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Lietuvoje energetiniÅ³ i&scaron;tekliÅ³ kainos nesiskiria nuo daugumos kitÅ³ Europos SÄ…jungos (ES) valstybiÅ³, bet
palyginus jas su vidutinÄ—mis gyventojÅ³ pajamomis, uÅ¾ &scaron;ilumÄ…, elektrÄ…, gamtines dujas esame priversti mokÄ—
neproporcingai didelÄ™ pajamÅ³ dalÄ¯, ra&scaron;o &bdquo;Lietuvos Å¾inios&rdquo;.
Palyginti su daugeliu ES &scaron;aliÅ³, Lietuvos gyventojai uÅ¾ elektrÄ… moka kiek pigiau. ES statistikos agentÅ«ros
&bdquo;Eurostat" duomenimis, maÅ¾iau nei Lietuvoje elektra kainavo Bulgarijos, Estijos, Rumunijos, Latvijos, Vengrijos
buitiniams vartotojams. UÅ¾ Lietuvos besirikiuojanÄ•iÅ³ valstybiÅ³ - PrancÅ«zijos, Suomijos, Lenkijos, ÄŒekijos, DidÅ¾iosios
Britanijos gyventojai - uÅ¾ elektrÄ… mokÄ—jo tik 1-2 centais brangiau nei lietuviai.

Beje, pagal elektros kainÄ… pramonÄ—s vartotojams, Lietuvos net nebÄ—ra tarp pigiausiÅ³jÅ³ ES valstybiÅ³. &bdquo;Eurost
duomenimis, ji uÅ¾ima vienÄ… i&scaron; viduriniÅ³jÅ³ pozicijÅ³. Bulgarijos, Suomijos, Estijos, &Scaron;vedijos, Rumunijos,
Latvijos, Lenkijos, DidÅ¾iosios Britanijos ir kai kuriÅ³ kitÅ³ &scaron;aliÅ³ Ä¯monÄ—s pernai elektrÄ… pirko pigiau nei Lietuvos
gamybininkai. Ne veltui Lietuvos pramonÄ— kaip vienÄ… rimÄ•iausiÅ³ konkurencingumo ES rinkoje stabdÅ¾iÅ³ nurodo
auk&scaron;tas energetikos i&scaron;tekliÅ³ kainas.

Kaip nurodo Lietuvos &scaron;ilumos tiekÄ—jÅ³ asociacija, kai kuriÅ³ butÅ³, ypaÄ• senuose nerenovuotuose daugiabuÄ•iuose,
gyventojai uÅ¾ vidutinio dydÅ¾io - 60 kvadratiniÅ³ metrÅ³ ploto - buto &scaron;ildymÄ… per mÄ—nesÄ¯ turi mokÄ—ti 1000 litÅ³
daugiau.
TaÄ•iau Ä¯vertinus Lietuvos ir kitÅ³ europieÄ•iÅ³ pajamas, lietuvi&scaron;kas elektros energijos kainÅ³ lygis atrodo gerokai
grÄ—smingiau.

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mÄ—nesinis neto darbo uÅ¾mokestis &scaron;alies Å«kyje (be
individualiÅ³jÅ³ Ä¯moniÅ³) treÄ•iÄ…jÄ¯ 2010-Å³jÅ³ ketvirtÄ¯ sudarÄ— tik 1620,8 Lt. Tuo tarpu, pavyzdÅ¾iui, Vokietijoje vidutinis d
uÅ¾mokestis siekÄ— beveik 8 tÅ«kst. litÅ³, DidÅ¾iojoje Britanijoje - beveik 8,5 tÅ«kst. litÅ³, Suomijoje - per 9 tÅ«kst. litÅ³.
Energetikos eksperto Rimanto Zabarausko nuomone, jei &scaron;eimos i&scaron;laidos energetikai siekia 20 proc.
pajamÅ³, tokia padÄ—timi jau turÄ—tÅ³ susirÅ«pinti valstybÄ—. Antai DidÅ¾iojoje Britanijoje laikoma, kad jei namÅ³ Å«kis
mokesÄ•iams uÅ¾ energijÄ… i&scaron;leidÅ¾ia daugiau nei 10 proc. gaunamÅ³ pajamÅ³, gyventojai gyvena energetiniame
skurde, todÄ—l jiems numatyta valstybÄ—s parama.
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