.
Siekiant padidinti pastatų energinį naudingumą, Makedonija sukūrė teisinę sistemą, apimančią ir Pastatų
energinio naudingumo taisyklių sąvadą, kuris turėtų būti suderintas ir iš dalies pakeistas pagal naująjį
Energijos vartojimo efektyvumo įstatymą. Galiojančiame taisyklių sąvade nustatyta, kad minimali naujų
pastatų klasė yra C , kai QH,nd,ref ≤ 100 kWh/(m2a), o modernizuojamų pastatų – D, kai QH,nd,ref ≤ 150
kWh/(m2a).
Šiuo metu pagrindinė problema, trukdanti pasiekti, kad pastatai būtų energetiškai efektyvūs ir jų išmetamųjų
teršalų kiekis sumažėtų, yra ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos nebuvimas. Ši strategija numatyta
naujai priimto Energijos vartojimo efektyvumo įstatymo 31 straipsnyje; ji apims gyvenamųjų, viešųjų ir
komercinių pastatų modernizavimą ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o kas trejus metus bus
privalomai peržiūrima.

IV.

Naudos gavėjai

REERF paskolų gavėjai yra:
•
•

Daugiabučių namų butų savininkai ir daugiabučių namų savininkų bendrijos (HOA) energijos
vartojimo efektyvumo atnaujinimui,
Individualių namų savininkai, norintys renovuoti namus, įskaitant namus kaimo vietovėse ir
marginalizuotose bendruomenėse.

Atrinktuose pastatuose buvo atliktas energijos vartojimo auditas, kurio metu nustatytas energijos vartojimo
efektyvumas (energijos poreikis lyginant su faktiniu pastato energijos suvartojimu), poveikis aplinkai ir
ekonominė nauda (įvertinimas). Atlikta 20 išsamių ir 17 apžvalginių energijos vartojimo auditų, kurie
patvirtino, kad renovuotuose pastatuose sutaupoma 20–39 proc. energijos, o sutaupyta energija gali
atsipirkti per 6–8 metus.

V.

Turimi ištekliai

1. Valstybės subsidijos
Vyriausybė skatina AEŠ ir EE naudojimą namų ūkiuose pagal metinę Nacionalinę Programą. Programos
vykdytojas – Ūkio ministerija, įgyvendinanti šias programoje numatytas paramos schemas:
•

iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 EUR (~18 000 MKD) saulės kolektorių sistemos įsigijimo ir
įrengimo išlaidų kompensavimas;
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•
•

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 EUR (~30 000 MKD) PVC arba aliuminio langų įsigijimo ir
montavimo išlaidų kompensavimas; ir
iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 EUR (~30 000 MKD) granulių krosnies įsigijimo išlaidų
kompensacija.

Kiekvienais metais programa peržiūrima, apsvarstant kai kurias naujas remtinas technologijas, kurioms
skiriama vis daugiau lėšų. Pagal energetikos strategiją11, susidomėjimas programa yra akivaizdus, nes kasmet
daugėja visų grupių pareiškėjų. Subsidijos teikiamos pagal principą „kas pirmesnis, tas gudresnis“.
Naujoji „Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programa 2020 metams“ apima papildomų kategorijų pareiškėjus arba mažas pajamas gaunančius
pareiškėjus, kuriems subsidijų procentinė dalis padidinta iki 70 proc.
Be to, praėjusį šildymo sezoną Makedonijos vyriausybė kovojo su oro tarša ir skyrė subsidijas keturių
labiausiai užterštų miestų namų ūkiams: Skopjė, Bitoloje, Tetove ir Kičeve. Nacionalinė elektros energijos
gamybos bendrovė AD ESM šią priemonę įgyvendina subsidijuodama namų ūkius, pakeitusius senas malkines
krosnis inverteriniais oro kondicionieriais, finansine parama iki 1 000 eurų. Bendras numatytas biudžetas –
4 mln. eurų, o parama skirta 5 200 namų ūkių Skopjė, 2 500 namų ūkių Bitoloje, 1 500 namų ūkių Tetove ir
800 namų ūkių Kičeve.
2. Savivaldybių subsidijos
Skopjė miesto biudžetas:
•
•
•

Dalies išlaidų už įsigytus ir namų ūkiuose sumontuotus inverterinius oro kondicionierius
kompensavimas,
Kaminų valymas – Skopjė miestas kompensuoja dalį išlaidų iki 1200 MKD,
Elektrinio paspirtuko arba dviračio įsigijimo išlaidų dalies kompensavimas.

Savivaldybių biudžetai: Įvairiose savivaldybėse skiriamos tam tikros reguliarios subsidijos, tačiau šiuo metu
nėra aktyvios subsidijos EE renovacijai.12
Paskolos
•

•

•

Komercinių bankų paskolos: „Halkbank“ – EKO paskolos fiziniams asmenims, „Halkbank“ – EKO
paskolos juridiniams asmenims, „Sparkasse“ bendradarbiaujant su Energijos bendrija, EKO paskolos
EKO namams – energijos vartojimo efektyvumo didinimas jūsų namuose, Ohrido bankas – A++
grynųjų pinigų paskolos, Ohrido bankas – A++ specialios paskirties grynųjų pinigų paskolos,
"Procredit bank" ir "ЕБОР" – ekologiška paskola EE namams.
Plėtros bankų paskolos: Šiaurės Makedonijos plėtros bankas JSC Skopje – Tvarių energijos šaltinių
projektų finansavimas: Šiaurės Makedonijos vystymo bankas JSC Skopje – Tvarių energijos šaltinių
projektų finansavimas: Atsinaujinančių šaltinių projektų finansavimas.
Mikrofinansų įstaigų paskolos: Mikrokreditų fondas Horizonti, taupomoji kasa Moznosti.

11

‘Strategy for Energy Development in the Republic of North Macedonia until 2040’, pg. 27 (http://www.economy.gov.mk/doc/2759).

12

Duomenys rinkti 2021 m. spalio mėn., per vietos valdžios rinkimus.
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VI.

Renovacijos rinkos apimtis

Remiantis HFHM atlikta oficialių statistinių duomenų analize, net 78 proc. visų šalies gyvenamųjų namų buvo
pastatyta masinės urbanizacijos laikotarpiu (1946-1989 m.). Nedelsiant reikia renovuoti apie 110 000 būstų
(16 proc. esamų pastatų). Nustatyta, kad energinio efektyvumo intervencijos reikia daugiau nei 100 000 butų
(daugiabučių namų butų).
Organizacijos „Habitat Makedonija“ duomenimis ir atlikta analize, paskaičiuota, kad Makedonijoje yra apie
12 000 daugiabučių gyvenamųjų namų ir apie 770 000 butų. Dauguma šių pastatų yra 30–50 metų senumo,
juose nepakanka šilumos izoliacijos, o jų energinis naudingumas yra prastas. Apskaičiuota, kad tik apie 6
proc. visų Makedonijos gyvenamųjų pastatų atitinka nacionalinius energinio naudingumo reikalavimus ir
priklauso C arba D energinei klasei, o visi kiti gyvenamieji pastatai gali būti priskirti žemesnėms energinėms
klasėms, todėl juos reikia modernizuoti. Duomenys rodo, kad investicijų į daugiabučių namų EE renovacijos
potencialas gali siekti 500 mln. eurų. Centralizuotas šildymas teikiamas maždaug 11,8 proc. visų namų ūkių,
tik sostinėje Skopjė.
Siekiant įvertinti pastatų kokybę Makedonijoje, galima remtis 2014 m. Valstybinės statistikos tarnybos
duomenimis apie energijos suvartojimą namų ūkiuose [9]. Šilumos izoliaciją turinčiuose būstuose gyvena
17,78 proc. namų ūkių. Šilumos izoliacija pastatuose (nepriklausomai nuo jų įrengimo metų) daugiausia
naudojama išorinėms sienoms, stogui ir luboms, o grindys yra mažiausiai apšiltintos.
Palyginti nedidelės išlaidos energijai ir prasti kitų rodiklių rezultatai lemia, kad energetinį skurdą patiriantys
Šiaurės Makedonijos gyventojai renkasi taupyti nepakankamai šildydami namus. ES-SPGS duomenimis, 2019
m. daugiau nei trečdalis namų ūkių buvo įsiskolinę už komunalines paslaugas. Tačiau kiti skaičiavimai rodo,
kad jų skaičius yra gerokai mažesnis. [12]. Dėl didelio malkų naudojimo paplitimo taip pat kyla abejonių dėl
įsiskolinimų, kaip energetinio skurdo Šiaurės Makedonijoje rodiklio, patikimumo. Remiantis REACH ataskaita,
namų ūkiai, kuriuose yra vienas ar du nariai arba daugiau nei šeši nariai, yra daugiau pažeidžiami energetinio
skurdo. Jie sudaro 41 proc. visų namų ūkių. [7].
Apie 75–80 proc. Makedonijos gyventojų gyvena miestuose, pusė jų – Skopjė apylinkėse [10]. 42 proc. būstų
yra daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose [11]. Būsto nuosavybės lygis yra 88,3 proc. Kaip ir kitose
Vakarų Balkanų šalyse, net ir miestuose vyrauja decentralizuotos šildymo sistemos [1]. Centralizuotas
šildymas tiekiamas mažiau nei 10 proc. daugiabučių namų, iš kurių visi yra Skopjė. Mažieji šildymo katilai
naudojami maždaug 30 proc. daugiabučių namų, o 60 proc. pastatų šildomi elektriniais prietaisais. Nors
centralizuotas šilumos tiekimas laikomas efektyviausia šildymo sistema iš šių sistemų, jo techninė būklė
visame Vakarų Balkanų regione rodo esminius trūkumus, atsižvelgiant į technologijos potencialą. Dažnai
patiriami dideli energijos nuostoliai ir priešlaikinis gedimas dėl prastos kokybės vandens, taip pat trūksta
atsiskaitymo pagal suvartojimą. Skirtingai nei daugumoje Vakarų Balkanų miestų, Skopjė veikia privatizuota
centralizuoto šilumos tiekimo įmonė ([1] p 41–43). Be to, šildymas malkomis stebėtinai paplitęs ir miestuose.
HFHM tyrimo duomenimis, už Skopjė ribų elektros ir malkų derinys yra labai paplitęs net ir daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose. [13]. Dėl šios priežasties gyventojai gali būti stipriai veikiami didelės oro taršos,
net jei jie gyvena daugiabučių namų kvartale. Labai dažnai naudojama drėgna, blogos kokybės mediena [1]
[7].
Remiantis 2013 m. duomenimis [7], žemės ūkio vietovėse namų ūkiai buitinei energijai išleidžia mažesnę
savo pajamų dalį nei namų ūkiai urbanizuotose ar mišriose vietovėse. Tai gali būti susiję su tuo, kad kaimo
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vietovėse lengviau gauti malkų ir vandens už nedidelę kainą arba nemokamai. Tikriausiai dėl didesnio
nedarbo lygio ir riboto energijos šaltinių prieinamumo miestuose išlaidos energijai yra didesnė finansinė
našta miestų namų ūkiams. Net jei pastatų energijos vartojimo efektyvumas kaimo vietovėse gali būti
prastesnis, energetinis skurdas nebūtinai yra didesnis.
HFHM atlikta apklausa taip pat rodo, kad net aukštesnio vidutinio išsivystymo namų ūkiai, pavyzdžiui,
Gjorche Petrov ar Veles, energijai išleidžia vidutiniškai atitinkamai 11 proc. ir 9,8 proc. savo pajamų, t.y.
panašiai kaip ir šalies vidurkis. Tai gali reikšti, kad šalyje energijos vartojimo efektyvumo problema yra plačiai
paplitusi, o ne tai, kad ji pasiskirsčiusi labai netolygiai. Be to, įprotis šildyti tik kai kurias gyvenamojo ploto
dalis būdingas ne tik namams – minėtose vietovėse, nepaisant gana geros finansinės padėties, šildoma tik
dalis butų: Gjorche Petrove šildoma 50,75 m² iš vidutiniškai 66,69 m². Veles mieste šie skaičiai yra 36,88 m²
ir 60,5 m². Iš tiesų atrodo, kad miesto vietovėse ir daugiabučiuose gyvenantys žmonės susiduria su šiek tiek
kitokiu energetiniu skurdu nei kaimo vietovėse ir individualiuose namuose gyvenantys žmonės. Be to,
atskirtis tarp Skopjė ir kitų miestų gali būti gana ženkli, todėl ją vertėtų ištirti išsamiau.

