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Predmet: Energeticky účinné renovačné programy pre podporenie  verejných financií 
 
 
Vážený pán minister, 
 
Existuje  preskúmaný a vysoko nákladovo efektívny spôsob, ako zvýšiť verejné financie na Slovensku, ktorý tiež 
povedie k sociálnym a ekologickým výhodám, najmä investícii do ambicióznych energeticky účinných renovačných 
programov, ktoré sa zaoberajú existujúcim stavebným fondom.  
 
Píšem vám v mene  kampane Renovate Europe a jej 21 partnerských spoločností a združení. Pracujeme na 
vytvorení podmienok, v ktorých bude možné znížiť energetickú náročnosť stavebného fondu EÚ o 80% do roku 
2050 v porovnaní s úrovňou roku 2005. Ak Vy a Vaša vládni kolegovia vezmú do úvahy informácie, o ktoré sa teraz 
podieľame s Vami, bude to významný krok na ceste k nášmu cieľu a dôležitý krok v stimulácii ekonomickej aktivity 
na Slovensku. 
 
Naše skúsenosti z existujúcich ambicióznych programov energetickej účinnosti ukazujú, že za každé 1€  investované 
vládou, až 5€ sa vráti do verejných financií v krátkom období, niekedy v rámci len jedného roka. Najmä  toto bolo 
preukázané v Nemecku a Írsku. V nadväznosti na také výsledky, dôležitá nová štúdia, ktorá bola vykonaná  pre 
kampaň Renovate Europe spoločnosťou Copenhagen Economics speňažila mnohé prínosy investovania do 
energeticky efektívnej (účinnej) renovácie a kľúčové zistenia sú, že k výraznému nárastu verejných príjmov, spolu 
s posilnením HDP dôjde  v nasledujúcich rokoch, ak ďalšie krajiny prijmú ambiciózne plány na renováciu ich  
existujúceho stavebného fondu. Viac detailov nájdete v priloženej brožúre. 
 
Správa tiež identifikuje štyri ne-nákladové opatrenia, ktoré Vaša vláda môže prijať s cieľom stimulovať tento 
perspektívny nový trh nasledovne: 
 
1. Modernizovať reguláciu nájomného, aby  sa prenajímateľom  a nájomcom umožnilo  „pľuvať“ zisky z energeticky  
účinnej renovácie budov. 
2. Reformovať riadenie rozpočtu  budov vo verejnom vlastníctve s cieľom umožniť dlhodobejšie zameranie na 
investície a renováciu budov. Tým sa znížia dlhodobejšie prevádzkové náklady vo verejne vlastnenom stavebnom 
fonde. 
3. Odstrániť  alebo znížiť priaznivý daňový režim vykurovania a elektriny v budovách, tak aby  energeticky účinná  
renovácia budov bola viac atraktívna  a poskytnúť priame čisté príjmové zisky  do verejných rozpočtov. 
4. Rozvíjať dobre navrhnuté programy  pre podieľanie sa na rizikách  na pomoc vláde, ako aj súkromným 
vlastníkom budov, aby  realizovali úspory nákladov s veľmi limitovanými rozpočtovými nákladmi. 
 
Sme presvedčení, že súčasná slabá ekonomická situácia na väčšine územia EÚ povedie ku  včasnému rozhodnutiu o 
uskutočnení  takých programov  teraz, najmä preto, že v správe sa došlo k záveru, že to budú ďalšie 4-5 roky, kým 
sa  Európa vráti k svojej štrukturálnej úrovni HDP. To znamená, že podmienky pre investíciu do hlbokej renovácie 
stavebného fondu sú ideálne  s nedostatkom kapacít na trhu práce  a s nákladmi  financovania vo väčšine 
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členských štátov rekordne nízkych. Tvrdé fakty vynesené na  povrch štúdiou  Copenhagen Economics  ukazujú, že 
výsledné energetické úspory z renovácie budú predstavovať  čistý prínos k „napnutým“ verejným financiám. 
 
