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Turinys

• Energetinės nepriklausomybės ekonomika

• Prioritetai: energijos taupymas (renovacija)

• Energetikos monopolijų reguliavimo klausimu

• Dėl idėjų: „Visuomis“, privatizavimas...



I. ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
EKONOMIKA



Kokia energetinė priklausomybė 
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Faktiniai prioritetai?

� Didžiausias dėmesys – “Mažeikių naftai”!?
(plačiau žr. www.ekonomika.org, 2009.07.07: „Lietuvos ekonomikos transformacija 1990-
2008 metais: etapai ir pagrindinės ekonominės politikos klaidos“, Pinigų studijos.)

� Dujos: tikėjimas “Gazpromo” gera valia.
� Elektra: 

� nepasirengimas IAE uždarymui;
� reguliavimo betvarkė, atvedusi į LEO.
(žr. www.ekonomika.org, 2005.11.29 pranešimas LLRI konferencijoje „Natūralios monopolijos 
Lietuvoje: ar yra alternatyva protingam reguliavimui“.)
(žr. www.ekonomika.org, 2007.02.09: pranešimas LLRI konferencijoje „Vidaus grėsmės Lietuvos 
energetikoje“.

� Šiluma:
� nėra renovacijos;
� iš esmės nėra remiamasi vietiniais atsinaujinančiais ištekliais. 



Ateities prioritetai?

� Problemos gerai identifikuotos NEPS.
� Tačiau prioritetų klausimas išlieka:

� kas bus, jei negausim tų 29-41 mlrd. LTL?
� kaip išrikiuosim projektus pagal svarbą bei laike?

� Kaštų ir naudos analizė (cost-benefit analysis) 
padėtų, bet ji nėra LRV įtvirtinta ir naudojama, 
todėl valstybė dažnai klaidžioja aklai.

(plačiau žr. www.ekonomika.org, 2004.05.01 „Viešųjų projektų kaštų ir 
naudos analizė – pagrindinė priemonė kovoti su korupcija ir valdininkų 
nemokšiškumu“, Transparency International Lietuvos skyrius.)

� Šalyje vyrauja PowerPoint, o ne Excel. Turėtų būti 
atvirkščiai. NEPS yra to pavyzdys (žr. kitas kelias 
skaidres).



Energetinės nepriklausomybės nauda: 
NEPS požiūris



Energetinės nepriklausomybės nauda: 
kas blogai su NEPS požiūriu

� Padarius tokias dideles investicijas (29-41 
mlrd. LTL):

� energijos importą pakeis mokamos palūkanos už 
valstybės skolą (nuo 11-17 mlrd. LTL) ir;

� grąža privatiems (daugiausiai užsienio) 
investuotojams (nuo 18-24 mlrd. LTL).

� Todėl tuo pat metu sumažinti dar ir šildymo 
kaštus namų ūkiams (500 LTL kasmet), atrodo, 
nėra tikėtina.



Energetinės nepriklausomybės nauda: 
kas blogai su NEPS požiūriu (2)

� Kadangi 3-4 mlrd. LTL importuojamam kurui neliks 
Lietuvoje, tai kas gi lieka?

� Šalyje lieka investicijos, kurios sukurs laikinas darbo
vietas, tol kol jos bus daromos!

� Pavyzdys – renovacija:
� pagal dabartinę LRV schemą, renovuotas 2 kambarių butas 

mokės beveik tokią pačią sąskaitą prieš ir po renovacijos;
� todėl finansiniu požiūriu namų ūkis yra iš esmės abejingas 

renovacijai.

� Bet valstybė makro lygmenyje laimi iš tokios energijos
importo konversijos į palūkanas! Renovacijai išleista
suma tikrai lieka Lietuvoje ir kuria darbo vietas! Štai 
kodėl tai yra nacionalinės svarbos reikalas.



II. REGULIAVIMAS



Natūralių monopolijų reguliavimo
teorijos pagrindai



Natūralių monopolijų reguliavimo
teorijos pagrindai











Natūralių monopolijų reguliavimo
teorijos pagrindai (2)



Natūralių monopolijų reguliavimo
teorijos pagrindai (3)



Natūralių monopolijų reguliavimo
teorijos pagrindai (4)

� Kad investuotojas nebūtų indiferentiškas ar 
investuoti į natūralios monopolijos pirkimą
(turėjimą), turi būti taikomas reguliacinis lagas:
� dėl kaštų mažinimo atsiradęs viršpelnis atitenka 

investuotojui;

� po to „kainų kepurė“ vėl nuleidžiama iki vidutinių 
kaštų lygio.

� Lietuva toliau eksperimentuoja: LRV pritarė 
Energetikos ministerijos siūlymui elektros įmonių 
pelno dydžio neberiboti įstatymu...

� Bet ir dabar pelnas iš esmės nėra reguliuojamas☺



Natūralių monopolijų reguliavimo
praktika Lietuvoje...

� Tikrasis pelnas yra ne „pelno eilutėje“, o N-I.

� Turto indeksavimo pasekmės vis dar nepanaikintos 
(pavyzdys – VST).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H
VST VST viso
Pelnas 5,9 48,5 60 67 11 5 -20 177,4
Nusidevejimas (N) 157,6 212,1 218 285 276 270 117 1535,7
Investicijos (I) 26,7 126,6 141 138 145 95 15 687,3
N-I 130,9 85,5 77 147 131 175 102 848,4
Pelnas + (N-I) 136,8 134 137 214 142 180 82 1025,8



III. ENERGETIKŲ DIVIDENDAI („VISUOMIO“ palikimas), 
ENERGETIKOS ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMAS ir pan. 



