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► Svarbiausio pasaulinio energetikos renginio devizas – “užsitikrinkime 

rytojaus energiją šiandien” 

► Daugiau kaip 6000 dalyvių iš 140 valstybių 

► 50 ministrų 

► 300 energetikos ekspertų iš 72 šalių pristatė savo pranešimus 

► Akredituota daugiau kaip 450 žiniasklaidos atstovų 
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► Renginį  atidarė Korėjos Ministras Pirmininkas Chung Hong-won  
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► Korėjos Prezidentė Park Geun Hye, kreipdamasi į susirinkusius iškiliausius 

pasaulio energetikus, pareiškė, kad reikalinga sustiprinti pasaulinį 

bendradarbiavimą ypatingai tarp šalių energijos vartotojų ir šalių energijos 

tiekėjų, kas sustiprintų pasaulinės energetikos rinkos stabilumą 

 

Pasaulio energetikos kongresas,  

2013m. spalio 13-17d., Daegu, Korėja 
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► Energetinė trilema - kaip pasiekti  

a)priimtiną energetinį saugumą,  

b)įveikti energetinį skurdą, įskaitant energijos pasiekiamumą ir įperkamumą 

c)aplinkosauginį tvarumą, pasiekiant energijos tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą bei vystant energijos tiekimą naudojant atsinaujinančius 

išteklius ir su mažiausiomis klimato kaitą didinančiomis išlakomis. 

 

Pasaulio energetikos kongrese pristatytos 

Pasaulio energetikos tarybos studijos (1) 
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Pasaulyje  1,2 milijardams žmonių neprieinama elektra,  

2,8 milijardai neturi galimybės švariai išsivirti maisto. 
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► „Pasaulio energetikos scenarijai: energetikos ateitis iki 2050 metų“ .  

Studijoje išskiriami du skirtingi energetikos vystymosi scenarijai. Tai vien tik 

vartotojų poreikiais formuojamas „Jazz scenarijus“ ir daugumos rinkėjų 

suformuotas „Simfonijos scenarijus“ , kurių pagrindinė skiriamoji savybė, šalių 

galimybė atitikti klimato poveikio mažinimo tikslus. 
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Pasaulio energetikos tarybos studijos (2) 
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Pasaulio energetikos scenarijaus sudarymo 

procesas 
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Pasaulio energetikos scenarijų studijoje 

naudojamas regioninis suskirstymas 
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Jazz Simfonija 

Kaina besirūpinantys vartotojai Apie aplinkosaugą mąstantys rinkėjai 

Konkurencingos rinkos atsirenka 

technologijas 

Vyriausybės atrenka technologijų 

laimėtojus 

Aukštesnis BVP dėl efektyvios rinkos 

praktikos 

Žemesnis BVP dėl neoptimalios 

ekonominės strategijos 

Išaugęs eksportas dėl laisvosios prekybos 

strategijos 

Sumažėjęs eksportas/ importas dėl 

nacionalinės strategijos 

Pagrindiniai žaidėjai yra trans-nacionalinės 

kompanijos, bankai, rizikos kapitalo 

įmonės 

Pagrindiniai žaidėjai yra privataus – viešojo 

sektoriaus įmonės, savivaldybės, 

nevyriausybinės organizacijos 

CO 2 rinka auga lėčiau iš apačios į viršų ", 

atsižvelgiant į regionų, nacionalines ir 

vietos iniciatyvas. 

CO 2 rinka yra iš viršaus į apačią, 

remiantis tarptautiniu susitarimu, su 

įsipareigojimais ir paskirstymu. 
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 Daugiau informacijos apie Kongresą  ir atliktas studijas pateikta 

www.worldenergy.org.   
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► Pasaulio energetikos taryba (PET) įspėjo, kad keletas vyraujančių 

mitų labai trukdo vyriausybių, energetikos pramonės ir pilietinės 

visuomenės pastangoms sukurti darnią energetinę ateitį. 

► Jeigu nebus imtąsi efektyvių veiksmų siekiant transformuoti 

pasaulinę energetinę sistemą, gali kilti rimtas pavojus energetinio 

saugumo, apsirūpinimo energija ir aplinkos tvarumo siekiams. 
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PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS KONGRESO OFICIALUS 

PAREIŠKIMAS  

ATSKLEISDAMI MITUS, APIBRĖŽIAME ATEITĮ - 

ATĖJO LAIKAS ATSIGRĘŽTI Į REALYBĘ, 

UŽSITIKRINANT RYTOJAUS ENERGIJĄ 

ŠIANDIEN" 
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Iššūkį metantys mitai 

13 



© World Energy Council 2013 

Table of contents 

► Tikrovė: Energijos poreikis toliau didės ir iki 2050m. jis 

padvigubės, daugiausia tai lems ekonomikos augimas 

EBPO nepriklausančiose šalyse . 

