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Parama verslui dėl aukštų energijos išteklių kainų Europos valstybėse 

 

Šiame darbe apžvelgiamos Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, 

Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vokietijos 

taikomos paramos verslui priemonės, siekiant sušvelninti energijos išteklių kainų augimą.  

Pažymėtina, kad Europos valstybės, palyginti su Lietuva, taiko daugiau ir įvairesnių paramos 

priemonių. Dauguma šalių pagrindinį dėmesį skiria pažeidžiamoms gyventojų grupėms, t. y. 

asmenims, gaunantiems mažas pajamas, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir kt. Paramos 

priemones, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mažinimą, pirmiausia taikyti tik 

gyventojams rekomenduoja ir Europos Komisija. Verslui, įskaitant smulkųjį ir vidutinį, iki 2022 m. 

rugsėjo parama buvo numatyta tik mažesnėje dalyje Europos valstybių (Austrijoje, Bulgarijoje, 

Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Slovėnijoje ir 

Suomijoje).  
 

 
 

1 pav. Europos šalių parama gyventojams ir verslui 2021 m. rugsėjį – 2022 m. liepą 
 

Šaltinis – Bruegel duomenys1 

                                                
1 Priemonės energetinių resursų kainų šuoliui sušvelninti: https://lrv.lt/lt/xviii-vyriausybe/priemones-energetiniu-

resursu-kainu-suoliui-susvelninti?fbclid=IwAR23fWMJw3WwFINl7RhvdC5a969YqQM1k2TLUk-

wenzBhEzJgCti038ltOA  

https://lrv.lt/lt/xviii-vyriausybe/priemones-energetiniu-resursu-kainu-suoliui-susvelninti?fbclid=IwAR23fWMJw3WwFINl7RhvdC5a969YqQM1k2TLUk-wenzBhEzJgCti038ltOA
https://lrv.lt/lt/xviii-vyriausybe/priemones-energetiniu-resursu-kainu-suoliui-susvelninti?fbclid=IwAR23fWMJw3WwFINl7RhvdC5a969YqQM1k2TLUk-wenzBhEzJgCti038ltOA
https://lrv.lt/lt/xviii-vyriausybe/priemones-energetiniu-resursu-kainu-suoliui-susvelninti?fbclid=IwAR23fWMJw3WwFINl7RhvdC5a969YqQM1k2TLUk-wenzBhEzJgCti038ltOA
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Paramos verslui priemonės dažniausiai orientuojamos į energetinę transformaciją, brangaus 

iškastinio kuro atsisakymą, spartesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą.  

Apie nuo 2021 m. rugsėjo įgyvendintas arba įgyvendinamas paramos verslui priemones  dėl 

aukštų energijos išteklių kainų yra paskelbusios Austrija, Bulgarija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, 

Jungtinė Karalystė, Norvegija, Slovėnija, Suomija. Čekijoje paramos priemonės buvo viešai aptartos, 

tačiau nesiimta jokių oficialių veiksmų joms įgyvendinti (žr. 1 lentelę).  

Pažymėtina, kad artėjant 2022 / 2023 metų šildymo sezonui valstybės, teikusios paramą 

verslui, pratęsia jos galiojimą ir (ar) įtraukia naujų priemonių, o kitos šalys svarsto galimybę teikti 

paramą įmonėms. Ši informacija pateikiama ne 1 lentelėje, o atskirai prie kiekvienos analizuojamos 

valstybės.   

 

1 lentelė. Europos šalių parama aukštoms energijos kainoms suvaldyti (nuo 2021 m. rugsėjo)  
 

Valstybė Sumažintas 

energijos 

mokestis / PVM 

Mažmeninių 

kainų 

reguliavimas 

Didmeninių 

kainų 

reguliavimas 

Parama 

pažeidžiamoms 

grupėms 

Įgaliojimas 

valstybės 

įmonėms 

Nenumatyto  

pelno 

mokestis / 

reguliavimas 

Parama 

verslui 

Airija        

Austrija        

Belgija        
Bulgarija        

Čekija        

Danija        
Estija        

Graikija        

Ispanija        

Italija        

Jungtinė  

Karalystė 
       

Kipras        
Kroatija        
Latvija        
Lenkija        
Lietuva        
Liuksemburgas        
Мalta        
Nyderlandai        
Norvegija         

Portugalija        
Prancūzija        
Rumunija        
Slovakija        

Slovėnija        

Suomija        

Švedija        
Vengrija        
Vokietija        

 

Paaiškinimai: – įgyvendintos priemonės;  – priemonės, apie kurias viešai paskelbė aukšti valdžios pareigūnai,  

ministrai; – aptartos priemonės, t. y. svarbūs pilietinės visuomenės veikėjai, politinės partijos yra viešai aptarusios 

priemonę, tačiau nėra imtasi jokių oficialių veiksmų jai įgyvendinti. 
 

Šaltinis – Bruegel duomenys2 

 

Toliau šiame darbe atskirai aptariamos Europos valstybės, kurios taikė arba taiko paramos 

priemones verslui, taip pat tos šalys, kurios svarsto arba jau yra priėmusios sprendimus artimiausiu 

metu remti verslą.  

 

                                                
2 National policies to shield consumers from rising energy prices: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-

shield-consumers-rising-energy-prices  

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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Austrija 

 

Austrijos vyriausybė ėmėsi priemonių, kuriomis siekia sumažinti gyventojams ir verslui 

tenkančią naštą dėl išaugusių energijos kainų. Iš viso tam numatyta skirti beveik 4 mlrd. Eur. Į 

paramos paketą įtrauktas ir verslas.  