VII.

Vertės grandinės analizė

Techniniu požiūriu Makedonijos ekonomika ir statybų sektorius turi pakankamai pajėgumų patenkinti
daugiabučių namų renovacijos poreikius. Problema yra apšiltinimo ir statybinių medžiagų kainos, socialinė ir
ekonominė daugiabučių namų savininkų situacija, taip pat nuosavybės segmentacija.
Daugiau nei 95 proc. daugiabučių namų Makedonijoje yra privačios nuosavybės, todėl galimybė inicijuoti,
organizuoti ir įgyvendinti EE renovacijos projektą yra labai sudėtinga. Turint omenyje sudėtingas sprendimų
priėmimo procedūras savivaldybių lygmeniu ir tai, kad nėra tinkamo daugiabučių namų administravimo,
problema yra dar didesnė.
Skirtinga namų savininkų socialinė ir ekonominė padėtis viename daugiabučių namų kvartale yra papildoma
našta organizuojant ir įgyvendinant EE priemones daugiabučiuose namų kvartaluose. Savivaldybės teikia
subsidijas, tačiau net ir tada kyla sunkumų modernizuojant pastatą.
„Habitat Macedonia“ patirtis renovuojant daugiau nei 60 daugiabučių namų, kuriuose yra daugiau nei 1900
butų, parodė, kad taikant kapitalines priemones (langų ir durų keitimas, stogo dangos, termofasadas ir kt.)
per metus sutaupoma 7910 MWh energijos, o metinis išmetamo CO2 kiekis sumažėja 3670 t. Tai rodo, kad
reikia daugiau informacijos, geresnio daugiabučių namų butų savininkų skatinimo ir organizavimo, kad jie
įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo priemones.
Vis dar labai trūksta noro, susidomėjimo, žinių ir patirties, labai žemas namų ūkių informuotumo lygis siekiant
įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones. Finansavimas energijos vartojimo efektyvumui
didinti yra ribotas, tačiau pagrindinė daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo priemonių
įgyvendinimo problema yra susijusi su organizavimu, valdymu ir taisyklių laikymusi.
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VENGRIJA
Bendra informacija
Nuosavybė

Privati / mišri

Programos valdymo institucija

Vengrijos vyriausybė

Programos vykdymo padalinys

Vengrijos valstybės iždas, Aplinkos ir energijos
vartojimo
efektyvumo
veiksmų
programos
vadovaujančioji institucija, ÉMI ne pelno siekianti
ribotos atsakomybės bendrovė, atsakinga už
statybos kokybės kontrolę ir inovacijas

Įgyvendinimo modelis

Subsidijų ir paskolų schemos derinys pastato
lygmeniu

Eksploatacinės paslaugos

Rinkodaros specialistas / koordinatorius / vertintojas
/ finansininkas

Finansuojami projektai

Pastatų renovacija / Atsinaujinantys energijos
šaltiniai

Siekiai ir (arba) tikslai

Derinti paskolų ir subsidijų schemas, kad būtų
pagerinta daugiabučių pastatų būklė, padidintas
renovuojamų
pastatų
energijos
vartojimo
efektyvumas, pasiekti 2040 m. ir 2050 m.
nacionaliniai įsipareigojimai, ir padėti mažas pajamas
gaunantiems namų ūkiams dalyvauti renovacijos
procesuose

Naudos gavėjai

Daugiabučių namų bendrijos ( kondominiumai ir
daugiabučių namų kooperatyvai)

Priemonė finansavimui gauti

Nacionalinis biudžetas / ES fondai / Nekilnojamojo
turto savininkai

Finansinės priemonės

Paskolos / garantijos / subsidijos

IŠSAMUS FINANSAVIMO SCHEMOS APRAŠYMAS
I.

Išankstinis vertinimas

Ataskaitos tikslas – pasiūlyti naują finansinę schemą, skirtą daugiabučių namų, kuriuose gyvena (iš dalies)
mažas pajamas gaunančios šeimos, renovacijai Vengrijoje. Rekomenduojama finansinė schema apima šiuo
metu galiojančių paskolų schemų bei buvusių subsidijų schemų, kuriomis Vengrijoje buvo galima naudotis
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2001–2009 m., aspektus ir įvairių šiuo tikslu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sukurtų finansinių
schemų elementus.
Pagal Vengrijos ilgalaikę renovacijos strategiją (2021 m. liepos mėn.) 27 proc. galutinės energijos
suvartojama gyvenamuosiuose pastatuose, bet tik 6 proc. daugiabučiuose namuose (kuriuose gyvena 40
proc. gyventojų). Gyvenamuosiuose būstuose suvartojama vidutiniškai 215 kWh energijos vienam
kvadratiniam metrui, t. y. panašiai kaip Lenkijoje, Kroatijoje ar Čekijoje. Gyvenamųjų namų sektoriaus
renovacijos rodiklis yra apie 1 proc. per metus13.
Remiantis visoje šalyje 2020 m. atlikto tyrimo duomenimis, keturių pagrindinių tipų pastatuose apšiltintų
gyvenamųjų pastatų dalis yra tokia:
1 lentelė. Apšiltintų gyvenamųjų pastatų dalis (%)

Individualūs
namai

Surenkamieji
būstai

Nedideli (4-10
butų) pastatai,
tradicinė
technologija

Dideli (daugiau
nei 10) pastatai,
tradicinė
technologija

Apšiltinti

33

44

26

16

Nešiltinti

63

52

63

77

Dalinai apšiltinti

1

4

7

6

Nespręstini

4

0

4

1

Šaltinis: Ilgalaikė renovacijos strategija, 2021 p. 23
Remiantis nacionaline technine apklausa, ilgalaikėje strategijoje apibrėžti pastatai, kuriuose energijos
suvartojimas (vienam kvadratiniam metrui) yra didžiausias. Dažniausiai tai individualūs namai, daugiausia
kaimo vietovėse, pastatyti iš molio, ir 1945–1960 m. statyti individualūs namai.
Ilgalaikės renovacijos strategijos pagrindiniuose tyrimuose pabrėžiama, kad vienas didžiausių energijos
taupymo potencialų (sutaupytos energijos kiekis, tenkantis vienam investuotam pinigų vienetui) yra iki 1980
m. statytuose šeimos namuose, nes jų energinis naudingumas yra prastas. Kita vertus, taupyti blokiniuose
pastatuose naudojamą energiją dar daugiau galimybių – nepaisant to, kad jų energijos vartojimo
efektyvumas dvigubai mažesnis nei senų namų, renovacija taip pat daug pigesnė. Daugiabučių pastatų,
pastatytų po 1990 m., renovacija yra labai ekonomiškai nenaudinga dėl aukšto energinio naudingumo
standarto.
Remiantis energinio modeliavimo duomenimis, daugiabučių namų renovacijos sąnaudų atžvilgiu optimalus
variantas leistų perpus sumažinti dabartinį galutinį energijos suvartojimą.
Net jei kapitalinės renovacijos ekonominė ir aplinkosauginė nauda yra didelė, ilgas ir priemonių atsipirkimo
laikotarpis. Remiantis 2018 m. Budapešto savivaldybės užsakymu parengtu tyrimu, daugiabučio namo,
pastatyto pagal tradicinę technologiją iki Antrojo pasaulinio karo, kapitalinės renovacijos atsipirkimo
laikotarpis yra apie 20 metų, o blokinių pastatų – 17 metų. Nors 2021 m. energijos kainos Europos rinkoje
13

Šio rodiklio pagrindas - vidutiniškai kasmet per pastaruosius 10 metų apšiltintų pastatų dalis.
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smarkiai išaugo, o tai teoriškai būtų sutrumpinę atsipirkimo laikotarpį, Vengrijos gyventojai yra apsaugoti
nuo šio padidėjimo, nes nuo 2013 m. valstybė dirbtinai riboja energijos ir dujų kainas gyventojams. Kita
vertus, statybos kainos sparčiai auga (pvz., 2021 m. – 22,3 proc., o 2022 m. tikimasi dar 20–30 proc.). Dėl to
gerokai lgėja atsipirkimo laikotarpis.

II.

Energetinio skurdo aspektai

Pagal Europos Sąjungos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (EU-SILC) nustatytus rodiklius 2018 m.
Vengrijoje 6,1 proc. šalies gyventojų negalėjo tinkamai apšildyti savo būsto, o 26,3 proc. negalėjo jo tinkamai
atvėsinti, kai to reikėjo. Tos pačios SILC apklausos duomenimis, 2018 m. 11,1 proc. namų ūkių turėjo
įsiskolinimų už komunalines paslaugas. 2015 m. Vengrijoje 9 proc. gyventojų už energiją mokėjo daugiau nei
dvigubai didesnę savo pajamų dalį nei šalies vidurkis. Remiantis tyrimais (pvz., Energiaklub), kaimo vietovėse
energetinis skurdas yra dažnas reiškinys, o miestuose jis mažiau aktualus. Socialinės grupės, kurioms gresia
didžiausias pavojus patirti energetinį skurdą, yra mažas pajamas gaunantys pensininkai, vienišos motinos,
neįgalieji ir daugiavaikės šeimos.
Neseniai MRI atliktas tyrimas Budapešto 3-iojo rajono daugiabučiuose namuose, kurių gyventojų socialinis
statusas yra žemesnis nei vidutinis (gyventojų išsilavinimas ir užimtumas, remiantis 2011 m. gyventojų
surašymo duomenimis), rodo, kad 25 proc. namų ūkių negalėjo šildyti savo butų, 41 proc. negalėjo
(nenorėjo) vėsinti butų, o 3 proc. turėjo įsiskolinimų už komunalines paslaugas. 13 proc. apklaustų namų
ūkių daugiau nei 15 proc. savo pajamų skiria energijai (dujoms ir elektros energijai).
Energetinis skurdas nėra tinkamai reglamentuotas nacionalinės politikos dokumentuose ir strategijose. Yra
trys pagrindinės priemonės, kuriomis galima tiesiogiai pagerinti energijos išlaidų įperkamumą:
•

