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0PORTUNITATE UNICĂ: REDUCEREA SĂRĂCIEI
ENERGETICE PRIN STRATEGIILE NAT‚IONALE DE RENOVARE
Strategiile de renovare pe termen lung dezvoltate de Statele Membre reprezintă o sansă reală de reducere a sărăciei
energetice prin stimularea renovării profunde a clădirilor.
Statele Membre nu trebuie sa piardă prilejul oferit de elaborarea acestor strategii de a atinge obiectivul triplu de
creștere a ratei și profunzimii renovării termice a clădirilor, de atingere a obiectivelor de reducere a consumului
energetic și de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru milioane de cetățeni vulnerabili. Strategiile naționale
de renovare termică trebuie să includă politici și măsuri dedicate pentru cetăţeni cu venituri reduse ce locuiesc în
locuinţe ineficiente energetic.

RECOMANDĂRI
Articolul 2a din Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) ar trebui să impună Statelor
Membre să stabilească măsuri specifice și instrumente financiare în strategiile lor de renovare pentru a
reduce cererea de energie și pentru a contribui la atenuarea sărăciei energetice.
Programele naționale de renovare a locuințelor cu performanţe energetice modeste, locuite de persoane cu
venituri scăzute, pot fi extrem de rentabile, având în vedere beneficiile mai extinse asupra sănătății, dar și din
punct de vedere social și economic (determinate de renovarea termică), în favoarea persoanelor amintite, dar
și a Statului Membru inițiator de astfel de programe prin reducerea cheltuielilor publice (sociale, sănătate,
etc.) și activitatea economică generată.
Schimbarea destinaţiei fondurilor publice, de la acordarea de subvenții pentru inlaturarea efectelor
cauzate de sărăcia energetică către programele de renovare termică, va mobiliza investițiile în domeniu,
ceea ce constituie un obiectiv cheie al strategiilor naționale de renovare. Statele Membre pot utiliza
fonduri UE, cum ar fi fondurile structurale și de coeziune care vizează îmbunătățirea economiei țărilor
UE, ca sursă de finanțare a programelor de renovare a locuințelor ce se incadreaza în sintagma “sărăcie
energetică”.
Renovarea profundă a locuinţelor aduce beneficii importante pentru societate și cheltuielile publice, prin
creșterea confortului interior și a calității aerului ce conduce la evitarea bolilor și a decesele premature
generate de traiul în locuinţe reci și umede, precum şi la reducerea presiunilor asupra serviciilor medicale și
sociale. Sectorul construcțiilor va beneficia, de asemenea, de activitățile de renovare profunde şi în acelasi
timp generatoare de locuri de muncă.
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DE CE ESTE SĂRĂCIA ENERGETICĂ O PROBLEMĂ STRINGENTĂ?
Cel puțin 50 de milioane de europeni (în jur de 10% din populația totală) se incadreaza în aceasta sintagma “saracie
energetica”. Sărăcia energetică este definita prin veniturile scăzute ale locatarilor, prin costurile ridicate ale
energiei și ineficienta energetica din cadrul locuintelor și se știe că are efecte grave asupra sănătății cetățenilor UE,
inclusiv prin creșterea numărului de decese (în special pe timpul iernii), efecte dăunătoare asupra sănătății mintale,
problemelor respiratorii și de circulaţie sanguina.
Sărăcia energetică poate fi ilustrată de trei aspecte principale:
• Incapacitatea de a menține temperatura adecvată în locuinţe.
• De a trăi într-o locuință cu un acoperiș ce prezintă scurgeri, ferestre putrede și pereți umezi ce favorizează
apariţia mucegaiului.
• Arierate la facturile de utilități.
Figura 1 - Sărăcia energetică în Europa (Sursa: Analiza BPIE bazată pe date din Eurostat 2015)
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Creșterea veniturilor gospodăriilor prin subvenții generate de protecția socială și reglementarea prețurilor la energie
sunt frecvent utilizate pentru a rezolva problemele generate de saracia energetică. Insă costurile de energie cresc
mai rapid decât veniturile gospodăriilor și atunci aceste subvenţii apar doar ca măsuri paliative care dreneaza în mod
continuu veniturile publice și nu oferă o soluție durabilă.
Concluzie: Renovarea termică profundă a locuințelor (ce se incadreaza în sintagma “sărăcie energetică”) este o
soluție de durată și sustenabila pentru eliminarea sărăciei energetice.
Efecte preconizate:
• Abordarea directă a sursei problemei sărăciei energetice conduce la creșterea confortului termic al locuințelor.
• Scăderea facturilor la energie și îmbunătățirea calității locuinței cu efecte pozitive și asupra valorii imobiliare a
acesteia.
• Creșterea ratelor de renovare termică a clădirilor la nivel de Stat Membru ceea ce contribuie la îndeplinirea
angajamentului de la Paris.