Iki 2023 m. birželio 30 d. bus taikomos šios priemonės:  

- specialūs mokesčiai, kuriais apmokestinama elektros energija ir gamtinės dujos, 

gyventojams bei įmonėms mažinami 90 proc. – tai leis sutaupyti beveik 900 mln. Eur; 

- pratęsiamas žemės ūkio dyzelino sąnaudų kompensavimas;  

- mažoms ir vidutinėms šalies įmonėms, kurių degalų sąnaudos yra didelės, ypač 

amatininkams ir individualiems prekybininkams, kompensacijoms už degalus numatyta 

paskirstyti beveik 120 mln. Eur; 

- avansinį pelno mokestį ir pajamų mokestį mažinančios likvidumo priemonės įmonėms3.   

 

Tarp paramos priemonių numatyta ir finansinė parama įmonėms, kurios vartoja itin daug 

energijos4.  

Taip pat 2022–2023 m. bus paskirstyta 120 mln. Eur, skatinant įmones pereiti prie alternatyvių 

energijos rūšių, t. y. išskiriančių mažai teršalų (CO2). Dar beveik 250 mln. Eur numatyta vėjo ir saulės 

energetikos plėtrai, didinant Austrijos energetinę nepriklausomybę5. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Austrijoje parama dėl aukštų energijos kainų verslui (ne tik namų 

ūkiams) buvo numatyta ir pirmajame paramos pakete, kuris patvirtintas 2022 m. pradžioje6.  

 

 

Bulgarija  

 

2022 m. vasario 10 d. Bulgarijos parlamentas priėmė naują biudžetą, kuriame numatė lėšas 

elektros ir gamtinių dujų kainų šuolio poveikiui sušvelninti. Verslui remti skirta 476 mln. Eur.  

Pagal vyriausybės pavedimu parengtą programą 2022 m. liepą–rugsėjį verslui 

kompensuojamos išlaidos dėl išaugusių elektros energijos kainų (galutiniams vartotojams įvesta 

viršutinė kainos riba). Taip pat skirta 77 mln. Eur degalų akcizams mažinti7.  

Manoma, kad ši parama realiai padėjo apie 633 tūkst. nebuitinių vartotojų, kurie dėl įvestos 

viršutinės kainos ribos ir kitų priemonių galėjo išvengti neplanuotų išlaidų8.    

 

 

Čekija 

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Čekijos Ministras Pirmininkas paskelbė apie parengtą veiksmų planą, 

kuris padės įmonėms ir verslininkams padengti paskolas bankuose, rems eksportą, be to, pagal šį 

planą rengiamasi iš esmės sumažinti administracinę naštą.  

Nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. šalies šilumos sektoriuje skelbiama ekstremalioji padėtis, kad 

šilumos įmonės galėtų iš dalies išspręsti aukštų gamtinių dujų kainų problemą, t. y. šilumai gaminti 

                                                
3 Support to cushion consumers against high energy costs: https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-
consumers-against-high-energy-costs-.html  
4 National policies to shield consumers from rising energy prices.  
5 Support to cushion consumers against high energy costs.  
6 Bundeskanzler Nehammer: Entlastungspaket von 1,7 Milliarden Euro wegen steigender Energiepreise  beschlossen: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2022/01/bundeskanzler-

nehammer-entlastungspaket-von-1-7-milliarden-euro-wegen-steigender-energiepreise-beschlossen.html  
7 National policies to shield consumers from rising energy price. 
8 Кирил Петков: Таван от 250 лева за тока в помощ на бизнеса, остава и отстъпката за горивата: 

https://www.marica.bg/balgariq/vlast/kiril-petkov-tavan-ot-250-leva-za-toka-v-pomosht-na-biznesa-ostava-i-otstapkata-

za-gorivata-video  

https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-consumers-against-high-energy-costs-.html
https://www.bmf.gv.at/en/current-issues/Support-to-cushion-consumers-against-high-energy-costs-.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2022/01/bundeskanzler-nehammer-entlastungspaket-von-1-7-milliarden-euro-wegen-steigender-energiepreise-beschlossen.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2022/01/bundeskanzler-nehammer-entlastungspaket-von-1-7-milliarden-euro-wegen-steigender-energiepreise-beschlossen.html
https://www.marica.bg/balgariq/vlast/kiril-petkov-tavan-ot-250-leva-za-toka-v-pomosht-na-biznesa-ostava-i-otstapkata-za-gorivata-video
https://www.marica.bg/balgariq/vlast/kiril-petkov-tavan-ot-250-leva-za-toka-v-pomosht-na-biznesa-ostava-i-otstapkata-za-gorivata-video
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galės būti naudojamos ne tik gamtinės dujos, bet ir kitas kuras (už tai įmonėms nebus taikomos 

sankcijos, nereiks atlikti ilgų leidimų išdavimo procedūrų ir kt.).  

Taip pat vyriausybė pritarė teisės aktų pakeitimams, kurie leistų dar labiau didinti nuo Rusijos 

agresijos Ukrainoje padarinių nukentėjusių įmonių likvidumą: teikti paskolas su valstybės garantija 

investiciniams projektams, apyvartinėms lėšoms ir kt. Be to, tai užtikrintų, kad vyriausybės 

sprendimu, pavyzdžiui, esant ekstremaliai situacijai, paskolų garantijos verslui būtų teikiamos 

tokiomis sąlygomis, kokios buvo taikomos COVID-19 ligos pandemijos metu9. 