•

•

„Socialinė malkų programa“, taikoma maždaug 70 proc. visų Vengrijos gyvenviečių (kaimų ir mažų
miestelių). Vietos savivaldybė turi teisę kreiptis dėl lėšų iš centrinių fondų ir iš jų nupirktas malkas
paskirstyti savo nepasiturintiems gyventojams. Remiantis naujausiais tyrimais, namų ūkiai, kurie
kreipėsi dėl tokios paramos, per šildymo sezoną gali užsitikrinti maždaug 1/3 malkų poreikio. Šios
rūšies subsidijos nėra aktualios daugiabučiams pastatams, nes malkos naudojamos tik
individualiuose namuose.
Nustatyta grupė „Apsaugotų vartotojų“, kurie, susidarius įsiskolinimui už komunalines paslaugas,
turi teisę mokėti dalimis, o jei negali, gauna specialius skaitiklius (išankstinio mokėjimo skaitiklius),
kurie padeda išvengti įsiskolinimų ateityje. Namų ūkiai gali pretenduoti į „apsaugoto vartotojo“
vardą, jei jie gauna tam tikras socialines išmokas, į kurias teisę turi tik labiausiai nepasiturintys
asmenys. Apsaugotų vartotojų Vengrijoje yra mažiau nei 50 000 (palyginti su maždaug 4,1 mln.
namų ūkių).
Išmokų už būstą gavėjai. Ši subsidijų schema nuo 2015 m. tapo visiškai vietinė, todėl nuo vietos
savivaldybių finansinių galimybių priklauso, ar jos ją teiks, ar ne, ir kokiems namų ūkiams. Nors 2015
m., prieš pat valstybei atsisakant finansuoti šią subsidijos rūšį, išmoką būstui gaudavo daugiau kaip
330 000 namų ūkių, 2016 m. jų skaičius sumažėjo iki 223 000, o 2017 m. liko panašus. Išmoka sudaro
vidutiniškai 3 000 HUF (apie 10 eurų) per mėnesį. Vadinasi, apie 5,4 proc. Vengrijos namų ūkių gauna
išmoką būstui, tačiau šis rodiklis skirtingose vietovėse gali būti labai skirtingas.

Energetinio skurdo dalis ir aktualumas yra svarbūs siekiant įvertinti problemos mastą ir pobūdį. Tačiau
energetinio skurdo apibrėžimas atskiro namų ūkio lygmeniu nėra toks svarbus, kai įgyvendinama paramos
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programa daugiabučių namų renovacijai. Tokioje programoje daugiausia dėmesio skiriama energijos
vartojimo efektyvumui, tačiau namų ūkiai, kuriems gali prireikti papildomos paramos, yra paprasčiausiai
nepasiturintys daugiabučio namo bendruomenės nariai, o ne konkrečiai patiriantys energetinį skurdą
asmenys. Todėl reikalingi metodai, padedantys apibrėžti energijos vartojimo tikslus, kuriuos ketiname
pasiekti taikydami priemones būtent daugiabučiuose energetinį skurdą patiriantiems namų ūkiams.

III.
•

•
•

•

•

Teisinė sistema
Teisinė sistema, reglamentuojanti daugiabučių namų eksploatavimą, valdymą ir renovaciją,
Vengrijoje yra gana išplėtota. Nepaisant to, kad daugiabučių namų ir kooperatyvų įstatymai nuolat
kritikuojami, jie išvystyti labiau, nei daugelyje Rytų Europos šalių. Svarbiausi renovacijos klausimai:
Praktiškai visi didesni nei 6 butų namai laikomi kondominiumais (arba nedidelės dalies
kooperatyvais).
Kondominiumus valdo nekilnojamojo turto administratoriai (vengrų kalba – bendrieji atstovai). Šis
administratorius gali būti vienas iš savininkų, tačiau dažniausiai samdomi profesionalūs
administratoriai, kurie privalo turėti sertifikatą ir būti įregistruoti nacionaliniame registre.
Sprendimui dėl renovacijos, kuri nėra didesnė nei „įprastinė pastato priežiūra ir renovacija“ (pvz.,
apšiltinimas, langų keitimas, inžinerinių sistemų tobulinimas), priimti reikalinga paprasta savininkų,
dalyvaujančių tinkamai sušauktame visuotiniame susirinkime, balsų dauguma. Ankstesnėse
paramos programose arba kai kurių bankų atveju gali būti reikalaujama didesnės susitarimo normos,
tačiau ji retai viršija 60–70 proc.
Kondominiumai yra juridiniai asmenys ir turi teisę imti bendras paskolas iš finansų įstaigų.

Taigi, daugiabučių pastatų priežiūros ir renovacijos teisinė sistema yra pakankamai sureguliuota.
Pastebima gerokai daugiau finansinių schemų trūkumų. Vienintelė šiuo metu teikiama subsidija yra palūkanų
normos kompensavimas, kuris jau nuo 1988 m. taikomas daugiabučių namų ir kooperatinių pastatų bendrųjų
dalių renovacijai. Subsidija sudaro 70 proc. palūkanų normos per pirmuosius 5 metus ir 35 proc. per kitus 5
metus.
2000–2009 m. galiojo dosni subsidijų schema: daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų energijos
efektyvumo atnaujinimui buvo skiriama 66 proc. subsidija, papildyta subsidijuojamų palūkanų paskolų ir
būsto taupymo (Bausparkasse) subsidijų schemos deriniu. Tokia schema buvo perteklinė, be to, į ją nebuvo
įtraukti individualūs namai. 2015 m. pradėta teikti papildoma 50 proc. subsidija daugiabučiuose pastatuose
diegiamoms energiją taupančioms priemonėms (subsidija buvo skirta 430 pastatų). Nuo tada dotacijos
renovacijos neskiriamos.
Nacionalinės valstybės energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslai aprašyti Vengrijos ilgalaikėje
renovacijos strategijoje. Šiame dokumente taip pat pateiktos finansinės schemos, tačiau nei vienas iš
sprendimų neatrodo pakankamas: pagal strategiją iki 2050 m. tikimasi pasiekti, kad 90 proc. būstų beveik
nenaudotų energijos, iki 2040 m. sumažinti 60 proc. išmetamo CO2 kiekio (lyginant su 2018–2020 m.).
Pagrindinės strategijoje apibrėžtos finansinės priemonės šiems tikslams pasiekti yra tokios:
•

Subsidija šeimų, auginančių bent vieną vaiką, būstų renovacijai. Ši paramos schema pradėta taikyti
2020 m. sausio mėn. ir teoriškai baigsis 2022 m. liepos mėn. Pagal ją finansuojama iki 50 proc.
renovacijos priemonių išlaidų (nustatyta suma iki 3 mln. HUF, t. y. apie 8300 EUR). Subsidija gali
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•

•

•

•

būti naudojama bet kokioms butų ar individualių namų renovacijos priemonėms, jai netaikomi jokie
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Apklausų duomenimis, ši programa populiari tarp
individualių namų savininkų, kurie dažniausiai ja naudojasi kambarių ir vonios kambarių renovacijai,
o šildymo sistemų atnaujinimas yra tik trečias prioritetas. Šia subsidija gali pasinaudoti tik atskiros
šeimos, ji negali būti naudojama daugiabučių namų bendrųjų erdvių renovacijai.
EPC (sutartys dėl energijos vartojimo efektyvumo) ir ESCO (sutartys dėl energetinių paslaugų
teikimo) schemų įtraukimas į būsto renovacijos finansavimą. Pagal šias schemas renovacija iš esmės
finansuojama trečiosios šalies sutaupytos energijos lėšomis (kuri paprastai finansuoja ir pačias
priemones). Atsižvelgdamos į tai, kad kapitalinės renovacijos pradinės išlaidos yra didelės, o
atsipirkimo laikotarpis ilgas, trečiosios šalys paprastai nesudaro tokių ilgalaikių sutarčių. Be to, kuo
ilgesnis ESCO sutarties laikotarpis, tuo didesnė rizika (pvz., energijos kainos, sutaupyta energija),
kurią turėtų pasidalyti namo savininkas ir ESCO bendrovė. Toks rizikos pasidalijimas teoriškai
įmanomas, tačiau dėl to sudaromos itin sudėtingos sutartys, kurias sunku paaiškinti ir priimti
savininkų bendruomenei. Visoje Europoje ESCO sutartys itin retai sudaromos atliekant kapitalinę
renovaciją privatiems asmenims priklausančiame daugiabučių namų sektoriuje.
Nuo 2021 m. gruodžio 6 d. vyriausybė paskelbė saulės kolektorių programą, pagal kurią saulės
kolektoriai gali būti įrengiami savarankiškai arba kartu su naujų elektra varomų šildymo sistemų
įrengimu ir langų keitimu. Planuojama, kad ši programa, kuriai skiriama 100 proc. subsidija, bus
finansuojama iš Atsparumo ir atkūrimo fondo, kai tik ją patvirtins Europos Komisija. Teisę gauti
subsidiją turi tie namų ūkiai, kurių savininkų pajamos neviršija tam tikros sumos (maždaug vidutinės
pajamos Vengrijoje). Vertinant atskirus pasiūlymus pirmenybė teikiama toms šeimoms, kurios
gyvena atokesnėse vietovėse ir turi daugiau vaikų. Taigi, ši subsidijų schema turi nedidelį socialinį
pobūdį. Vienas iš tokios schemos trūkumų yra tas, kad pagal ją remiamas saulės kolektorių ir šildymo
sistemų įrengimas nešiltinant pastato, todėl nekilnojamojo turto energijos suvartojimas
nesumažėja, tik energijos šaltinis pakeičiamas ekologiškesniu.
Veiksmų programų, finansuojamų daugiausia iš ES fondų, dalis – 2017 m. pradėta įgyvendinti
Paskolų gyvenamosioms patalpoms energinio efektyvumo didinimo programa. Pagal šią programą
buvo teikiamos beprocentės paskolos energetiškai efektyviam individualių ir daugiabučių pastatų
atnaujinimui (daugiabučių namų renovacijai galėjo būti panaudota ne daugiau kaip 25 proc. lėšų).
Vengrijos plėtros bankas paskolą paskirstė per komercinius bankus, kurie turėjo tiesioginį ryšį su
klientais. Didžioji dalis lėšų praktiškai buvo panaudota saulės kolektoriams įrengti. Šia subsidijų
schema galėjo pasinaudoti labai nedaug daugiabučių namų, nes dėl administracinių reikalavimų ir
reikalaujamų užstatų (įkeisti iki 20 proc. turto) buvo beveik neįmanoma gauti paskolą (2017–2019
m. ja pasinaudojo tik 60 pastatų). Ilgalaikėje renovacijos strategijoje kalbama apie galimą šios
paskolų schemos tęstinumą ateityje.
Veiksmingiausia energijos vartojimo efektyvumo intervencijų įgyvendinimo priemone tiek
gyvenamajame, tiek negyvenamajame sektoriuje laikoma 2021 m. pradėta taikyti Energijos
vartojimo efektyvumo įpareigojimo schema, tačiau ji dar toli gražu nėra išsamiai parengta.
Vyriausybė tvirtai įsitikinusi, kad daug energijos galima sutaupyti vien tik rinkos sprendimais,
pasitelkiant energijos tiekėjus (elektros ir dujų tiekėjus), kurie įgyvendina tam tikras priemones
galutiniams naudos gavėjams priklausančiose patalpose. Tačiau net ir strategijoje pripažįstama, kad
rinka atras tas priemones, kurios laikomos „žemiau kabančiais vaisiais“, t. y. mažesnio masto
priemones MVĮ ar viešųjų pastatų sektoriuje, bet tikrai ne kapitalinę gyvenamųjų namų renovaciją.
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Planuojamos (ir iš dalies įgyvendintos) priemonės yra du kraštutinumai, tačiau šiuo metu nėra tarpinių
pasiūlymų – arba priemonės pernelyg subsidijuojamos (50–100 proc.), jų energijos vartojimo efektyvumo
rezultatai yra riboti, tačiau jos gali pritraukti darbo jėgą statybose ir padidinti kainas; arba rinka yra vienintelis
subjektas, kuris turi užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą galutiniams vartotojams.
Svarbu paminėti, kad dabartiniai teisiniai reikalavimai skatina netinkamą renovacijos tvarką energijos
vartojimo efektyvumo požiūriu. Pagal TNM reglamentą Nr. 7/2006, kuriuo reglamentuojami pastatų
energiniai parametrai, atliekant kapitalinę renovaciją, t. y. renovaciją, apimančią ne mažiau kaip 25 proc.
pastato ploto, taikomi griežti techniniai reikalavimai, privaloma pasiekti tam tikrą optimalių sąnaudų
reikalaujantį intervencijų lygį. Praktiškai tai reiškia, kad jei pastatas bus apšiltinamas iš išorės, tai gerokai
padidins pradines išlaidas, nes teks įgyvendinti papildomas priemones. Šis reikalavimas, kuris yra techniškai
pagrįstas, negaunant valstybės subsidijų, skatina pastatus atsisakyti apšiltinimo ir sutelkti dėmesį į šildymo
sistemos modernizavimą, kuri vėliau bus suderinta su pradiniu dideliu energijos suvartojimu.