 

 

 

1 Mitas: Pasaulinės energijos paklausos 
kreivė nekils, ji išsilygins  
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

Gyventojų skaičius sparčiausiai augs 
Afrikoje 
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► Tikrovė: naftos trūkumas nejaučiamas. Tęsiasi naujų 

išteklių telkinių atradimas ir naujų technologijų 

atsiradimas, leidžiančių išgauti netradicinę naftą ir dujas 

ir didinti tradicinę gavybą iš esamų telkinių. Iškastinio 

kuro rezervai jau yra padidinti 4 kartus ir ši  tendencija 

tęsis. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

2 Mitas: Naftos gavybos pikas yra 

neišvengiamas, nes trūksta iškastinio kuro 

išteklių 
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► Tikrovė: PET atlikta analizė „Pasaulio energetikos 

scenarijų studijoje“  rodo, kad, nepaisant 

pastebimo santykinio atsinaujinančių energijos 

išteklių energetikos indėlio augimo, to bus per 

maža, kad atsinaujinantys ištekliai galėtų 

patenkinti reikšmingesnę pasaulinės energijos 

paklausos dalį.  
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

3 mitas : energijos paklausos augimas 

bus visiškai patenkintas naujų švarių 

energijos šaltinių 
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► Tikrovė: Pagal PET „Pasaulio energetikos scenarijų“ studiją, 

net ir geriausiu atveju pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų (ŠESD) emisijų kiekis iki 2050 m. padidės beveik 

dvigubai, palyginus su numatytu tikslu 2050 metais, 

atitikančiu 450 ppm ŠESD emisijų kiekį. Blogiausiu atveju 

ŠESD išlakų kiekis gali padidėti daugiau nei keturis kartus. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

4 Mitas: Mes galime sumažinti bendras 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 50% 

iki 2050 m. 
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► Tikrovė: PET analizė rodo, kad energijos rinkos tampa vis 

sudėtingesnes, varomos  sparčių energetikos politikos 

pokyčių, technologijų inovacijų ir vartotojų lūkesčių. 

Dabartinės rinkos struktūros ir verslo modeliai nesugeba 

susidoroti su didėjančia atsinaujinančių išteklių energetikos 

dalimi, decentralizuotomis sistemomis ar augančia 

informacine architektūra. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

5 Mitas: Rinka pasiūlo šiuolaikinius 

verslo modelius 
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► Tikrovė: Visuotinė energijos prieiga dar negreit taps realybe. 

Pripažindama pastaruoju metu padarytą pažangą ir įgyvendinamas 

programas, siekiant sumažinti energijos skurdą, PET analizė rodo, 

kad taikant dabartines priemones, nuo 730 milijonų iki 880 milijonų 

žmonių, pagal „Jazz scenarijų“ ir „Simfonijos scenarijų“ atitinkamai 

vis dar gyvens be elektros energijos 2030 metais ir atitinkamai nuo 

320 milijonų iki 530 milijonų žmonių 2050 metais visame pasaulyje. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

6 Mitas: Dabartinės programos suteiks 

visuotinę prieigą prie energijos per 

ateinančius 10 - 15 metų 
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► Tikrovė: kapitalas yra labai jautrus suvokiamoms  

politinėms ir reguliavimo rizikoms. Be to, dėl augančio 

spaudimo viešiesiems finansams, daugelyje šalių viešųjų 

lėšų nebus galima pakeisti arba jomis padidinti privačių 

energetikos iniciatyvų finansavimą. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

7 Mitas: pasauliniu mastu kapitalo 

ištekliai yra pigūs ir gausūs 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

Energetikoje nedelsiant reikia 

efektyvių sprendimų 

Rizikos 

investuotojui 

Būdai kaip 

sušvelninti 
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► Jei norime gauti didžiausią socialinę ir ekonominę naudą iš mūsų 

energetikos sistemų, dėmesys turi pereiti nuo energijos tiekimo 

derinio prie vartojimo efektyvumo.  

► Mums reikia daugiau investicijų paklausos pusėje, inovacijų, 

paskatų ir griežtesnių techninių standartų siekiant sumažinti 

energijos intensyvumą.  

► Kainų kontrolė, subsidijos, prekybos barjerai ir konkrečių tikslų 

nustatymas atskiroms technologijoms iškraipo rinką ir gali turėti 

nenumatytų pasekmių, todėl politikai turi šias priemones naudoti tik 

saikingai. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

1. Mes ieškome netinkamoje vietoje. 

Dabartinio mąstymo apie energetikos 

sistemą pagrindas yra šališkas ir 

neadekvatus: 
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► Mums reikia tvirtos , prognozuojamas ir skaidrios aplinkos, kuri leistų 

rinkai vykdyti pagrįstus sprendimus dėl inovacijų, technologijų ir 

investicijų . "Energijos Trilemma " suteikia tvirtą pagrindą kiekvienai 

šaliai įvertinti savo politinę riziką ir siekti subalansuotos , nuspėjamos 

ir stabilios politikos bei institucinės aplinkos.  

