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Lietuvos energetin ė metamorfoz ė: nuo elektros 
eksportuotojo iki elektros importuotojo

Šaltinis: Statistikos departamentas



Lietuva importuoja apie 70% visos elektros energijo s, o 
augant vartojimui elektros energijos paklausa did ės

Šaltinis: Statistikos departamentas



Lietuvos nam ų ūkiai vidutiniškai sunaudoja beveik du 
kartus mažiau elektros energijos negu vidutiniškai ES

Šaltinis: Eurostat



Menkai išvystyta pramon ė ir silpna ekonomika taip pat 
sąlygoja maž ą elektros energijos paklaus ą

Šaltinis: Eurostat



Augant Lietuvos ekonomikai neišvengiamai teks didin ti 
elektros gamyb ą arba import ą

Šaltinis: EBPO

Šaltinis: Reuters



„Investuoti negalime laukti“ – kur pad ėti kablel į? 

Finans ų rinka Elektros energijos rinka

Akcijos

Obligacijos

Auksas

ŽaliavosValiutos

Atomas

VėjasDujos

Biokuras

Saulė

Anglis
Vanduo



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

40

80

120

160
2008 = 100 2008 = 100Investicijos finansų rinkose

Akcijų indeksas

Analogija su finans ų rinkomis: investuoti ar laukti? 

24% pelnas
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Kodėl aš nepalaukiau ir investavau?

54% nuostolis!!!
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Kodėl aš neinvestavau ir laukiau? 

65% pelnas



Kodėl aš neinvestavau ir dar ilgiau laukiau…? – Gal 
dabar tinkamas metas investuoti? 

Viso: 15% pelnas

50% 
pelnas



Istorija mus moko, kad mes nesimokome iš istorijos. ..

Pirmoji pamoka: Investicijos kartais b ūna nepelningos, kad 
ir kok į gerą PowerPoint‘ ą ar Excel‘ į tur ėtum 

Niekas tiksliai nežino kada yra tinkamiausias metas 
investuoti (dalis investuotoj ų atspėja arba nusp ėja, bet tai 

yra ne tas pats, kas žinojimas)

„Aš sakiau, kad taip ir bus“!!!
Aš sakiau, kad taip ir v ėl bus... 
na galb ūt šiek tiek v ėliau...



Neapibr ėžtumas: „Gali nutikti daugiau dalyk ų negu nutiks“



Ar mes įžengėme į pigi ų dujų ir pigios anglies laikmet į? 



Analogija su finans ų rinkomis: Investuoti į akcijas, 
auksą ar obligacijas? 

+15%

+32%

+58%



Reikia investuoti į auks ą ir jokiu b ūdu ne į akcijas!!! 

+15%

+32%

+58%

-25%

+28%

+120%



Reikia investuoti į akcijas ir jokiu b ūdu ne į auksą!!! 

+47%

+2%

-30%



Istorija mus moko, kad mes nesimokome iš istorijos. ..

Antroji pamoka: Kai kuriuos investicijos b ūna nepelningos, 
tad nereikia „d ėti vis ų kiaušini ų į vieną pintin ę“

Niekas tiksliai nežino į ką reikia investuoti (dalis 
investuotoj ų atspėja arba nusp ėja, bet tai yra ne tas pats, 

kas žinojimas)

„Aš sakau, kad reikia investuoti 
į auksą“!!!
Aš sakau, kad reik ėjo... Na, 
galbūt šiek tiek v ėliau...



Jei tai yra taip rizikinga, gal geriau niekur neinv estuoti?

9 kartai

14 
kartų

20 
kartų



Istorija mus moko, kad mes nesimokome iš istorijos. ..

Trečioji pamoka: Ilgojo laikotarpio investicij ų grąža paprastai 
yra teigiama, o nieko neinvestuojant – visada nulin ė. 

Jokio sprendimo nepri ėmimas taip pat yra sprendimas: 
neinvestuoti

„Visada galima surasti 
tūkstan čius priežas čių, kodėl 
nereikia daryti vienos ar kitos 
investicijos...



Ilguoju laikotarpiu svarbiausia yra tinkama investa vimo 
strategija ir strategijos laikymasis (strategin ė drausm ė)

Investicij ų trukm ė:
Trumpalaik ės               Vidutin ės trukm ės                    Ilgalaik ės
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Išvados

Gali kvailinti kai kuriuos žmones vis ą laik ą, visus žmones tam 
tikr ą laik ą, tačiau vis ų žmoni ų vis ą laik ą apkvailinti nepavyks 

(A. Lincoln)

„Kai kuriuos investicijos gali b ūti nuostolingos vis ą laik ą, tam 
tikr ą laik ą gali b ūti nuostolingos visos investicijos, ta čiau vis ą 
laik ą visos investicijos negali b ūti nuostolingos“ 

Atomas

VėjasDujos

BiokurasSaulė

Anglis Vanduo



Būtina s ąlygaBūtina s ąlyga: Investicijos turi b ūti atliekamos 
efektyviai!!!
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