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Monopolija	  ar	  konkurencija?	  



Skirstymo	  ir	  gamybos	  atskyrimas	  

! Sukuriama	  konkurencija	  tarp	  šilumos	  gamintojų	  

! Skirstymo	  &nklas	  superka	  šilumą	  &k	  iš	  pigiausiai	  ją	  parduodančių	  šal&nių	  

! Pritraukiamos	  naujos	  inves&cijos	  į	  šilumos	  gamybos	  sektorių	  

–  Vilniuje	  ir	  Kaune	  galima	  &kė&s	  iki	  1	  mlrd.	  Lt	  inves&cijų	  į	  šilumos	  ir	  elektros	  gamybą	  



Šilumos	  ūkio	  reguliavimo	  pokyčiai	  

!   2012	  m.	  birželio	  7	  d.	  VKEKK	  patvir&no	  šilumos	  supirkimo	  iš	  nepriklausomų	  
gamintojų	  tvarkos	  aprašą	  

! Pagrindiniai	  aprašo	  trūkumai:	  

–  Nelygios	  konkurencijos	  sąlygos	  tarp	  NŠG	  ir	  CŠT	  šilumos	  gamybos	  įrenginių,	  
kadangi	  pastovieji	  gamybos	  kaštai	  nebėra	  konkurencijos	  objektas	  	  

–  CŠT	  nėra	  ska&nami	  gerin&	  veiklos	  efektyvumą,	  t.y.	  mažin&	  pastoviuosius	  kaštus	  

–  Jeigu	  CŠT	  turi	  pakankamai	  šilumos	  gamybos	  iš	  AEI	  pajėgumų,	  NŠG	  netenka	  
galimybių	  konkuruo&,	  kadangi	  gaminamą	  šilumą	  jiems	  tenka	  pardavinė&	  pigiau	  
nei	  jų	  pačių	  naudojamos	  žaliavos	  kaina	  

	  



Siūlymai	  

! Šilumos	  supirkimo	  kainodara	  turi	  bū&	  pagrįsta	  supirkimo	  iš	  “pigiausio	  gamybos	  
šal&nio”	  principu.	  Tai	  gali	  bū&	  įtvir&nta:	  

–  Atskiriant	  šilumos	  gamybos	  ir	  &ekimo	  veiklas	  miestuose,	  kur	  tai	  yra	  ekonomiškai	  
naudinga	  

–  Sudarant	  palankų	  reguliavimą	  mažuose	  miestuose,	  kuriuose	  atskyrimas	  nėra	  naudingas	  

! Šilumos	  gamybos	  rinkoje	  nustaty&	  vienodas	  konkurencines	  sąlygas	  kiekvienam	  
gamybos	  šal&niui,	  t.y.	  	  

–  Kuras,	  elektra,	  vanduo,	  žmogiškieji	  ištekliai,	  nusidėvėjimas,	  įrangos	  remontas,	  
mokesčiai,	  palūkanos	  ir	  kt.	  

! Rezervavimas	  privalo	  bū&	  toks	  pat	  konkurencijos	  objektas	  kaip	  ir	  gamyba	  
–  Dispečeriavimo,	  balansavimo	  ir	  kt.	  su	  gamyba	  nesusijusios	  paslaugos	  lieka	  pas	  šilumos	  

&ekėją	  

	  