Kita svarbi iniciatyva – parengtas antibiurokratinis paketas, kuriuo siekiama nustatyti ir 

panaikinti nereikalingus įstatymus, prievoles bei kitą perteklinę administracinę naštą verslui. 

Pirmajame etape siūloma pakeisti arba panaikinti 20 teisės aktų. Ministrai iki 2022 m.  

gruodžio 31 d. turi informuoti vyriausybę, kaip jie įgyvendino siūlomas priemones10.  

Pažymėtina, kad šalies vyriausybė nuo 2021 m. pabaigos skelbia apie numatomas taikyti 

paramos verslui priemones, viena iš jų – galimybė apyvartinėms lėšoms gauti paskolą, kuri 

suteikiama su valstybės garantija ir 0 proc. palūkanų norma. Tokią paskolą gali gauti tos įmonės, 

kurių išlaidos energijos ištekliams išaugo daugiau kaip 100 proc. arba žlugo energijos tiekėjas 

(paskolų dydžiai ribojami, jos teikiamos pagal 2015–2023 metų garantijų programą, įgyvendinamą 

Nacionalinio plėtros banko).  

2022 m. vasarį buvo pateiktas siūlymas daug energijos naudojančioms pramonės šakoms 

kompensuoti išmokas lėšomis, surinktomis už apyvartinius taršos leidimus arba kaip PVM, taip pat 

svarstyta galimybė suteikti valstybės finansų įstaigų tarpines paskolas ar komercinių bankų paskolas 

su valstybės garantija.  

2022 m. birželį vyriausybė paskelbė apie 2,7 mlrd. Eur paramos paketą, iš kurio  

1,6 mlrd. Eur skirta įmonių už energiją mokamoms sąskaitoms sumažinti šildymo sezono metu (nuo  

2022 m. spalio valstybė visiškai padengs papildomą atsinaujinančių energijos išteklių mokestį, o 

energijai imlių pramonės šakų įmonėms numatyta kompensuoti netiesiogines išlaidas)11.  

  

 

Danija  

 

Danijoje paramos priemonės dėl aukštų energijos kainų iš esmės yra orientuojamos į 

gyventojus ir namų ūkius. Šalies vyriausybė skyrė neapmokestinamas išmokas pažeidžiamiems namų 

ūkiams, taip pat beveik 320 tūkst. namų ūkių gavo šilumos čekius (vertė siekia apie 800 Eur).  

2022 m. rugpjūtį šilumos čekių gavėjų skaičius išaugo iki 400 tūkst.12.  

 2022 m. rugsėjo 9 d. Danijos parlamento dauguma pritarė, kad būtina apsaugoti energetikos 

įmones, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir patikimumą. Siūloma priemonė – valstybės 

garantuojama 100 mlrd. kronų vertės paskola. Tai reiškia, kad įmonėms gali būti suteikta valstybės 

garantija banko paskoloms, jei joms reikalingas papildomas kapitalas. Tokios paskolos gali padengti 

iki 80 proc. įmonių paimtos paskolos, o skolintojas turi prisiimti 20 proc. rizikos. 

Susitarimas didina patrauklumą bankams skolinti pinigus energetikos įmonėms, t. y. įmonėms 

tampa lengviau pasiskolinti pinigų, jei jų reikia įsipareigojimams vykdyti. Už naudojimąsi šia 

paramos priemone energetikos įmonės mokės mokestį, kurio dydis priklausys nuo paskolos rizikos 

                                                
9 Vláda se zabývala situací v energetice, připravila i kroky na pomoc firmám a podnikatelům: 

https://www.kurzy.cz/zpravy/668637-vlada-se-zabyvala-situaci-v-energetice-pripravila-i-kroky-na-pomoc-firmam-a-

podnikatelum/  
10 TZ: Ulevíme podnikatelům, živnostníkům i občanům. Vláda podpořila antibyrokratický balíček ministra pro 

legislativu Michala Šalomouna:  https://www.vlada.cz/cz/michal_salomoun/ulevime-podnikatelum-zivnostnikum-i-

obcanum-vlada-podporila-antibyrokraticky-balicek-198687/  
11 National policies to shield consumers from rising energy prices: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-

shield-consumers-rising-energy-prices 
12 6000 kroner i varmecheck er udbetalt til 400.000 husstande: https://www.berlingske.dk/politik/6000-kroner-i-

varmecheck-er-udbetalt-til-400000-husstande  

https://www.kurzy.cz/zpravy/668637-vlada-se-zabyvala-situaci-v-energetice-pripravila-i-kroky-na-pomoc-firmam-a-podnikatelum/
https://www.kurzy.cz/zpravy/668637-vlada-se-zabyvala-situaci-v-energetice-pripravila-i-kroky-na-pomoc-firmam-a-podnikatelum/
https://www.vlada.cz/cz/michal_salomoun/ulevime-podnikatelum-zivnostnikum-i-obcanum-vlada-podporila-antibyrokraticky-balicek-198687/
https://www.vlada.cz/cz/michal_salomoun/ulevime-podnikatelum-zivnostnikum-i-obcanum-vlada-podporila-antibyrokraticky-balicek-198687/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.berlingske.dk/politik/6000-kroner-i-varmecheck-er-udbetalt-til-400000-husstande
https://www.berlingske.dk/politik/6000-kroner-i-varmecheck-er-udbetalt-til-400000-husstande
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(dalis šio mokesčio atitenka valstybei kaip užmokestis už garantijoje numatytą riziką). Panašią 

programą neseniai pradėjo taikyti ir Švedija13. 