IV.

Pagrindiniai naudos gavėjai

Dabartinė subsidijų schema (palūkanų normos kompensacija) neturi nei techninio, nei socialinio tikslo. Ji gali
būti naudojama daugiabučių namų ir kooperatyvų bendrosioms patalpoms atnaujinti.
Renovacijos subsidijų schemoje, kurią pateikiame šiame dokumente, atsižvelgta į siekius, atitinkančius
skirtingų tikslinių grupių poreikius:
•

•

V.

Energiją tausojančios intervencinės priemonės teikia naudą visai visuomenei (mažiau išmetamo
CO₂, mažesnė tarša), todėl tikslinga skirti bendrą subsidiją kiekvienam namų ūkiui, jei jis įgyvendina
energiją tausojančias intervencines priemones (subsidijos dydis bus aptartas atskirame skyriuje).
Kadangi Vengrijoje daugiau kaip 90 proc. būstų yra privati nuosavybė, renovacijos darbus turi
apmokėti privatūs savininkai, nesvarbu, kad jų pajamos yra mažos. Šis pajamų stygius gali turėti
dvigubą neigiamą poveikį renovacijos atveju: 1) nepasiturintys savininkai gali balsuoti prieš
renovaciją ir, jei jie sudaro daugumą visuotiniame susirinkime dalyvaujančių savininkų, gali
sustabdyti renovacijos procesą. 2) Jei dauguma daugiabučio namo bendruomenės narių balsuoja už
renovaciją, dėl kurios padidėja bendrųjų išlaidų įmokos, o mažuma gyventojų, kurių pajamos
nedidelės, gali būti nepajėgūs atitinkamai mokėti, jie gali būti atstumti bendruomenės ir priversti
išsikraustyti iš pastato, kad nesusidarytų įsiskolinimų. Taikant paramos schemą galima būtų išvengti
visų šių neigiamų pasekmių.

Turimi ištekliai

Kaip jau minėta, šiuo metu galima gauti tik palūkanų normos kompensaciją (nuo 1988 m.). Nėra duomenų
apie jos mastą, tačiau neatrodo, kad jis būtų didelis (tyrimo metu bankai pranešė apie nedidelį naudos gavėjų
skaičių ir mažesnės apimties projektuose). Kaip teigė nekilnojamojo turto valdytojai, bendruomenės laukia
galimos būsimos dotacijų schemos (kokia buvo iki 2009 m.) ir vengia imti dideles paskolas.
Vengrijos Gaivinimo ir atsparumo priemonių plane (kuriam Komisija bet kokiu atveju nepritaria) praktiškai
nėra lėšų, skirtų gyvenamiesiems pastatams renovuoti.
Nėra aiškių gairių ir planų dėl tikslių būsimos paramos daugiabučiams namams renovuoti priemonių ir
biudžeto struktūros. Labiausiai tikėtinas priemonių šaltinis bus Aplinkos ir energijos vartojimo efektyvumo
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veiksmų programa (KEHOP Plusz ir VEKOP Budapešte). Naujausioje dokumento versijoje (nuo 2021 m.
rugsėjo mėn.) nepateikta aiški informacija apie galimus naudos gavėjus, įgyvendinimo būdus (greičiausiai per
energetikos įpareigojimų schemas ir ESCO, kaip jie įvardijami programoje) ir išteklių dydį.
Vienintelė informacija, kurią galima rasti veiksmų programos projekte, tai renovuotų gyvenamųjų būstų
(neaišku, ar tai individualūs namai, ar daugiabučiai), kurių energijos vartojimo efektyvumas yra aukštesnis,
skaičius: 4 500 būstų iki 2024 m. ir 27 000 būstų iki 2029 m. Nepriklausomi ekspertai pabrėžia, kad norint iki
2050 m. pasiekti tikslą tapti energetiškai neutraliais, kasmet reikėtų renovuoti 120–130 000 būstų. Kol kas
pasiekti rodikliai yra toli nuo keliamų tikslų.
Kadangi dauguma daugiabučių namų ir kooperatyvų atitinka reikalavimus remiamai paskolai gauti, kitos
komercinės paskolos praktiškai nenaudojamos. Tačiau kai kuriose vietos savivaldybėse vykdomos nedidelės
apimties paramos programos, pagal kurias teikiamas dalinis finansavimas skubioms ir mažesnio masto
priemonėms daugiabučiuose pastatuose. Pavyzdžiui, tiriamoje vietovėje Budapešto 3-jame rajone buvo
taikoma subsidijų schema, pagal kurią teikiama 30 proc. subsidija nedidelės apimties renovacijos darbams,
neviršijantiems maždaug 5500 EUR už pastatą, biudžeto suma siekė 195 000 EUR. Programa buvo nutraukta
2021 m. dėl biudžeto mažinimo, kurį sukėlė Covid pandemija.

VI.

Renovacijos rinkos apimtis ir energijos bei finansų taupymo galimybės namų
ūkių lygmeniu

Jei skaičiuotume, kad norint iki 2050 m. įgyvendinti anglies dioksido neutralumo reikalavimą, kasmet reikėtų
atnaujinti 100 000–130 000 būstų ir tai kainuotų 250–350 mlrd. forintų (700–900 mln. eurų) per metus.
Jei darome prielaidą, kad atlikus kapitalinę renovaciją būtų pasiektas optimalus sąnaudų lygis ir vidutiniškai
sutaupytume 50 proc. energijos, reikia suskaičiuoti sutaupytas lėšas. Tam turime atsižvelgti į toliau nurodytas
sąlygas.
•

•

•

Jei butuose yra individualus šildymas arba centralizuotas šildymas su individualiais skaitikliais, šiluma
apskaitoma kiekvienam butui atskirai. Jei nėra individualių skaitiklių, pastatai su centralizuotu
šildymu apskaitomi bendrai. Taigi, bet koks efektyvus energijos naudojimas atsispindi mažesnėse
pastato energijos sąnaudose, kurios paskirstomos butams pagal kvadratinio metro įkainį arba pagal
fiksuotą tarifą, priklausantį nuo buto dydžio.
Šildymo būdas, nes dažniausiai taikomas pagrindinis, fiksuotas ir kintamas šildymo šaltinių mokestis
ir sutaupyti galima tik iš kintamos dalies. Šildant dujomis pastovioji dalis nėra didelė (apie 25 EUR
per metus), naudojant centralizuotą šildymą ji gali siekti pusę visų išlaidų.
2017 m. Vengrijoje vidutinės išlaidos už komunalines paslaugas vienam namų ūkiui sudarė apie 100
EUR per mėnesį. Ši suma gali apimti keletą išlaidų pozicijų, įskaitant energiją.

Norėdami išreikšti energijos taupymo šildymui išraišką skaičiais, galime pasinaudoti neseniai atlikta
daugiabučių butų savininkų MRI apklausa Budapešto 3-jame rajone. Tyrimo duomenimis, vidutinės mėnesio
išlaidos centralizuotai šildomiems butams buvo 14 000 HUF (39 EUR/mėn). Jei maždaug pusė šio mokesčio
yra fiksuotas mokestis, o 50 proc. – kintamas, sumažinus energijos poreikį 50 proc., per metus būtų
sutaupyta 42 000 HUF (120 EUR).
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Vertinant duomenis apie dujinį šildymą, vidutinės mėnesio išlaidos buvo 9 500 HUF (26,5 EUR). Žinant, kad
apie 90 proc. šių išlaidų sudaro kintamosios išlaidos, sumažinus energijos poreikį 50 proc., per metus būtų
sutaupyta 51 300 HUF (143 EUR).
Kita vertus, norint pasiekti sąnaudų atžvilgiu optimalų intervencijų lygį visuose daugiabučiuose pastatuose
reikėtų sutaupyti vidutiniškai 50 proc. energijos, o tai reiškia, kad daugelis pastatų gali sutaupyti daugiau
(atskirais atvejais 60–70 proc.).

VII.

Paramos gavėjų skolinimosi galimybės ir ketinimai

Bendrų paskolų ėmimas kondominiumo vardu jau yra įprasta praktika (pirmosios bendros paskolos buvo
paimtos 2000-ųjų pradžioje), tačiau neretai kyla toliau nurodytos kliūtys.
•

•

Dėl subsidijų schemų trūkumo ir ribotų palūkanų kompensavimo schemų (ne daugiau kaip 10 metų
trukmės, 70-35 proc. palūkanų) renovacijos paskolų įmokos vis dar yra didelės ir gerokai viršija
energijos kiekį, kurį galima sutaupyti. Taigi, paskola renovacijai gali būti gera galimybė, bet tikrai ne
asmenims, kurių pajamos mažos.
Vis dar yra daugiabučių namų bendrijų ir kooperatyvų, kurie negali gauti paskolos renovacijai dėl
didelių įsiskolinimų (daugiau kaip 10 proc. viso metinio daugiabučio namo mokesčio, o tai paprastai
yra komercinių bankų paskolos gavimo kriterijus) arba dėl to, kad negali sumokėti pradinio įnašo ar
užstato už paskolą.