Figura 2 – Soluții posibile si blocajele (Sursa: BPIE)
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SCĂZUT DOAR
PUȚIN

VENITURILE
NET NU AU
CRESCUT IN
ACELASI RITM

SOLUȚII

DEZAVANTAJELE SOLUȚIILOR
TEMPORARE
Regularizarea preşului energiei & suportul financiar
pentru incalzire adresat persoanelor sărace:
• Strict dependent de mulţi factori economici
• Necesitate continuă si chiar in creştere de finantare
bugetară
• Nu generează valoare adăugată (profit) şi creştere
economică

RENOVAREA PROFUNDĂ A LOCUINȚELOR
Multiple beneficii:
• Evitarea problemelor de sănătate generate de case cu temperatura
interioară scăzută
• Confort termic de nivel inalt
• Generare de locuri de muncă
• Eliminarea excluziunii sociale ( ex. Reabilitarea cartierelor sărace)
• Scăderea cheltuielilor de energie
• Scăderea emisiilor de CO2

EXEMPLE DE POLITICI DE SUCCES
Au fost elaborate politici reușite pentru combaterea sărăciei energetice prin renovarea profundă a locuințelor
ineficiente energetic în unele State Membre, demonstrând că obiectivul dublu de reducere a consumului de
energie și de reducere a sărăciei energetice este realizabil.
În 2009, guvernul lituanian și Banca Europeană de Investiții (BEI) au înființat fondul
lituanian de participare în cadrul iniţiativei JESSICA (JESSICA Holding Fund) pentru
LITUANIA
renovarea clădirilor cu mai multe familii, cu o investiție inițială de 227 milioane de euro
- 127 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională și 100 milioane de
euro prin finanțare națională. Fondul oferă împrumuturi pe termen lung cu o rată fixă
a dobânzii (3%) pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile cu mai multe familii, iar pentru familiile cu
venituri mici din aceste clădiri, împrumutul putând deveni nerambursabil (subvenție). Până în anul 2015 au fost
finanțate prin fonduri de participare în cadrul initiativei JESSICA în jur de 1.055 de clădiri, însemnand cca.
29.500 de apartamente, iar din mai 2015, prin JESSICA II, au fost renovate termic inca 3.300 de apartamente din
133 de clădiri diferite, alte 9.300 de apartamente aflandu-se în curs de renovare.
Schema ”Irish Warmer Homes Scheme” se adreseaza locuitorilor cu venituri reduse
din locuinţe cu performante slabe din punct de vedere energetic, oferind consultanţă
IRLANDA
și fonduri pentru masurile de eficientă energetică. Din 2000 până în 2013 peste 82
milioane de euro au fost distribuite prin intermediul acestei scheme și a fost susținută
renovarea termică a peste 95 000 de case. Intervențiile în materie de eficiență energetică
au constat în măsuri precum izolarea mansardelor, izolarea pardoselilor, iluminarea eficientă și izolarea pereților
cavității caselor. În 2010, măsurile implementate au economisit 25 GWh și mulți beneficiari au fost eliminați din
incadrarea definita de sintagma “sărăcie energetică”.
Principalele efecte:
• Numărul beneficiarilor care au considerat că este dificil sau imposibil să plătească facturile de utilități la timp
a scăzut de la 48% la 28%.
• Numărul familiilor cu copii care ar putea menține o temperatură confortabilă la domiciliu a crescut considerabil
de la numai 27%, la 71%.
• Numărul beneficiarilor care au suferit de boli sau tulburări de lungă durată a scăzut masiv, cu 88%. Beneficiarii
au prezentat îmbunătățiri semnificative în alte probleme de sănătate, inclusiv infarct miocardic, hipertensiune
arterială, probleme de circulatie sanguină, probleme cu articulațiile / artrită, dureri de cap și dizabilități fizice și
mentale.
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