 

 

Estija 

 

Pagal Estijos vyriausybės priimtus sprendimus 2022 m. sausį–kovą verslo įmonėms buvo 

100 proc. kompensuojami tinklo mokesčiai už suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas (anksčiau 

buvo kompensuojama 50 proc. šių mokesčių). Be to, vyriausybė skyrė 50 mln. Eur paskolų 

garantijoms, kad įmonės, kurios dėl aukštų energijos kainų susiduria su laikinais likvidumo 

sunkumais, galėtų toliau vykdyti veiklą14.  

2022 m. rugsėjo 13 d. Estijos vyriausybė paskelbė, kad bus persvarstoma tolesnė galima 

parama verslui energetikos srityje15.  

Pažymėtina, kad Estijos parlamentas jau ėmėsi veiksmų, apsaugančių namų ūkius nuo aukštų 

energijos kainų: 2022 m. rugsėjo 15 d. priimtas įstatymas16, kuris suteiks galimybę buitiniams 

vartotojams pirkti elektros energiją už reguliuojamą kainą, t. y. kaip universalią paslaugą17. 

 

 

Graikija  

 

Graikijos vyriausybė paskelbė, kad 2022 m. rugsėjį planuoja skirti 1,9 mlrd. Eur subsidijų, 

siekdama padėti namų ūkiams ir įmonėms sumažinti padidėjusias mėnesio sąskaitas už elektros 

energiją.  

Subsidija bus taikoma maždaug 6 mln. namų ūkių, neatsižvelgiant į pajamų lygį ir į tai, ar 

energija tiekiama pirmajam, ar antrajam būstui (namų ūkiams tai vidutiniškai padengs iki 94 proc. 

energijos kainų augimo).  

Ši paramos priemonė svarbi ir verslui. Mažoms ir vidutinėms įmonėms subsidijos leis 

padengti iki 89 proc. kainų augimo, ūkininkams – iki 90 proc.18.  

Pažymėtina, kad Graikijos vyriausybė šią paramos priemonę taiko nuo 2021 m. rugsėjo. Iš 

viso subsidijoms ir kitoms priemonėms jau išleista apie 7 mlrd. Eur. Namų ūkiams tai leido padengti 

iki 90 proc. padidėjusių mokėjimų už energiją, mažoms ir vidutinėms įmonėms – iki  

80 proc.19. 

2022 m. gegužę Graikijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad elektros energijos gamintojų bus 

prašoma mokėti visuomenei „solidarumo dividendus“, t. y. jų nenumatytos pajamos bus 

apmokestinamos 90 proc. tarifu20. 

                                                
13 Denmark ready to offer billion-kroner loan guarantee to energy firms: https://www.thelocal.dk/20220909/denmark-

ready-to-offer-billion-kroner-loan-guarantee-to-energy-firms/  
14 The government approved additional energy price support measures: https://www.valitsus.ee/en/news/government-

approved-additional-energy-price-support-measures  
15 Government to revisit potential energy support for businesses from Thursday: 

https://news.err.ee/1608713920/government-to-revisit-potential-energy-support-for-businesses-from-thursday  
16 Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus 655 SE: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c10e6791-dcda-4530-9b85-

1c91b73dd997/Elektrituruseaduse%20ja%20konkurentsiseaduse%20muutmise%20seadus  
17 The Riigikogu passed the Act enabling a universal service for electricity: https://www.riigikogu.ee/en/sitting-

reviews/the-riigikogu-passed-the-act-enabling-a-universal-service-for-electricity/  
18 Greece readies $1.89B subsidy for September power hikes: 

https://subscriber.politicopro.com/article/eenews/2022/08/24/greece-readies-1-89b-subsidy-for-september-power-hikes-

00053293  
19 Energy bills are soaring in Europe. This is what countries are doing to help you pay them: 

https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-

pay-them  
20 Greece to set cap on electricity prices to relieve consumers-PM: https://www.euronews.com/next/2022/05/06/greece-

energy-subsidies  

https://www.thelocal.dk/20220909/denmark-ready-to-offer-billion-kroner-loan-guarantee-to-energy-firms/
https://www.thelocal.dk/20220909/denmark-ready-to-offer-billion-kroner-loan-guarantee-to-energy-firms/
https://www.valitsus.ee/en/news/government-approved-additional-energy-price-support-measures
https://www.valitsus.ee/en/news/government-approved-additional-energy-price-support-measures
https://news.err.ee/1608713920/government-to-revisit-potential-energy-support-for-businesses-from-thursday
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c10e6791-dcda-4530-9b85-1c91b73dd997/Elektrituruseaduse%20ja%20konkurentsiseaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c10e6791-dcda-4530-9b85-1c91b73dd997/Elektrituruseaduse%20ja%20konkurentsiseaduse%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-passed-the-act-enabling-a-universal-service-for-electricity/
https://www.riigikogu.ee/en/sitting-reviews/the-riigikogu-passed-the-act-enabling-a-universal-service-for-electricity/
https://subscriber.politicopro.com/article/eenews/2022/08/24/greece-readies-1-89b-subsidy-for-september-power-hikes-00053293
https://subscriber.politicopro.com/article/eenews/2022/08/24/greece-readies-1-89b-subsidy-for-september-power-hikes-00053293
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
https://www.euronews.com/next/2022/05/06/greece-energy-subsidies
https://www.euronews.com/next/2022/05/06/greece-energy-subsidies
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Ispanija  

 

