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LT-PL energetinių santykių ašys

Dujos: GIPL projektas ir regioninė 
gamtinių dujų rinka

Elektra: Baltijos šalių sinchronizacija su KET



1. Baltijos šalių sinchronizacija su KET sužlugdys PL 
anglies pramonę?
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Gajus mitas: Baltijos šalių elektros sistemoms pradėjus veikti sinchroniniu režimu su 
kontinentinės Europos tinklais (KET), Lenkijos rinką užplūs pigesnė elektra iš Rusijos, 
todėl anglimi kūrenamos Lenkijos elektrinės taps nekonkurencingomis

Įgyvendinus sinchronizaciją su KET, 
PL infrastruktūra bus kritiškai svarbi 
sistemos stabilumui palaikyti

Dėl elektros prekybos su 
trečiosiomis šalimis 
reglamentavimo tarsis visos 
regiono šalys

Lenkijos elektrinių vaidmuo kaip tik 
stiprės

Faktai:



LitPol Link jungtis – dar ne visas potencialas 
išnaudotas
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Sausio 1-spalio 17 d. išduoti pralaidumai prekybai piko metu

Išduoti pralaidumai prekybai ne piko metu



2. LT sinchronizacija per PL – tik saugumo iliuzija ?
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Gajus mitas: sinchronizacija su KET per dvi elektros linijas į PL neužtikrins tokio sistemos 
patikimumo, koks yra dabar, veikiant IPS/UPS sistemoje

Priklausymas IPS/UPS sisteminiu 
požiūriu nėra patikima alternatyva 
ilguoju laikotarpiu

Sinchronizacija su KET yra vienas 
svarbiausių strateginių LT interesų, 
pripažįstamų ir pabrėžiamų ES 
mastu

Trečiųjų šalių interesas – savo 
vidaus rinkos apsauga; žemesni nei 
Europiniai standartai lemia 
asimetriškus rinkos santykius 

Faktai:



3. PL nenori GIPL, nes saugo savo rinką nuo SGD iš 
„Independence“?
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Gajus mitas: PL saugo Svinouščės SGD terminalą nuo konkurencijos, todėl nėra 
suinteresuota ir vilkina GIPL įgyvendinimą

GIPL atvertų Svinouščės terminalui
ir kitai infrastruktūrai ir Baltijos 
šalių rinką– tai duotų tiesioginę 
naudą PL

GIPL atitinka PL strategiją atsisakyti 
rusiškų dujų, būti dujų 
infrastruktūros centru (hub‘u), 
sukurti integruotą regioninę rinką ir 
užsitikrinti alternatyvius šaltinius

Faktai:



4. PL nepritaria griežtai LT pozicijai dėl Baltarusijos 
AE, nes rengiasi statyti savo?
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Gajus mitas: LT vienintelė regione priešinasi Baltarusijos AE (BAE) bei atkreipia dėmesį į 
jos nesaugumą. Kitos šalys laikosi santūriai, nes turi savų interesų

BAE kelia radioaktyvaus užterštumo 
riziką ir turės reikšmingos įtakos 
sistemos stabilumui ir patikimumui –
tą supranta visos šalys

BAE gali dempinguoti elektros rinką ir 
žlugdyti generacijos plėtros projektus 
kitose šalyse – taip pat ir Lenkijoje

Faktai:

Santūrumas susijęs su informacijos 
trūkumu



5. Bendri projektai naudingesni LT, todėl PL 
nesuinteresuota juos įgyvendinti?
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Gajus mitas: Baltijos šalims iš energetinės salos virstant pilnavertėmis ES elektros ir 
dujų rinkų dalyvėmis, jos tampa ir pagrindinėmis naudos gavėjomis, tuo tarpu kitos 
šalys (taip pat ir PL) tik patiria ženklias išlaidas

Bendra rinka teikia naudos visoms 
regiono šalims, taip pat ir Lenkijai

Didesnis elektros tiekimo 
patikimumas Šiaurės Lenkijoje

Didesnis SGD tiekimo lankstumas, 
didesnis tiekimo šaltinių skaičius, 
diversifikacija. Didesnės rinkos 
galimybės suteikia derybinės galios 
kalbant su SGD tiekėjais

Faktai:



9

Dėkoju už Jūsų dėmesį!


