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Аналіз сучасного стану та майбутніх перспектив участі громадян в управлінні сектором
електропостачання в Литві
У статті представлено дослідження, яке описує сучасну модель управління сектором електропостачання
в Литві. Виробництво та розподіл електроенергії суворо регулюється в усьому світі. Це також стосується
і Литви, де сектор електропостачання є дуже важливим з точки зору політики, а політика є
високоцентралізованою. Мають місце геополітичні проблеми, пов’язані з Росією, яка є важливим
постачальником електроенергії, а також енергетична система Литви тісно пов’язана з енергетичною
системою Росії. Крім того, Литва є маленькою країною, у якій переважає мала кількість великих
державних підприємств-виробників та немає регіональних адміністрацій. На словах Литва поставила за
стратегічну мету підвищити рівень участі громадян. У статті проаналізовано чи переходить Литва після
своїх заяв до планування політики, запровадження та вдосконалення нових моделей управління. За
основу дослідження автори беруть інтерв’ю з 19 фахівцями та нормативний аналіз. Зроблено висновок
про прозорість процесу регулювання, але це призводить до послаблення суспільного інтересу та, як
наслідок, зниження рівня участі громадян. Участь зацікавлених осіб на рівні політики є досить
довільною та сприятливою для великих виробників електроенергії. Так як виробництво є
децентралізованим, воно має потенціал до перевантаження регуляторної системи та виникнення
конфліктів між різними виробниками.
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Анализ современного состояния и будущих перспектив участия граждан в управлении
сектором электроснабжения в Литве
В статье представлено исследование, описывающее современную модель управления сектором
электроснабжения в Литве. Производство и распределение электроэнергии строго регулируется во всем
мире. Это также касается и Литвы, где сектор электроснабжения является очень важным с точки зрения
политики, а политика является высокоцентрализованной. Имеют место геополитические проблемы,
связанные с Россией, так как она является важным поставщиком электроэнергии, а также энергетическая
система Литвы тесно связана с энергетической системой России. Кроме того, Литва является маленькой
страной, в которой преобладает малое количество больших государственных предприятийпроизводителей и нет региональных администраций. На словах Литва поставила стратегической целью
повысить уровень участия граждан. В статье проанализировано переходит ли Литва после своих
заявлений к планированию политики, внедрению и усовершенствованию новых моделей управления. За
основу исследования авторы берут интервью с 19 специалистами и нормативный анализ. Сделан вывод
о прозрачности процесса регулирования, но это приводит к ослаблению общественного интереса и, как
следствие, снижение уровня участия граждан. Участие заинтересованных лиц на уровне политики
является достаточно произвольным и благоприятным для больших производителей электроэнергии. Так
как производство является децентрализованным, оно имеет потенциал к перезагрузке регуляторной
системы и возникновению конфликтов между различными производителями.
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