Ispanija, kaip ir Italija, nusprendė apmokestinti energetikos bendroves, kurios pelnosi iš 

padidėjusių energijos kainų, ir gautais pinigais padėti savo piliečiams apmokėti sąskaitas. Madridas 

jau sumažino PVM, taikomą sąskaitoms už energiją, nuo 21 iki 10 proc., elektros energijos mokestis 

sumažintas nuo 7 iki 0,5 proc. Kaip ir Portugalija, Ispanija šiuo metu taiko Europos Komisijos sutartą 

vienų metų trukmės dujų kainų ribą, kuri užtikrina, kad jos išliktų mažesnės nei vidutiniškai 

50 Eur/MWh21.  

Nuo 2022 m. spalio iki metų pabaigos Ispanija taip pat planuoja sumažinti PVM dujoms – 

nuo 21 iki 5 proc.22. 

Pažymėtina, kad 2022 m. pavasarį Ispanijos vyriausybė patvirtino paramos priemonių paketą, 

kuriame numatyta skirti tiesioginę paramą verslui už 6 mlrd. Eur, dar 100 mlrd. Eur – teikiant paskolas 

įmonėms įvairiuose sektoriuose (transporto, maisto ir kituose energijai imliuose sektoriuose).  

Kitos priemonės – iki vieno mėnesio sutrumpintas angliavandenilių išteklių mokesčio 

grąžinimo terminas ir papildomai 80 proc. sumažinti mokesčiai nustatytiems laivams bei kroviniams.  

Likusi paramos dalis paskirstyta žemės ūkiui ir gyvulininkystei (362 mln. Eur), žuvininkystės 

sektoriui (68 mln. Eur), dideliems elektros energijos vartotojams (daugiau kaip 500 mln. Eur), 

intensyviai dirbančiai dujų pramonei (125 mln. Eur).  

Daug elektros energijos sunaudojančioms įmonėms 80 proc. sumažinti mokesčiai už 

naudojimąsi elektros energijos perdavimo ir skirstymo tinklais (priemonės vertė apie 250 mln. Eur). 

Taip pat numatyta speciali parama sektoriams, kurių veiklai vykdyti reikia itin daug gamtinių dujų23.  

 

 

Italija 

 

2022 m. rugpjūtį Italija patvirtino naują maždaug 17 mlrd. Eur vertės paramos priemonių 

paketą, kuriuo siekiama apsaugoti įmones ir namų ūkius nuo išaugusių išlaidų energijos ištekliams. 

Tai papildys beveik 35 mlrd. Eur sumą, kuri buvo skirta paramai nuo 2022 m. sausio24.  

Visos daug energijos naudojančios įmonės, kurių kainos, palyginti su 2019 m., padidėjo 

30 proc., galėjo pasinaudoti 20 proc. mokesčių lengvata, vasarą sisteminiai mokesčiai už elektros 

energiją buvo lygūs 0 Eur, o gamtinėms dujoms taikytas fiksuotas 5 proc. PVM.  

Iš ilgalaikių paramos priemonių būtina paminėti paramą atsinaujinančios energetikos plėtrai, 

ypač saulės ir vėjo.  

Taip pat energijai imlioms įmonėms skirta 10 proc. mokesčių lengvata už 2022 m. I ketv. 

įsigytas gamtines dujas, numatytos lėšos viešųjų pirkimų kainoms koreguoti, atsižvelgiant į 

išaugusias statybose naudojamų žaliavų kainas (2022 m. – 3 mlrd. Eur, 2023 m. – 2,5 mlrd. Eur, 

2024–2026 m. – po 1,5 mlrd. Eur kasmet). Be to, iki 2022 m. rugsėjo pabaigos pratęstas  

110 proc. mokesčių kreditas pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti.  

Paramos priemonės daugiausia finansuojamos iš padidinto pelno mokesčio energetikos 

bendrovėms, kurios gavo nenumatytų pajamų iš sparčiai augančių energijos kainų25.  

 

                                                
21 Energy bills are soaring in Europe. This is what countries are doing to help you pay them. 
22 Germany announces energy windfall tax and €65bn package to help ease prices: 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-

prices  
23 National policies to shield consumers from rising energy prices: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-

shield-consumers-rising-energy-prices  
24 Energy bills are soaring in Europe. This is what countries are doing to help you pay them: 

https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-

pay-them  
25 National policies to shield consumers from rising energy prices.  

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-prices
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
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Jungtinė Karalystė  

 

Nuo 2022 m. spalio 1 d. Jungtinėje Karalystėje visiems namų ūkiams automatiškai įsigalios 

„energijos kainos garantija“ (tiekėjų nustatomos kainos riba), kuri leis vidutiniškai sutaupyti 

mažiausiai 1 000 svarų sterlingų per metus ir papildys jau taikomą 400 svarų sterlingų nuolaidą 

energijos sąskaitoms. Ši priemonė bus taikoma dvejus metus.  

Atsižvelgiant į tai, kad įmonėms nebuvo taikoma viršutinė energijos kainų riba ir jos ne visada 

gali fiksuoti energijos kainą, daugelio jų energijos sąnaudos išaugo daugiau nei 500 proc. Pagal naują 

6 mėnesių programą įmonėms ir kitiems nebuitiniams energijos vartotojams, įskaitant labdaros 

organizacijas, viešojo sektoriaus įstaigas, mokyklas ir kt., bus teikiama tokia pat parama, kaip ir 

vartotojams.  