Agregovaním  vypočítaných  prínosov na  úrovni EÚ, Copenhagen Economics odhaduje, že ambiciózny program 
energeticky účinnej renovácie existujúceho stavebného fondu by mohol vytvoriť až 1.480.000 pracovných miest, 
zvýšenie HDP v období do roku 2017 až o  291 miliárd € a priniesť trvalé ročné prínosy pre verejné financie až  39 
miliárd €. 
 
Pripojujeme k tomuto listu PDF verziu celej správy, ale tiež sme ochotní na požiadanie poslať Vám  niektoré 
vytlačené kópie štúdie. 
 
Na záver by sme chceli navrhnúť usporiadanie stretnutia, aby sme ďalej prediskutovali najlepší spôsob ako pre 
Slovensko získať prínos z tejto príležitosti a podeliť sa viac o naše chápanie  relevantných otázok s Vami a Vašimi 
službami. 
 
S pozdravom, 
  
Adrian Joyce 
riaditeľ kampane 
 
 
Partnerské firmy a združenia kampane Renovate Europe (v roku 2013) sú: 
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Príloha 

Základné fakty zo štúdie Copenhagen Economics Study pri pohľade na scenár  vysoko a nízko energetickej 
účinnosti ukazujú: 
 
• Existuje všeobecne  rozšírený dôkaz, že implementácia  energeticky efektívnych renovácií  pri súčasných  cenách 
energií sa často zaplatí sama. 
 
• Členské štáty EÚ môžu stimulovať ekonomickú aktivitu, vytvoriť 760.000 až 1.480.000 pracovných miest  a 
priniesť prínosy pre HDP v hodnote 153-291 miliárd € v závislosti na úrovni investícií. To korešponduje s 1.2% až 
2.3% HDP v EÚ. Tieto prínosy  vyplývajú zo zvýšenej hospodárskej činnosti v primárne ovplyvnených sektoroch. 
Prínosy zo stimulovania  hospodárskej činnosti sú považované za "jednorazový “ prínos zo zvýšenej aktivity v 
období slabej ekonomickej výkonnosti. 
 
• Rozsah  vedľajších prínosov  bude nasledovať zo zvýšenej energeticky účinnej renovácie ako zníženie výdajov na 
vládne dotácie, zlepšené zdravie  vďaka menšiemu znečisteniu ovzdušia a lepšej internej klímy a  oboje tiež vedie  
k menej  častým  hospitalizáciám a zlepšenej  produktivite pracovníkov. 
 
• Vedľajšie prínosy prinesú permanentný ročný prínos pre spoločnosť 104-175 miliárd €  v roku 2020, v závislosti 
na úrovni investícií : 52- 75 miliárd €  z nižších účtov za energiu, aspoň  9-12 miliárd €  z vedľajších prínosov zo 
znížených výdavkov  na dotácie a zníženia znečistenia ovzdušia z výroby energie. Prínosy pre zdravie z lepšej 
internej klímy sú  42-88 miliárd € ročne, čo je  rovnaká rádová hodnota ako hodnota úspor energie! Prínosy pre 
zdravie sú evidentné, ale ťažko ich odhadnúť.. 
 
• Urýchlenie obnovy  v najbližších 3-5 rokoch s pokračujúcimi odhadmi  významnej  nezamestnanosti bude mať 
priamy pozitívny vplyv na verejné rozpočty. V období 2012-2017 tvrdé fakty ukazujú, že verejné príjmy možno 
zvýšiť o  67 miliárd €  alebo  128 miliárd €  v závislosti na miere investícií, čo zodpovedá  medzi 0,5% a 1% HDP EÚ 
- ako priamy prínos  zo  stimulujúcej   činnosti v období  slabej hospodárskej výkonnosti. Okrem  "jednorazového" 
prínosu  zo zvýšenej hospodárskej činnosti  verejný rozpočet bude  zlepšený o 29-39 miliárd €  ročne v dôsledku 
čistých úspor priamo ovplyvňujúcich verejné výdaje. 