Neseniai atlikta MRI apklausa 200 daugiabučių namų savininkų Budapešto 3-jame rajone parodė, kad,
nepaisant žemesnio nei vidutinio socialinio statuso (lyginant su Budapešto vidurkiu), 55 proc. respondentų
imtų paskolą renovacijai ir kas mėnesį mokėtų 8 000 HUF (22,5 EUR) įmokas.

VIII.

Vertės grandinės analizė: patirtis, pajėgumai ir statybos sektoriaus kokybė

Statybos pajėgumų apskritai trūksta, o pastaruoju metu padėtis dar labiau pablogėjo dėl ES finansuojamos
plataus masto infrastruktūros plėtros ir pastatų statybos, taip pat dėl padidėjusių valstybės subsidijų naujų
būstų statybai ir individualių namų bei butų renovacijai. Taigi trūksta ir darbo jėgos, ir patirties.
2015 m. įsteigta (veikti pradėjo 2021 m.) Inžinierių rūmų teikiama nemokama (ir valstybės finansuojama)
sistema, kuri konsultuoja dėl pagrindinių energijos vartojimo efektyvumo priemonių butuose,
individualiuose namuose ir mažosiose bei vidutinėse įmonėse. Priemonė netaikoma daugiabučiams
pastatams.
Įgyvendinant ES finansuojamą H2020 projektą („RenoHub“) atidaryti 3 vieno langelio punktai (2 Budapešte
2021 m. gruodžio mėn. ir 1 Zalaegerszege), kuriuose konsultuojama dėl individualių namų ir daugiabučių
pastatų energetiškai efektyvios renovacijos. Kol kas neaišku, ar tokia priemonė veiksminga, tačiau
neabejotinai reikia išspręsti vieną problemą: „RenoHub“ projektas baigiasi 2022 m. lapkritį, o iki to laiko
vieno langelio principu veikiantys centrai turi būti pajėgūs išsilaikyti patys.
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IX.

ES valstybių narių patirtis

Lietuva
Lietuvos daugiabučių namų energetiškai efektyvios renovacijos rėmimo schema pradėjo labai sėkmingai
veikti nuo 2013 m., kai vietos savivaldybėms buvo suteikta papildoma funkcija. Kuriant naują Vengrijos
sistemą reikia atsižvelgti į keletą aspektų:
•
•
•
•

Subsidijų ir paskolų programų derinys
Ilgalaikė renovacijos paskolų trukmė
Skaičiavimai, kad paskolos įmokos neturėtų viršyti sutaupytos energijos
Aktyvus vietos savivaldybių vaidmuo kuriant miestų energijos vartojimo efektyvumo planus ir
padedant daugiabučiams namams įgyvendinti renovaciją

Papildomas finansavimas (100 proc. paskolos įmokų mokėjimas) savininkams, kurie gauna kompensacijas už
šildymą.
Estija
Estijos KredEx fondas, skirtas paskoloms renovacijai, taip pat veikia jau daugelį metų ir sukaupė daug
patirties, kurią verta apsvarstyti:
•
•
•
•
•
•
•

Subsidijų ir paskolų programų derinys
Dešimtmečius veikianti stabili ir patikima schema
Papildoma subsidija skiriama ne pavieniams asmenims, o labiau marginalizuotoms vietovėms
(tikslinė teritorinė parama)
Didesnė subsidijos dalis už didesnį sutaupytos energijos kiekį
Būsto investicijų fondas (valstybinė finansų agentūra), skirtas tiems daugiabučiams, kurie nėra
tinkami paskolos gavėjai komerciniams bankams
80 proc. valstybės garantija daugiabučių namų paskoloms
Galima 20 metų trukmės renovacijos paskola (vidutiniškai 16 metų).
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Lietuva
Bendra informacija
Nuosavybė

Privati / mišri

Programos valdymo institucija

Savininkas / sprendimus priimanti institucija

Programos vykdymo padalinys

Veiklos administratorius

Įgyvendinimo modelis

N/A

Eksploatacinės paslaugos

Rinkodaros specialistas / koordinatorius / vertintojas
/ finansininkas / kt.

Finansuojami projektai

Energijos vartojimo efektyvumas / atsinaujinantys
energijos šaltiniai / energetikos kooperatyvai / kt.

Siekiai ir (arba) tikslai

Misija ir vizija, ryšys su nacionaline ar vietos valdžios
politika

Naudos gavėjai

Potencialūs pareiškėjai ir (arba) paslaugų vartotojai

Priemonė finansavimui gauti

Nacionalinis biudžetas / ES struktūriniai fondai /
Finansų institucijos / Nekilnojamojo turto savininkai

Finansinės priemonės

Paskolos / Dotacijos/ Garantijos

Išsamus finansavimo schemos aprašymas
I.

Išankstinis vertinimas

Pagrindiniai aprašytos finansavimo schemos tikslai – mažinti energetinį skurdą ir gerinti energijos
prieinamumą visiems visuomenės sluoksniams, didinant pastatų energinį efektyvumą. Kartu bus pasiektas
teigiamas poveikis aplinkai, o tai atitiks Žaliojo kurso tikslus.
Pirmasis renovacijos įgyvendinimo žingsnis – pasiekti, kad pastato bendrasavininkiai priimtų sprendimą dėl
renovacijos. Daugiabučių savininkai turi bendradarbiauti, tačiau jų skirtinga socialinė padėtis ir žinių apie
energijos vartojimo efektyvumą stoka trukdo jiems kartu priimti reikiamus sprendimus. Svarbu skleisti
informaciją apie tai, kas pasikeis po renovacijos, o pasiekti rodikliai turi būti aiškūs ir išmatuojami.
Renovacijos metu taip pat reikia parengti techninį projektą, derėtis dėl sutarties detalių ir prižiūrėti, kaip jis
įgyvendinamas; dauguma butų savininkų neturi galimybių ar kompetencijos tai atlikti, todėl techninis
konsultantas yra būtinas. Priėmus sprendimą dėl renovacijos, labai svarbus finansavimo klausimas, kurį
palengvina dotacijos. Kitas svarbus aspektas – atsakomybės mechanizmas. Gyventojai privalo žinoti, kokio
rezultato reikalauti ir kur kreiptis, jei tikslai nepasiekti. Teisinis mechanizmas turi būti labai aiškus, o
gyventojai per savo atstovus turi dalyvauti visuose renovacijos etapuose.
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Pokyčius stabdo ne tik informacijos trūkumas, bet ir nepakankamas renovacijos tempas dėl nepalankaus
ekonominio ciklo, nors ilgainiui, tinkamai parengus paramos priemonių paketą, renovacijos vykdymas galėtų
paskatinti ir statybų sektorių, ir visą šalies ekonomiką. Finansinės schemos turi būti taikomos įvairioms
priemonėms: investicijoms į saulės ar vėjo jėgaines, naudojančias atsinaujinančius šaltinius, paskolas
nedideliems renovacijos projektams, kuriais prisidedama prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo
investuojant į vieną ar kelias energijos vartojimo efektyvumo priemones, tokias kaip šildymo sistemų, stogo
ar palėpės apšiltinimas, langų keitimas ir kt., kitus būdus, kurie mažina šilumos energijos suvartojimą, gerina
racionalų energijos išteklių naudojimą, efektyvų būsto naudojimą bei gyvenamosios aplinkos ir gyventojų
gyvenimo kokybę.

II.

Energetinio skurdo aspektai

Energetinis skurdas yra platesnis reiškinys nei skurdas bendrąja prasme – jam įtakos turi būsto būklė,
energijos vartojimo efektyvumas, šildymo sistema ir pan. Tai atskira skurdo forma, susijusi su įvairiomis
neigiamomis pasekmėmis žmonių sveikatai ir gerovei, kuri turi įtakos psichologinei ir socialinei atskirčiai,
todėl šią problemą reikia spręsti kompleksiškai, derinant socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius aspektus.
Kova su energetiniu skurdu turi būti įtvirtinta pagrindiniuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose,
formuojant teisinį mechanizmą šiems tikslams pasiekti. Lietuvoje, pavyzdžiui, valstybė padengia visas
renovacijos išlaidas socialiai remtiniems asmenims. Veikia subsidijų sistema, kurioje subsidijos procentinė
dalis priklauso nuo pasiekto pastato energijos vartojimo efektyvumo lygio (daugiau apie tai – Lietuvos atvejo
analizėje). Sprendimams dėl renovacijos priimti svarbus teisinis pagrindas. Pavyzdžiui, Lietuvoje pagal Civilinį
kodeksą sprendimui dėl daugiabučio namo renovacijos priimti pakanka 50 proc. plius vieno būsto savininko
balso.
Siekiant sukurti veiksmingą socialinės paramos sistemą energetinį skurdą patiriantiems namų ūkiams, būtina
teisės aktuose apibrėžti energetinio skurdo sąvoką. Pavyzdžiui, Lietuvoje asmenys, patiriantys energetinį
skurdą, tapatinami su pažeidžiamais vartotojais, taip susiaurinant energetinio skurdo sąvoką. Taip pat būtina
nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti skurdo rodiklius (pavyzdžiui, Lietuva tam tikrais atvejais naudoja ES
Energetinio skurdo observatorijos rodiklius (namų ūkiai, turintys įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
negalintys tinkamai apšildyti būsto dėl lėšų stygiaus; didelė pajamų dalis, išleidžiama išlaidoms už energiją;
paslėptas energetinis skurdas).

III.

Pagrindiniai naudos gavėjai

Tiesioginiai naudos gavėjai yra būsto savininkai (pavyzdžiui, Lietuvoje beveik 90 proc. žmonių gyvena
nuosavuose, o ne nuomojamuose būstuose, todėl efektyvumo klausimai jiems yra labai svarbūs). Antroji
grupė – valstybė, kuri suinteresuota mažinti energetinį skurdą patiriančių žmonių skaičių, nes taip
sutaupomos lėšos socialinėms išmokoms ir paramai, be to, ji vykdo įsipareigojimus klimato srityje ir mažina
išmetamųjų teršalų kiekį. Privatūs investuotojai taip pat gauna naudos iš paskolų ir garantijų renovacijos
procesams, skatinama statybos įmonių ir renovacijos medžiagų gamintojų veikla. Galiausiai, bendruomenės
gauna naudos iš renovacijos, nes labiau susitelkia dėl bendros veiklos, laisvalaikio erdvių ir gražesnės bei
funkcionalesnės aplinkos.
Renovaciją motyvuojantys veiksniai namų savininkams yra tokie: estetinė nauda, garso izoliacija, individuali
namų šildymo kontrolė, turto vertės padidėjimas, mažesnės sąskaitos už šildymą ir ilgesnis pastato
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eksploatavimo laikas. Kita vertus, socialiniai ir ekonominiai pokyčių procesai yra svarbūs, kad ES valstybės
narės galėtų pranešti apie savo įsipareigojimus klimato srityje. Renovacija – raktas į energetinio skurdo
mažinimą. Svarbu pažymėti, kad renovacijos procesai taip pat apima įvairius aplinkos ir gamybos sektorius,
kurie tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie ekonominės plėtros bei darbo vietų augimo.

IV.