Pasibaigus pradinei 6 mėnesių programai, vyriausybė teiks nuolatinę tikslinę paramą 

pažeidžiamoms pramonės šakoms. Po 3 mėnesių bus atlikta peržiūra, kur tiksliai ši parama turėtų būti 

skiriama, siekiant užtikrinti, kad ją gautų tie, kuriems labiausiai jos reikia. 

Vyriausybė energijos tiekėjams padengs skirtumą tarp šios naujos mažesnės kainos ir kainos, 

kurią energijos mažmenininkai būtų nustatę savo klientams, jei ši nuostata nebūtų taikoma.  

Vyriausybės iždas taip pat skelbia bendrą planą, kuris, bendradarbiaujant su Anglijos banku, 

leis  spręsti ypatingus likvidumo klausimus, su kuriais susiduria energetikos įmonės. Energijos rinkų 

finansavimo planas užtikrins stabilumą ir sumažins įmonių bei vartotojų išlaidas. Pagal šį planą 

įmonėms bus teikiama trumpalaikė finansinė parama, skirta naudoti kaip kraštutinė priemonė. 

Jungtinė Karalystė taip pat finansuos ilgalaikes paramos priemones, ypač skatinančias 

atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą26.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. rugpjūtį, likus kelioms savaitėms iki naujo Ministro 

Pirmininko kadencijos pradžios, taip pat buvo svarstoma galimybė subsidijuoti daug energijos 

naudojančių pramonės šakų, tokių kaip plieno ir cemento, sąskaitas už energiją. Pagal pasiūlytą 

schemą įmonės galėtų būti atleistos nuo tam tikrų aplinkosaugos ir valstybei mokamų mokesčių 

(kompensuojama nuo 85 iki 100 proc. išlaidų).  

Pažymėtina, kad ši iniciatyva paskelbta praėjus 4 mėnesiams po vyriausybės sprendimo dar  

trejus metus tęsti kompensavimo schemą, pagal kurią daug energijos vartojančioms įmonėms 

teikiama parama elektros energijos sąnaudoms padengti27.  

 

 

Lenkija  

 

Lenkija, kaip ir daugelis kitų Europos šalių, paramą kovai su augančiomis energijos kainomis 

pirmiausia skiria gyventojams. 2022 m. rugsėjo 16 d. Lenkijos vyriausybė paskelbė planus 2023 m. 

„įšaldyti“ šių metų elektros energijos kainas namų ūkiams už pirmus 2 000 kWh. Be to, namų ūkiai, 

kuriems pavyks 10 proc. sumažinti elektros energijos suvartojimą, bus skatinami 10 proc. mažesne 

kaina. Panašios energijos taupymo priemonės bus taikomos ir viešajame sektoriuje – nuo 2022 m. 

spalio 1 d. nacionalinės ir vietos valdžios institucijos bus įpareigotos 10 proc. sumažinti energijos 

suvartojimą.  

Vyriausybė taip pat siūlys paramą daug energijos naudojančioms pramonės šakoms – 

subsidijas elektros energijai ir dujoms pirkti. Nuo 2023 m. tokios įmonės turės galimybę tiesiogiai 

                                                
26 Government announces Energy Price Guarantee for families and businesses while urgently taking action to reform 

broken energy market: https://www.gov.uk/government/news/government-announces-energy-price-guarantee-for-

families-and-businesses-while-urgently-taking-action-to-reform-broken-energy-market  
27 Britain considers energy bill subsidy for industrial firms: https://www.reuters.com/world/uk/uk-considering-support-

scheme-energy-intensive-industries-2022-08-12/  

https://www.gov.uk/government/news/government-announces-energy-price-guarantee-for-families-and-businesses-while-urgently-taking-action-to-reform-broken-energy-market
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-energy-price-guarantee-for-families-and-businesses-while-urgently-taking-action-to-reform-broken-energy-market
https://www.reuters.com/world/uk/uk-considering-support-scheme-energy-intensive-industries-2022-08-12/
https://www.reuters.com/world/uk/uk-considering-support-scheme-energy-intensive-industries-2022-08-12/
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prisijungti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Paramą galės gauti keli šimtai įmonių iš tokių 

pramonės šakų, kaip metalurgija, keramika, stiklo ir trąšų gamyba28.  

Lenkijos vyriausybė, 2022 m. rugpjūtį tvirtindama finansinės paramos paketą, nenumatė 

daugiau priemonių verslui, išskyrus kompensacijas šilumos tiekimo įmonėms, kurios kainas 

vartotojams padidins ne daugiau kaip 40 proc.29.  

 

 

Norvegija  

 

2022 m. rugsėjo 16 d. Norvegijos vyriausybė pristatė paramos energetikai planą, pagal kurį 

valstybė padengs dalį kai kurių įmonių sąskaitų už elektros energiją, kad padėtų sušvelninti didėjančių 

energijos išteklių kainų poveikį.  

Parama galės pasinaudoti apie 20 tūkst. Norvegijos įmonių: vyriausybė padengs dalį sąskaitų, 

kai energijos kainos pakils virš tam tikro lygio. Paramai iš viso skirta apie 3 mlrd. kronų. 

Tarp paketo priemonių – tiesioginė parama, paskolų garantijos, subsidijos. 

Įmonės, kuriose 2022 m. pirmąjį pusmetį energijos sąnaudos sudarė daugiau nei 3 proc. visų 

išlaidų, galės kreiptis dėl dotacijų. Vyriausybė padengs 25 proc. skirtumo tarp dabartinės rinkos 

kainos ir 70 Eur/kWh, taip pat net 45 proc. skirtumo, jei įmonė bus įgyvendinusi energijos taupymo 

priemones. Įmonėms, investuojančioms į energijos taupymo priemones, dalį sąskaitos taip pat gali 

padengti valstybės dotacijos.  