Energetikų dividendų „ekonomika“



Energetikų dividendų „ekonomika“ (2)

� Ar surinks valstybė tuos 200 mln. LTL (iš VST ir 
RST)?

� Jei, kaip įprasta šioje valstybėje, žiūrėsime tik į 
tiesioginius efektus:

� 10 TWh*2ct/kWh = 200 mln. LTL.

� Elektros brangimas – stagfliacinis šokas.



Energetikų dividendų „ekonomika“ (3)
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Energetikų dividendų „ekonomika“ (4)

� Pirma, namų ūkių paklausa energijai yra gana nelanksti – per trumpą 
laiką, atsižvelgdami į kainos padidėjimo mastą, negalime atitinkamai 
sumažinti šilumos, elektros ar benzino vartojimo. Tai ir yra pagrindinė 
priežastis, dėl kurios energijos brangimas toks pavojingas Lietuvos 
ekonomikai: žmonės priversti daugiau išlaidų skirti jai, o kitoms prekėms 
pirkti lieka mažiau pinigų. Tai mažina ir ūkio augimą, nes kitų prekių 
gamintojai gauna mažiau pajamų, samdo mažiau darbuotojų ir pan.

� Antra, šilumos ar elektros energija yra tarpinio vartojimo prekė praktiškai 
visų ūkyje gaminamų prekių ir paslaugų gamyboje. Ilgainiui gamintojai į 
galutines prekių kainas perkelia padidėjusias energijos sąnaudas, ir tai 
lemia papildomą šių prekių vidaus paklausos sumažėjimą.

� Trečia, eksportuojamų prekių sąnaudų padidėjimas gali lemti Lietuvos 
ūkio konkurencingumo ir eksporto mažėjimą, jei šalyje energija brangsta 
greičiau nei tose šalyse, į kurias eksportuojame.



Energetikų dividendų „ekonomika“ (4)

� Ketvirta, reikšmingas energijos pabrangimas gali neigiamai paveikti 
gyventojų ir įmonių lūkesčius dėl ūkio ateities, žmonės pradės daugiau 
taupyti, mažiau vartoti.

� Penkta, valstybė pati naudoja daug šilumos ir elektros (darželiai, 
mokyklos, ligoninės, ministerijų pastatai...), todėl pati mokės brangiau už 
energiją.

� Pagaliau, kai kalbame apie labai reikšmingą energijos brangimą galime 
susidurti su dar vienu problemos aspektu – dalis energijos vartotojų gali 
panorėti problemą spręsti radikaliai - yra „buržuikų“ alternatyva. Tai gali 
sukelti grandininę reakciją – mažės šilumos ar elektros vartotojų, 
nuolatinės energetikos įmonių išlaidos bus perkeliamos kitiems 
vartotojams, šiems noras mokėti dar didesnę kainą už elektros ar šilumos 
kilovatvalandę dar sumažės ir t. t. Taigi, galutinė energijos kaina tokiu 
atveju taptų neapibrėžta...

(Pagal www.ekonomika.org, R.K. (2008), „Lietuvos infliacijos perspektyvos po 
artėjančio energijos šoko“, Valstybė.)



Energetikų dividendų „ekonomika“ (5)

� Apibendrinant, valstybės biudžeto gelbėjimas dividendais iš 
energetikų viršpelnių – pavojinga idėja:
� smunka ekonomika, padidėja infliacija;

� bus surenkama gerokai mažiau nei manyta, bet Lietuvos ministerijos 
nežiūri į netiesiogines pasekmes (nes netaiko KNA, kuri jas atskleistų).



Energetikos įmonių privatizavimo 
ekonomika 

� Žr. John Quiggin (2010), Zombie Economics: How Dead Ideas 

Still Walk among Us, Princeton University Press, skyrių 
„Privatisation“.

� Mintis privatizuoti (tarkime, skirstomuosius tinklus - RK) tam, 
kad sumažinti valstybės skolinimąsi, nėra gera, nes paprastai 
valstybės skolinimosi kaštai yra mažesni nei diskonto norma, 
reikalaujama privataus investuotojo (ypač jei yra nemaža 
reguliacinio režimo kitimo rizika - RK).

� Todėl valstybinių (energetikos) įmonių dividendai (geriau jų iš 
viso nebūtų, kaip pamatėme anksčiau - RK) gali „aptarnauti“ 
gana didelę valdžios skolą – šiuo požiūriu privatizacija yra 
„monkės bizinis“ (KNA tai parodytų, žr. www.ekonomika.org, 
2009.11.09: apie dangoraižių pardavimus...).



Energetikos įmonių privatizavimo 
ekonomika (2)

� Privatūs investuotojai linkę „pirktis“ reguliavimo režimus
(atsimenate 2004 m. Elektros energetikos įstatymą?:).

� Jei norima iš privatizavimo pajamų statyti AE, tai yra 
tiesioginių būdų (elektros akcizas), be to, jei norima brangiai 
parduoti skirstomuosius, tai reiks daug mokėti ir investuotojui, 
nes kaštų mažinimo erdvės, turbūt, nelabai jau yra –
ekonomikai tai dar vienas „monkės bizinis“.

� Geriausia, kad už AE pradėtume mokėti ją pastačius, o ne 
dabar – elementarus diskontavimo argumentas, be to, dabar 
ekonomikai ir taip sunku (plačiau žr. www.ekonomika.org, 
2007.05.05: R.K. „Kaip finansuoti naująją atominę elektrinę“, 
Valstybė.

***PABAIGA***