Turimi ištekliai

Planuojamos renovacijos apimtys ir valstybės finansavimas turėtų būti nustatyti ilgalaikėse strategijose.
Pavyzdžiui, 2021 m. pabaigoje Lietuvoje patvirtintoje Nacionalinėje energetikos plėtros programoje (NEDP)
numatyta, kad iki 2030 m. beveik dvigubai sumažės namų ūkių, kurie didelę dalį savo pajamų išleidžia
energijai (nuo 17,1 proc. 2016 m. iki 8,6 proc. 2030 m.). Iki 2030 m. NEDP bus skirta 2,6 mlrd. eurų. Tikimasi,
kad iki 2030 m. 200 000 namų ūkių, patiriančių energetinį skurdą, galės pasinaudoti valstybės skatinimo ir
paramos sistema atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir energijos vartojimo efektyvumo srityje, o
savivaldybėms planuojamos papildomos paramos priemonės, skirtos saulės energijos parkams (Piliečių
energetinėms bendruomenėms) ar kitoms priemonėms, padedančioms mažinti energetinį skurdą.
Svarbu rasti tinkamas bendradarbiavimo schemas, jungiančias valstybės išteklius, Europos fondus ir privačias
finansų institucijas. Biudžeto ištekliai yra riboti, o renovacijos projektai nėra labai patrauklūs privatiems
finansuotojams dėl ilgų atsipirkimo laikotarpių, todėl svarbu apsvarstyti garantijų ir lengvatinių paskolų
mechanizmus. Tiesioginės paskolos taip pat dažnai netinka gyventojams, todėl patogiausia, kad finansinius
klausimus spręstų projekto administratorius, o sumos gyventojams būtų paskirstomos per mėnesines
sąskaitas ir per ilgesnį laikotarpį. Taip pat svarbu pažymėti, kad bent jau Lietuvoje energijos vartojimo
efektyvumo programos buvo sėkmingiausios, kai jos buvo parengtos kaip plėtros programos, o ne kaip
grynos klimato finansavimo priemonės.
Renovacijos rinkos apimtis Lietuvoje grindžiama prielaida, kad 75 proc. pastatų fondo buvo pastatyti iki 1992
m. Daugiau nei 10 proc. renovacijos iki šiol yra baigta, likusi dalis yra renovuotini pastatai, nes energijos ir
finansų taupymo potencialas namų ūkių lygmeniu vertinamas ne mažiau kaip 40 proc.
Svarbu teisės aktuose įtvirtinti skurdo lygį, nuo kurio taikomos paramos priemonės. Lietuvoje tokio rodiklio
nėra, tačiau Energetikos ministerija šiuo metu svarsto idėją apibrėžti energetinio skurdo lygį – 15 proc. namų
ūkio pajamų, išleidžiamų energijai. Lietuvos energetikos instituto atliktas tyrimas parodė, kad 2019 m. šią
ribą viršijo 17 proc. namų ūkių. 32,4 proc. namų ūkių energijai išleido daugiau nei 10 proc. savo pajamų, o
10,1 proc. išleido daugiau nei 20 proc. 26,8 proc. namų ūkių Lietuvoje negalėjo pakankamai šildyti savo
būsto, o 7,4 proc. vėlavo sumokėti sąskaitas už komunalines paslaugas.

V.

ES valstybių narių patirtis

Latvijos atvejis
Latvijoje gyvenamųjų namų renovacija vykdoma pagal „Sunshine“ projektą, taikant ESCO modelį. Latvijoje
yra daug sovietmečiu statytų žemo efektyvumo pastatų ir didelių bei nefunkcionalių pastatų.
ESCO – tai modelis, kai energetikos paslaugų bendrovė (ESCO) pasiekia, kad nekilnojamojo turto objekte
būtų sutaupyta energijos. Šis modelis garantuoja taupymą per nustatytą laikotarpį mainais į apmokėjimą iš
sutaupytų energijos sąnaudų. „Sunshine“ veikia bendradarbiaujant ESCO ir instituciniam ES fondui ERDF.
Priemonių tikslas – ne tik sumažinti energijos suvartojimą, bet ir pagerinti žmonių namų komfortą.
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Latvijos vyriausybė stengiasi sukurti mechanizmus, kurie padėtų techniškai ir finansiškai pagrįsti investicijas
į energijos vartojimo efektyvumą. Šiuos tikslus įgyvendina renovacijos programa, grindžiama energijos
vartojimo efektyvumo sutarčių modeliu (EPC). Tai reiškia, kad galutinis naudotojas namo administravimo
bendrovei (HMC), kuri yra atsakinga už bendrą eksploatavimą, moka tokio pat dydžio sąskaitą, kaip ir prieš
renovaciją. HMC moka mažesnį mokestį energijos tiekėjams. Atsižvelgiant į įgyvendintas energijos vartojimo
efektyvumo priemones ir sutaupytas sąskaitų lėšas, mokama ESCO. Šio metodo trūkumas yra tas, kad dėl
pastatų dydžio ir poreikio juos iš esmės atnaujinti paprastai įgyvendinami tik dideli projektai. Projektai iki 40
proc. finansuojami iš ERDF, o likusi dalis gaunama iš sutaupytų sąskaitų už energiją. Visus projektus
įgyvendina ESCO, jos užtikrina nustatytą energijos taupymo lygį ir kas mėnesį gauna ERPF lėšas (išrašomose
sąskaitose nurodoma sutaupyta energija, kuri finansuojama pirmuosius 20 metų). Programa yra sėkminga,
tačiau ji susiduria su finansiniais iššūkiais. ESCO turi iš anksto investuoti dideles pinigų sumas, o grąža
gaunama tik per daugelį metų. Šiai situacijai spręsti buvo įsteigtas Latvijos Pastatų efektyvumo fondas, kuris
perka ESCO skolas, kurias galima paversti finansiniais produktais ir parduoda jas antrinėse finansų rinkose.

VI.

Programos struktūros kūrimas

Būsto naudingumo koeficientas Lietuvoje yra apie 1,8 karto mažesnis nei daugumoje ES šalių, todėl
daugiabučių namų modernizavimas, siekiant sumažinti energijos suvartojimą, yra vienas iš Lietuvos tvaraus
vystymosi prioritetų. Lietuvoje 75 proc. pastatų buvo pastatyti iki 1992 m.
Eurostato duomenimis, Lietuvoje yra daug žmonių, patiriančių energetinį skurdą (apie 25 proc.), ir tai yra
antras didžiausias rodiklis ES po Bulgarijos. Baiminamasi, kad šis skaičius dar labiau padidės, nes pastaraisiais
metais smarkiai išaugo energijos kainos.
Veiksniai, lemiantys energetinį skurdą Lietuvoje: mažos pajamos, neefektyvus energijos vartojimas, aukštos
energijos kainos, vartotojų sąmoningumo, įgūdžių ir motyvacijos stoka, veiksmingų politikos priemonių
trūkumas (priemonės neatitinka tikslinių grupių poreikių), nėra energetinio skurdo stebėsenos sistemos,
nepakankamas vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas mažinant energetinį skurdą.
Lietuva parengė savo nacionalinę pastatų energetinio taupymo programą ir nuo pat pradžių šią problemą
biudžeto, Europos fondų ir privačių finansinių institucijų lėšomis. Šilumos vartojimo efektyvumo didinimo
finansinių investicijų grąža buvo paskirstyta ilgesniam laikotarpiui, nei galėjo įsipareigoti rinka, o pagrindinis
tikslas buvo palengvinti investicijas į energijos taupymo didinimą derinant komercines paskolas su valstybės
dotacijomis iki 50 proc., atsižvelgiant į pasiektą pastatų energetinį naudingumą. Paskolos leido pakartotinai
panaudoti viešuosius finansinius išteklius ilguoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, o dotacijos, pagrįstos
faktiniu energijos sutaupymu, skatino didinti energijos vartojimo efektyvumą. Remiantis Europos Komisijos
ir Europos investicijų banko (EIB) parengta JESSICA sistema, buvo parengta pastatų energijos vartojimo
efektyvumo skatinimo paskolų sistema. 2007–2013 m. laikotarpiui buvo įsteigtas JESSICA Kontroliuojantysis
fondas, kurio bendra suma siekė 227 mln. eurų. Iš šios sumos 127 mln. eurų skyrė Europos regioninės plėtros
fondas (ERDF), dar 100 mln. eurų buvo dalinai finansuojama iš Lietuvos nacionalinio biudžeto. Lengvatinėms
paskoloms nereikėjo trečiųjų šalių garantijų ar paskolų draudimo, tik labai mažo nuosavo įnašo. Dotacijos
sudėtinės dalys apėmė 100 proc. paramą renovacijos dokumentams parengti ir 15 proc. palūkanų subsidiją,
nurašant skolą, jei buvo sutaupyta ne mažiau kaip 20 proc. energijos, ir papildomą 25 proc. nurašymą, jei
buvo sutaupyta iki 40 proc. energijos.
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2007–2013 m. pagal šią programą įgyvendinti 479 pastatų modernizavimo projektai. Po renovacijos gamtinių
dujų suvartojimas šildymui pastatuose sumažėjo vidutiniškai 62 proc., todėl juose gyvenančių šeimų
sąskaitos už šildymą gerokai sumažėjo. Įgyvendinant programą sudarytos sutartys su 300 įmonių, kurios
suteikė 14 000 darbo vietų renovacijos darbams, o 90 proc. medžiagų buvo pagamintos vietoje.
2014–2020 m. finansavimo sistema buvo patobulinta, daugiau dėmesio skiriant aktyvesniam privačių
investuotojų dalyvavimui. Pusę visos 300 mln. eurų sumos privatus kapitalas pritraukė iš pensijų fondų ir
privačių bankų, taip padvigubindamas programos dydį. Techninę pagalbą renovacijos sektoriui teikia
specialiai sukurta Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). Lietuva taip pat naudoja su klimato kaita
susijusių fondų potencialą (pvz., Daugiabučių modernizavimo fondas finansuoja privačių bankų valdomas
paskolų schemas daugiabučių namų savininkams. Iki 2018 m. fondas išmokėjo daugiau kaip 80 mln. eurų
daugiau kaip 237 projektams).
Lietuva įsteigė EIB valdomą Rizikos pasidalijimo fondą. Jame dalyvaujantys bankai finansuos paskolas
daugiabučiams namams modernizuoti tik iš nuosavų lėšų, remiami ERDF finansuojamų „pirmojo nuostolio“
garantijų portfelio priemonių. Šiomis garantijomis padengiama 80 proc. paskolų rizikos.
Didelės ESIF finansuojamos investicijos į gyvenamųjų pastatų modernizavimą, siekiant taupiai vartoti
energiją, padėjo pagrindą ir parengė gyventojus laipsniškam subsidijų atsisakymui, sukurdamos ilgalaikę
paskatą vartotojams efektyviai vartoti energiją ir kartu sutaupydamos nemažai valstybės lėšų, skirtų
subsidijoms.
Siekdama skatinti renovacijos plėtrą ir neleisti, kad ją stabdytų techniniai aspektai, Lietuvos Vyriausybė
parengė „EnerVizijos“ įgyvendinimo metodiką, pagal kurią pastatų renovaciją inicijuoja savivaldybės,
skiriančios už projektų įgyvendinimą atsakingus projektų administratorius. Būsto savininkai paprasta balsų
dauguma sprendžia, ar jie nori, kad jų pastatas būtų renovuojamas pagal savivaldybės pasiūlytą investicijų
schemą. Paskolas renovacijai ima centralizuota pastatų valdymo bendrovė, o paskolos grąžinamos per
mėnesinius pastatų valdymo mokesčius už kiekvieną butą. Techninę pagalbą savivaldybėms teikia
konsultacinė bendrovė, kuri parengia techninius dokumentus. Tai supaprastino savivaldybių projektų
priežiūrą, sutarčių sudarymą ir valdymą, todėl įgyvendinamų projektų skaičius išaugo penkis kartus.
Sprendimas kompensuoti 100 proc. renovacijos išlaidų nepasiturinčioms šeimoms ir 2013 m. priimtas
įstatymas sumažinti būsto šildymo išmokas nepasiturinčioms šeimoms, kurios atsisako dalyvauti renovacijos
programoje, buvo labai svarbūs žingsniai mažinant energetinį skurdą.
Papildomi finansavimo mechanizmai ir svarbios partnerystės
Energijos vartojimo efektyvumo projektai gali būti remiami tokiomis finansinėmis priemonėmis kaip
Energinio naudingumo sutartys (EPC), Energetikos paslaugų sutartys (ESA), Energetikos paslaugų valdymo
sutartys (MESA) arba Nuosavybės vertinama švari energija (PACE) ir kitos.
Priemonė
EPC