Parama, pagal kurią vyriausybė padengs dalį sąskaitos, bus teikiama iki 2022 m. pabaigos, 

tačiau neatmetama galimybė, kad ji bus pratęsta.  

Pažymėtina, kad rugsėjį pristatant valstybės biudžeto projektą gali būti pateikta ir daugiau 

paramos priemonių, pavyzdžiui, sudaryti sąlygas įmonėms lengviau pasirašyti ilgalaikes sutartis, 

fiksuojant elektros energijos kainas30.  

 

 

Slovėnija  

 

Pagal du įstatymų projektus, kuriems 2022 m. rugpjūčio 31 d. visais balsais pritarė Slovėnijos 

parlamentas, pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir įmonėms, kurios smarkiai nukentėjo dėl aukštų 

dujų ir elektros kainų, bus taikomos specialios paramos priemonės. 

Verslui skirtas 40 mln. Eur paramos paketas (po 20 mln. Eur 2022 ir 2023 m.). Priklausomai 

nuo paramos rūšies, valstybė finansuos 30 arba 70 proc. reikalavimus atitinkančių įmonių energijos 

sąnaudų.  

Verslas palankiai įvertino šią paramą, tačiau neabejoja, kad jos reikės gerokai daugiau. 

Vyriausybės teigimu, 2023 m. daugiau įmonių susidurs su problemomis dėl pasibaigusių ilgalaikių 

sutarčių, pagal kurias daugelis jų už elektros energiją ir gamtines dujas vis dar moka nebrangiai, 

palyginti su dabartinėmis rinkos kainomis. Todėl 2023 m. vyriausybė planuoja parengti platesnį 

paramos paketą verslui, kurio vertė, jei energijos išteklių kainos išliks aukštos, gali siekti iki  

1 mlrd. Eur31.  

                                                
28 Poland to freeze electricity prices and reward households that cut use by 10%: 

https://notesfrompoland.com/2022/09/16/poland-to-freeze-electricity-prices-and-reward-households-that-cut-use-by-10/  
29 Poland prepares new support measures to tame soaring energy costs: 

https://www.reuters.com/business/energy/poland-prepares-new-support-measures-tame-soaring-energy-costs-2022-08-

23/  
30 Norwegian government unveils energy support for businesses: https://www.thelocal.no/20220916/norwegian-

government-unveils-energy-support-for-businesses/  
31 Slovenian parliament approves cost-of-living aid for vulnerable groups, businesses: 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/slovenian-parliament-approves-cost-of-living-aid-for-

vulnerable-groups-businesses/  

https://notesfrompoland.com/2022/09/16/poland-to-freeze-electricity-prices-and-reward-households-that-cut-use-by-10/
https://www.reuters.com/business/energy/poland-prepares-new-support-measures-tame-soaring-energy-costs-2022-08-23/
https://www.reuters.com/business/energy/poland-prepares-new-support-measures-tame-soaring-energy-costs-2022-08-23/
https://www.thelocal.no/20220916/norwegian-government-unveils-energy-support-for-businesses/
https://www.thelocal.no/20220916/norwegian-government-unveils-energy-support-for-businesses/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/slovenian-parliament-approves-cost-of-living-aid-for-vulnerable-groups-businesses/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/slovenian-parliament-approves-cost-of-living-aid-for-vulnerable-groups-businesses/
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Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. pradžioje Slovėnijos vyriausybė jau skyrė apie 

70 mln. Eur paramą labiausiai dėl aukštų energijos išteklių kainų nukentėjusiems ekonomikos 

sektoriams, ypač žemės ūkiui32. 

 

 

Suomija  

 

Pagal Suomijos vyriausybės pateiktą 2023 m. biudžeto projektą matyti, kad parama dėl aukštų 

energijos išteklių kainų labiausiai orientuojama į namų ūkius, o verslui siūlomos ilgalaikės paramos 

priemonės.  

Paketui, susijusiam su energijos tiekimo saugumu, energetiniu savarankiškumu ir švariomis 

technologijomis, numatyta skirti maždaug 241 mln. Eur. Jame siūlomos priemonės apima kaimo 

įmonių investicijas į energetiką (biodujas), vandenilio projektus, paramos energetikai programas, 

finansines paskatas būsto bendrovėms, kad jos įrengtų elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą, ir 

subsidijas, skirtas palaipsniui atsisakyti gyvenamųjų namų šildymo mazutu bei dujomis,  

t. y. pereiti prie kitų jų šildymo būdų.  

Be to, į paketą įtraukta 225 mln. Eur biudžeto lėšų, skirtų paramos energetikos srityje 

programoms, vandenilio projektams ir Nacionalinei baterijų strategijai33.  

Pagal Suomijos tvaraus augimo programą34 remiamas ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai 

tvarus augimas. Programos finansiniai ištekliai 2023 m. išliks dideli, juos sudaro apie 574 mln. Eur. 

Dideli papildomi ištekliai bus skirti, pavyzdžiui, investicijoms į naują energetiką, mokslinius tyrimus 

remti, technologinės plėtros ir inovacijų veiklai finansuoti.   

Vis dėlto pabrėžtina, kad Suomijos vyriausybė 2022 m. rugsėjo 4 d. paskelbė planuojanti skirti 

likvidumo garantijas energetikos bendrovėms, siekdama išvengti jų nemokumo (vertė –  

10 mlrd. Eur)35. 