Finansavimo
šaltinis
Paskola/savininko
nuosavos lėšos

Paslaugų
teikėjas
ESCO

Techninė
rizika
ESCO

Finansinė
rizika
Galutinis
vartotojas

Įsipareigojimų
nevykdymo
rizika
Finansinės
institucijos
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ESA

Finansinės
institucijos

Vystytojas
(pvz., ESCO ir
kt.)

ESCO

Specialios
paskirties
įmonė

Finansinės
institucijos

MESA

Finansinės
institucijos

Vystytojas
(pvz., ESCO ir
kt.)

ESCO

Specialios
paskirties
įmonė

Finansinės
institucijos

PACE

Finansinės
institucijos

Viešoji
administracija

Pastato
savininkas

Viešoji
administracija

Finansinės
institucijos

Investicijas gali finansuoti tiesiogiai ESCO arba finansų institucija. Tokiu atveju rizika perkeliama iš galutinių
naudotojų į ESCO, kuri valdo visą projektą.

Financial institution – Finansinė institucija
Loan – paskola
Loan Repayment- Paskolos grąžinimas
Building Owner – Pastato savininkas
Service Fees - Paslaugų įkainiai
Guaranteed Savings - Garantuotos santaupos
ESCO – ESCO
Credit Risk - Kredito rizika
Financial Risk - Finansinė rizika
Performance Risk - Veiklos rizika
7 pav. ESCO dalyvavimas renovacijos projektuose

Atsižvelgiant į ComAct tikslus, tik PACE gali finansuoti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą
gyvenamajame sektoriuje.

37

Priemonė

Privalumai
•

•
EPC
•

•

•
ESA
•

•
•
MESA
•

•
•
PACE
•

VII.

Visus procesus valdo ir prižiūri
vienas subjektas, paprastai
ESCO
Galimybė
jį
papildyti
finansinėmis
priemonėmis,
pavyzdžiui, energijos taupymo
draudimu
Tinka sutelkti privatų kapitalą iš
finansų
įstaigų
energijos
vartojimo efektyvumo rinkoje
Projekto pajamos tiesiogiai
susijusios
su
sutaupytos
energijos kiekiu
Labai
dideli
ESCO
įsipareigojimai
garantuojant
sutaupytą energiją
Privataus kapitalo pritraukimas į
energijos vartojimo efektyvumo
rinką
Energetikos paslaugų sutartis
„iki raktų“
Visus procesus valdo tik vienas
subjektas
Klientui naudingas susitarimas,
nes blogiausiu atveju sąskaitos
už energiją išlieka nepakitusios
Susijusi su nuosavybe, o ne su
asmeniu
Galimybė orientuotis į daugybę
nekilnojamojo turto objektų
(pvz., gyvenamųjų ir komercinių
patalpų)
Veiksminga
priemonė,
padedanti įgyvendinti vietos
energetikos planus

Trūkumai
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Priemonė taikoma tik stambioms
investicijoms į didelį turtą (pvz.,
komercinius pastatus, ligonines ir
pan.)
Galimybė
sudaryti
sudėtingus
sutartinius
susitarimus,
priklausomai nuo investicijų dydžio

Taikoma tik didelėms patalpoms
Sudėtinga organizacinė struktūra,
todėl didesnės sandorių išlaidos
Galutinių naudotojų santykiai su
daugiau subjektų (pvz., ESCO ir
komunalinių paslaugų teikėjais)

Taikoma tik didelėms patalpoms
Didelės
sandorių
sąnaudos
pateisinamos tik esant didelėms
investicijoms
ESCO nedalyvauja derybose su
energijos tiekėjais
Atitinkami savivaldybių ištekliai
investicijoms
Galimas poreikis kurti sudėtingus
finansinius
produktus
PACE
programoms finansuoti
Galimi sunkumai įgyvendinant
programas mažose savivaldybėse
Nesprendžiama
savininko
ir
nuomininko dilema

Komunikacija

Siekiant užtikrinti gerą komunikaciją su tiksline auditorija, reikėtų naudoti tiek vietines, tiek bendrąsias
komunikacijos priemones. Bendrojo pobūdžio priemonės – tai renovacijos naudos pristatymas televizijos
reportažuose, laidose, interneto portaluose, ekspertų nuomonėse, viešuose debatuose. Vietinio pobūdžio
priemonės – tai susitikimai su bendruomenėmis, gyventojais, atsakymai į konkrečius klausimus, dalijimasis
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gerąja patirtimi ir pan. Skirtingoms auditorijoms (pagal socialines grupes, išsilavinimą, pajamų lygį ir pan.)
turėtų būti taikomos atitinkamos komunikacijos strategijos. Tam reikia tinkamos komunikacinės
medžiagos, pavyzdžiui, paveikslėlių, vaizdo įrašų ir sėkmės istorijų su realiais rezultatais, taip pat
profesionalių komunikacijos specialistų ir reklamos biudžeto.
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Ukraina
Bendroji informacija
Nuosavybė

Viešoji / privati / mišri

Programos valdymo institucija

Savininkas / sprendimus priimanti institucija

Programos vykdymo padalinys

Veiklos administratorius

Įgyvendinimo modelis

N/A

Eksploatacinės paslaugos

Rinkodaros specialistas / koordinatorius / vertintojas
/ finansininkas.

Finansuojami projektai

Energijos vartojimo efektyvumas / Atsinaujinantys
energijos šaltiniai / Energetikos kooperatyvai / ir kt.

Siekiai ir (arba) tikslai

Misija ir vizija, ryšys su nacionaline ar vietos valdžios
politikais

Naudos gavėjai

Potencialūs pareiškėjai ir (arba) paslaugų naudotojai

Priemonė finansavimui gauti

Nacionalinis biudžetas / ES fondai / Finansų
institucijos / Investiciniai fondai / Projektai /
nekilnojamojo turto savininkai / ESCO / ir kt.

Finansinės priemonės

Paskolos / nuosavas kapitalas / garantijos ir t. t.

IŠSAMUS FINANSAVIMO SCHEMOS APRAŠYMAS
I.

Išankstinis vertinimas

Ukrainoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama programa „Energodom“, kurią parengė Valstybinis
energijos vartojimo efektyvumo fondas. Energijos efektyvumo fondas yra valstybinė institucija, teikianti
priemones šiluminėms naujovėms daugiabučiuose namuose, kuriuose įsteigtos namų savininkų asociacijos
(angl. HOA). Fondas teikia paramą kaip dotacijas namų savininkų asociacijoms ir išsamius techninius
sprendimus, skirtus daugiabučių namų atnaujinimui energijos vartojimo efektyvumo požiūriu pagal geriausią
Europos praktiką. Įgyvendinus šiuos sprendimus daugiabučių namų bendrasavininkiai gali ne tik sutaupyti
išlaidas už komunalines paslaugas, bet ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Fondo veikla finansuojama iš
Ukrainos valstybės biudžeto ir ES bei Vokietijos vyriausybės finansinės paramos. Energijos vartojimo
efektyvumo fondo programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Tarptautine finansų korporacija (IFC),
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ir Jungtinių Tautų vystymo programa
(UNDP).
Savo veikloje fondas vadovaujasi 2017 m. birželio 8 d. Ukrainos įstatymu „Dėl energijos vartojimo
efektyvumo fondo“ Nr. 2095-VIII. Programa „Energodom“ vykdoma nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2023 m.
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gruodžio 31 d. Efektyvumo fondo biudžetas yra 3 635 397 tūkst. grivinų, Ukrainos daugiabučiai jau yra
pateikę 713 paraiškų už 5 697 397 tūkst. grivinų sumą.
Dažniausiai Ukrainos vietos valdžios institucijos priima sprendimus dėl papildomo finansavimo ar išlaidų
kompensavimo daugiabučių namų savininkų bendrijoms, gavusioms finansavimą iš programos
„Energodom“. Taigi, Odesos miesto tarybos sesijos sprendimu „Energom“ programai finansuoti 2021-2023
m. skirta 20 000 tūkst. grivinų.
Kitų finansinės paramos šaltinių daugiabučių namų energetiniam modernizavimui Ukrainoje nėra. Taigi,
vieninteliai patikimi daugiabučių namų energinio modernizavimo finansavimo šaltiniai Ukrainoje yra
programa „Energodom“ su vietos valdžios institucijų dalinio finansavimo mechanizmu, daugiabučių namų
bendrasavininkių nuosavomis lėšomis ir tikslinėmis kapitalinio remonto programomis, finansuojamomis iš
vietos biudžetų.
Pagal „Energom“ programą numatyta dalinė šilumos ūkio modernizavimo projektų įgyvendinimo išlaidų
kompensacija (tik kompleksinių priemonių, o ne atskirų darbų). Programą sudaro 2 paketai:
•

•

II.

A priemonių paketas – (supaprastintas). Tai palyginti nebrangios energijos vartojimo efektyvumo
priemonės, kurių investicijų grąža yra didelė (visų pirma šildymo sistemos, karšto vandens tiekimo
ir bendrų patalpų apšvietimo modernizavimas).
B priemonių paketas – (kompleksinis). Apima A priemonių paketo priemones bei pastato
apšiltinimą. Kapitalinio remonto programos skirtos daugiabučių namų bendrosios nuosavybės
remontui, t. y. namo techninėms sistemoms, namo laikančiosioms ir atitvarinėms konstrukcijoms.