 

 

Vokietija 

 

2022 m. rugsėjo 4 d. Vokietijos kancleris paskelbė apie 65 mlrd. Eur paramos paketą, kuriuo 

siekiama padėti namų ūkiams ir įmonėms suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas, įskaitant 

nenumatytą mokestį elektros energijos gamintojams.  

Elektros energijos rinkoje susiklostė situacija, kad kai kurios energetikos bendrovės, kurios 

galbūt nenaudoja dujų elektros energijai gaminti, naudojasi aukšta dujų kaina, kuri lemia elektros 

energijos kainos augimą, ir dėl to gauna pelną. Norima pakeisti rinkos taisykles, kad įmonės negautų 

tokio nenumatyto pelno36.  

Vokietija taip pat žada padėti mažoms įmonėms, kurios patiria dideles energijos sąnaudas. 

Pavyzdžiui, kepyklos ir restoranai smarkiai nukentėjo nuo sparčiai augančių energijos kainų. Tačiau 

pagal dabartinę Energijos sąnaudų mažinimo programą (vok. Energiekostendämpfungsprogramm) 

                                                
32 Vlada najranljivejšim namenja energetski solidarnostni dodatek v višini 150 evrov: 

https://www.primorske.si/slovenija/vlada-najranljivejsim-namenja-energetski-solidarno  
33 Government budget proposal for 2023 secures purchasing power, compensates price hike in electricity and 
strengthens conditions for sustainable growth: https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/government-budget-proposal-for-

2023-secures-purchasing-power-compensates-price-hike-in-electricity-and-strengthens-conditions-for-sustainable-

growth  
34 The Sustainable Growth Programme for Finland: https://vm.fi/en/sustainable-growth-programme-for-finland  
35 Energy bills are soaring in Europe. This is what countries are doing to help you pay them: 

https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-

pay-them  
36 Germany announces energy windfall tax and €65bn package to help ease prices: 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-

prices  

https://www.primorske.si/slovenija/vlada-najranljivejsim-namenja-energetski-solidarno
https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/government-budget-proposal-for-2023-secures-purchasing-power-compensates-price-hike-in-electricity-and-strengthens-conditions-for-sustainable-growth
https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/government-budget-proposal-for-2023-secures-purchasing-power-compensates-price-hike-in-electricity-and-strengthens-conditions-for-sustainable-growth
https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/government-budget-proposal-for-2023-secures-purchasing-power-compensates-price-hike-in-electricity-and-strengthens-conditions-for-sustainable-growth
https://vm.fi/en/sustainable-growth-programme-for-finland
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
https://www.euronews.com/next/2022/09/05/energy-bills-are-soaring-in-europe-what-are-countries-doing-to-help-you-pay-them
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-prices
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/germany-olaf-scholz-announces-package-help-ease-high-energy-prices
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finansine parama gali pasinaudoti didesnės įmonės, pavyzdžiui, gamyklos. Juo labiau įmonė patiria 

didelių energijos sąnaudų poveikį, juo didesnės subsidijos jai skiriamos37. 

Energijos sąnaudų mažinimo programa38 skirta nuo didelių energijos kainų ypač 

kenčiančioms įmonėms. Jos gali kreiptis į Vokietijos federalinę ūkio ir eksporto kontrolės įstaigą 

(vok. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) dėl subsidijos gamtinių dujų ir elektros 

energijos išlaidoms padengti. Vienai įmonei skiriama ne didesnė kaip 50 mln. Eur subsidija.  

Paraiškas gali teikti įmonės, veikiančios ypač daug energijos naudojančiuose sektoriuose. 

Subsidijos gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidoms padengti mokamos trimis etapais – nuo  

2022 m. vasario iki 2022 m. rugsėjo. Subsidijų dydžiai, be kita ko, priklauso nuo bendrovės 

ekonomikos sektoriaus, subsidijų tarifo, didžiausių sumų ir galimų veiklos nuostolių39. Planuojama, 

kad bendra parama pagal šią programą sieks iki 5 mlrd. Eur40.  
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Informacijos ir komunikacijos departamento  

Tyrimų skyriaus  

Vyriausioji specialistė  

Aistė Griškonytė  

Tel. (8 5) 239 6182, el. p. aiste.griskonyte@lrs.lt 

 

 

 

 

 

 

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus parengti 

analitiniai ir informaciniai darbai skirti Seimo narių parlamentinei ir Seimo kanceliarijos 

veiklai. Šiuose darbuose pateikta informacija nėra oficiali Lietuvos Respublikos Seimo pozicija.                                                              

Šį darbą atgaminti, išleisti, platinti, versti, perdirbti, viešai skelbti, išskyrus įstatymų nustatytas 

išimtis, galima tik gavus Seimo kanceliarijos leidimą.                                                                                                  

Visais atvejais naudojant šį darbą privaloma nurodyti šaltinį. 

© Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2022 

 

                                                
37 Germany pledges to help small businesses with high energy costs: https://www.thelocal.de/20220913/germany-

pledges-to-help-small-businesses-with-high-energy-costs/  
38 Energiekostendämpfungsprogramm: 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energiekostendaempfungsprogramm/Energiekostendaempfungsprogramm_node.html  
39 Energiekostendämpfungsprogramm. 
40 5 Milliarden Euro Hilfsprogramm für energieintensive Industrie startet: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/07/2022-07-14-

hilfsprogramm-energieintensive-industrie-startet.html  
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