Pagrindiniai naudos gavėjai

Pagal programą „Energodom“ dotacijų gavėjais gali būti tik tos namų valdos, kurių namai pastatyti iki 2006
m. Kapitalinio remonto programos taikomos visoms namų valdoms ir (arba) gyvenamųjų namų
kooperatyvams, kurių eksploatacijos trukmė ilgesnė nei 25 metai, ir numato namo techninių sistemų,
laikančiųjų konstrukcijų remontą ir namo apšiltinimą.
Energijos tiekimo modernizavimas (remontas) šiems paramos gavėjams padės:
•
•
•
•
•
•
•
•

III.

sumažinti energijos suvartojimą;
sumažinti sąskaitas už komunalines paslaugas;
pagerinti namo estetinę išvaizdą;
pagerinti komfortą ir gyvenimo sąlygas;
padidinti nekilnojamojo turto vertę;
saugoti aplinką;
pagerinti namo techninę būklę;
pratęsti namo eksploatavimo trukmę.

Pastatų analizė

Ukrainos daugiabučių gyvenamųjų namų fondą sudaro 180 456 namai, kurių bendras plotas – 984 800 tūkst.
kvadratinių metrų.
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Odesos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų fondą sudaro 8289 namai, kurių bendras plotas –19300,2
tūkst. kvadratinių metrų.
Pagal DBN 2.6-31:2016 „Pastatų šiluminė izoliacija“ reikalavimus, 65 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų
Odesos mieste būtinas energetinis modernizavimas.
Atlikus Odesos miesto daugiabučių namų, dalyvaujančių projekte „ComAct“, techninius tyrimus, nustatyta,
kad:
•

•
•

IV.

100 proc. namų neatitinka standartinių energijos suvartojimo reikalavimų šildymui, karšto vandens
tiekimui ir bendrojo naudojimo patalpų apšvietimui, šių namų energijos vartojimo efektyvumas
nesiekia C klasės;
tirtų namų laikančiosios konstrukcijos ir pastatų apšiltinimas yra patenkinamos techninės būklės;
reikia remontuoti ir iš dalies pakeisti šilumos tiekimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemą.

Teisinė sistema

Ukrainos civilinis kodeksas, Ukrainos būsto kodeksas, Ukrainos įstatymas „Dėl daugiabučių namų
įgyvendinimo ir nuosavybės teisių ypatumų“, Ukrainos įstatymas „Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų“,
Ukrainos įstatymas „Dėl bendradarbiavimo“ nustato teises, pareigas ir atsakomybę:
•
•
•

daugiabučių namų bendrasavininkiams;
OSMD (Ukrainos namų savininkų asociacijai) ir namų kooperatyvams;
Ukrainos vietos savivaldos institucijoms ir centrinės vykdomosios valdžios institucijoms.

Nurodyti įstatymai apibrėžia šių subjektų teisinius santykius su daugiabučių namų bendrasavininkiais.
2021 m. spalio 21 d. įstatymas „Dėl energijos vartojimo efektyvumo“ Nr. 1818-IX nustato teisinius,
ekonominius ir organizacinius santykių, atsirandančių energijos vartojimo efektyvumo srityje, teisinius,
ekonominius ir organizacinius pagrindus energijos gamybos, transportavimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo
ir vartojimo srityse.
2020 m. gruodžio 1 d. Ukrainos įstatymas „Dėl pastatų energinio efektyvumo“ Nr. 2118-VIII, skirtas energijos
suvartojimui pastatuose mažinti, apibrėžia energinio efektyvumo užtikrinimo teisinius, socialinius ir
ekonominius bei organizacinius veiklos principus.
2017 m. birželio 8 d. Ukrainos įstatymas „Dėl Energijos efektyvumo fondo“ Nr. 2095-VIII nustato Energijos
efektyvumo fondo dotacijų „naudos gavėjų daliniam tinkamų išlaidų, susijusių su energijos efektyvumo
priemonių įgyvendinimu, kompensavimui“ teikimo sąlygas ir tvarką. Remiantis šiuo įstatymu buvo parengta
programa „Energodom“, kurią 2019 m. rugpjūčio 16 d. patvirtino Fondo stebėtojų taryba.
Ukrainos įstatymais „Dėl architektūrinės veiklos“, „Dėl urbanistinės veiklos reglamentavimo“, pastatų
energinio efektyvumo nustatymo metodika, patvirtinta Ukrainos statybos ir būsto bei komunalinių paslaugų
ministerijos 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 169, DBN V.2.6-31: 2016 m. „Pastatų šiltinimas“ siekiama
išspręsti techninius ir organizacinius reikalavimus vykdant pastatų energinį modernizavimą.
Ukrainos teisės aktuose numatytos teisinės, techninės ir ekonominės būstų modernizavimo sąlygos, tačiau
vykdomosios valdžios institucijos nėra įpareigotos teikti finansinę paramą būstų modernizavimui Ukrainoje.
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V. Turimi ištekliai
Ukrainos įstatymo „Dėl pastatų energinio efektyvumo“ 16 straipsnyje apibrėžti tokie finansavimo šaltiniai:
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pastatuose finansavimas vykdomas pastatų savininkų
(bendrasavininkių) lėšomis, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, iš kitų įstatymų nedraudžiamų šaltinių,
taip pat viešosios ir privačios partnerystės ar energetinių paslaugų teikimo pagrindu“. 2022 m. sausio 1 d.
duomenimis, Ukrainoje yra du pagrindiniai daugiabučių namų pastatų energetinio modernizavimo
finansavimo šaltiniai: Valstybinio energijos vartojimo efektyvumo fondo programa „Energodim“ ir specialios
vietos valdžios institucijų dalinio finansavimo programos.
Valstybinio energijos vartojimo efektyvumo fondo programa „Energodim“ finansuojama valstybės biudžeto
ir tarptautinių rėmėjų lėšomis. 2022 m. sausio 1 d. duomenimis:
•
•

Valstybės biudžete nėra numatytų finansavimo šaltinių.
Tarptautiniai rėmėjai 2019–2023 m. laikotarpiui skyrė 3 635 842 tūkst. grivinų.

Specialiose vietos valdžios institucijų bendro finansavimo programose numatoma įvairių rūšių dalinė
finansinė parama daugiabučių namų savininkų bendrijoms.
•

2019–2023 m. Odesos miesto biudžetas yra 20 000 tūkstančių grivinų.

Bankų paskolų sąlygos daugiabučių namų savininkų bendrijoms nurodytos lentelėje.
Tik daugiabučių namų
savininkų bendrijoms pagal
„Energodom“ programą
skirta

Palūkanų norma

Didžiausia suma

nuo 11,3 % per
metus

20 milijonų grivinų

1 Energijos vartojimo auditas

1% komisinių nuo
paskolos
sumos
vieną kartą

Nuosavas įnašas 30 %

2 Projekto dokumentacijos
rengimui

nuo 11,3 % per
metus

Nuosavas įnašas 30 %

Paskolos terminai
84 mėnesiai

1 % komisinių nuo
paskolos
sumos
vieną kartą
3.
Efektyvaus
vartojimo
įgyvendinimui

energijos
priemonių

nuo 11,3 % per
metus

Be savo įnašo

0,1 % komisinių nuo
paskolos sumos kas
mėnesį pirmaisiais
metais

Priklausomai nuo pasirinkto banko, sąlygos gali keistis.
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Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir gyvenamųjų namų kooperatyvai
Bet kokių su programa
„Energodom“
nesusijusių
priemonių, įskaitant energijos
vartojimo
efektyvumą,
finansavimas
(įrangos
medžiagos, darbai (paslaugos)
daugiabučių namų savininkų
bendrijoms / gyvenamųjų
namų kooperatyvams)

Palūkanų
norma
12,5 % per metus,

3 mln. grivinų

84 mėnesiai

Nuosavas įnašas 20 %

+ 1 % paskolos
komisinis mokestis
vieną kartą

Pažymėtina, kad apklausiant daugiabučių namų savininkų ir (arba) gyvenamųjų namų kooperatyvų vadovus
apie galimus jų namų energetinio modernizavimo finansavimo šaltinius buvo gauti tokie rezultatai:
•
•
•
•
•

100 % bendrasavininkų įnašų;
11,7 % gautos paskolos;
5,1% parama iš rėmėjų;
17,65 % „Energodom“ programa;
17,65 % „Šiltų paskolų“ programa.

Taigi, tik 11,7 proc. respondentų mano, kad paskolos gali būti jų būsto energetinio modernizavimo
finansavimo priemonė.
Turimi finansavimo šaltiniai
•
•
•
•

VI.

Gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir daugiabučių kooperatyvų nuosavos lėšos;
Dotacijos, labdara;
Biudžeto asignavimai iš valstybės ir vietos biudžetų tik daugiabučių namų savininkų bendrijoms;
Tikslinės kapitalinio remonto programos, finansuojamos iš vietos biudžetų.

Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą potencialas

Neseniai atlikta 200 namų ūkių apklausa parodė, kad pajamų lygis Ukrainoje yra toks:
•
•
•

minimalios pajamos 1860 grivinų;
didžiausios pajamos 50 000 grivinų;
vidutinės pajamos 10 240 grivinų.

Palyginimui, namų ūkių energijos sąnaudos yra:
•
•
•

minimalus suvartojimas 54 kW / val. per mėnesį;
maksimalus suvartojimas 833 kW / val. per mėnesį;
vidutinis suvartojimas 241 kW / val. per mėnesį.

Daugiabučių namų techninė apžiūra atskleidė, kad daugiabučiuose namuose energijos ištekliai naudojami
neefektyviai.
Šiluminė ir elektros energija skaičiuojama pagal bendrus namo skaitiklius. Faktinės metų išteklių išlaidos:
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•
•

šildymas nuo 41,48 iki 108,58 kWh už m2 per metus, vidutiniškai 85,9 kWh už m2 per metus;
elektra namui nuo 0,21 iki 3,47 kWh už m2 per metus, vidutiniškai 1,28 kWh už m2 per metus.

Šie skaičiai gerokai viršija teisės aktuose nustatytus komfortiško gyvenimo reikalavimus ir rodo, kad energija
naudojama neefektyviai.
Šilumos ir elektros energijos suvartojimą galima sumažinti:
1. Pigios priemonės:
•
•
•
•
•

oro apykaitos reguliavimas palėpėse ir rūsiuose;
vamzdžių apšildymas šilumnešiu;
dalinė pastato hidroizoliacija;
kaitrinių lempų keitimas LED lempomis;
šiluminių ekranų įrengimas butuose.

Šių darbų išlaidos svyruos nuo 50 000 iki 100 000 grivinų. 4000 m2 ploto namui tai leis sumažinti energijos
suvartojimą iki 20 proc.
2. Vidutinių išlaidų priemonės:
•
•
•

individualaus šilumos punkto įrengimas;
langų ir durų keitimas energiją taupančiais;
šilumos energijos apskaitos prietaisų su temperatūros reguliatoriais įrengimas butuose.

Šių darbų išlaidos sieks nuo 200 000 iki 500 000 grivinų, o tai leis sumažinti energijos suvartojimą iki 25-35
proc..
3. Brangiai kainuojančios priemonės:
•
•

šilumos siurblių įrengimas, saulės kolektorių įrengimas, saulės elektrinių ant namų stogų įrengimas,
vėdinimo sistemų su rekuperacija įrengimas, pastatų sienų šiltinimas.
Šių darbų išlaidos sieks daugiau nei tris milijonus grivinų.

Įgyvendinus šias priemones energijos suvartojimas sumažėtų 50–70 proc.
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