► PET analizė rodo, kad egzistuoja mažas susitarimas tarp investuotojų 

ir vyriausybių dėl rizikos pobūdžio, kainos ir vertės. Todėl svarbu 

gerinti rizikos pobūdį ir būdus jai įvertinti. Jei tokio supratimo nėra, 

nebus ir investicijų srauto. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

2 . Siekiant pritraukti investicijas, reikalinga 

subalansuoti nacionalines politikas ir 

reguliavimo sistemas: 
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► Mums skubiai reikia suvokti, kokį turime proveržio 

technologijų , tokių kaip elektros energijos akumuliavimo ir CC 

(U) S (CO2 nukenksminimo ir panaudojimo) potencialą. PET 

analizė rodo, kad 450 ppm CO2 emisijų kiekio tikslo negalima 

pasiekti be CC (U) S.  

► Todėl, yra labai svarbu, kad būtų aiški ir nedviprasmiška 

politika ir institucinė aplinka remti investicijas į šią 

technologiją, pagrįsti jos įtraukimą į planus ir anglies 

dvideginio emisijų mažinimo strategijas. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

3 . Mums reikia didelių investicijų į 

mokslo tyrimų sritį: 
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► Energetikos gravitacijos centras persikėlė iš  EBPO šalių 

- ir todėl vyksta sąveika tarp šalių ir regionų.  

► Be to, vartotojų grupės ir pilietinė visuomenė tikisi įtakoti 

mūsų energetikos ateitį.  

► Daugeliui esamoms tarptautinėms energetikos 

institucijoms reikia atspindėti šiuos pokyčius, būti 

imlesnėms ir jautrioms, kitaip rizikos taps neįvertinamos. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

4.Energetikos žemėlapis keičiasi ir mūsų 

institucijos turi pasikeisti, kad neatsiliktų 

nuo pokyčių: 
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► PET pripažįsta skubių papildomų veiksmų poreikį ir remia JT 

Generalinio Sekretoriaus Tvarios energijos visiems iniciatyvos 

tikslus.  

► PET toliau remia visuotinės energijos prieigos, kaip 

pagrindinio ir atskiro tikslo laikotarpiu po 2015m. 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų.  

► Rėmimo priemonės ir tinkamas finansavimas yra būtini norint 

pasiekti šį tikslą. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

5 . Siekiant užtikrinti visuotinę energijos 

prieigą, skubiai reikalinga politika, 

institucinė aplinka ir lėšos - panaikinti 

rizikai ir remti verslius metodus : 
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► Rizikos kyla iš energetikos ir vandens klausimo, 

ekstremalių oro sąlygų, ar kibernetinių atakų ir t.t.  su 

kuriomis gali susidurti mūsų energetikos infrastruktūra.  

► Mums reikia skubiai prisitaikyti, pergalvoti ir iš naujo 

apibrėžti energetikos infrastruktūros atsparumą. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 

6 Klimato kaitos poveikio švelninimą 

papildo nauji iššūkiai : 
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1. Efektyvus energijos vartojimas geriausiai išsprendžia daugelį energetikos klausimų. Kongrese 

išleistas šūkis, kad energijos taupymas – tai penktoji kuro rūšis. 

 

2. Buvo išsakyta abejonių, kad ES energetikos strategija nepasiekė savo tikslų – klimato kaitą 

didinanti tarša išaugo, vartotojai brangiau moka už energiją ir energijos tiekimo patikimumas ir 

saugumas dar labiau sumažėjo. 

 

3. Konstatuota, pasaulinė branduolinės energetikos pramonė, po Fukušimos katastrofos, 

atsigauna. Pirmą kartą po 25m. aktyviai statoma pirmoji atominė elektrinė JAV. Trylikoje šalių 

yra statoma 60 naujų reaktorių. 

 

4. Reikia skubiai siekti pasaulinių branduolinės saugos standartų nustatymo susitarimo, kurį 

inicijavo Pasaulio Energetikos Taryba. Manoma, kad kongrese įvykusi plati aukšto lygio 

diskusija tarp vyriausybių ministrų ir branduolinės pramonės vadovų, taps pradiniu impulsu, 

siekiant pasaulinio branduolinės saugos valdymo.  

Kongrese išsakytos mintys (1) 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 
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5. Tikimasi, kad 2018m. akmens anglių dalis pasauliniame 

pirminių energijos išteklių balanse pralenks naftą.  

6. JAV SGD eksportas neturės lemiamos įtakos Azijos 

energijos rinkai. Galimas Japonijos branduolinių reaktorių 

paleidimas 2014m. turės reikšmingos įtakos pasaulinei SGD 

rinkai.  

7. JAV skalūnų revoliucija ir jos pasaulinė reikšmė. Išsakytos 

abejonės dėl skalūnų dujų gavybos savikainos, nes 

pagrindinis išgaunamas produktas yra nafta ir į jos kainą yra 

įtraukiama ir skalūnų dujų, kaip papildomo produkto, gavybos 

savikaina. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 
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8. Japonija pristatė savo sėkmingus rezultatus ir sukurtą metano hidratų 

gamtinių dujų gavybos technologiją. Reikšmingi metano hidratų 

ištekliai surasti prie Japonijos krantų. 

9. Prognozuojama, kad pasaulinis energijos suvartojimas iki 2050 metų 

padvigubės. 

10. Tarp pasaulio didžiųjų įspūdingai pasirodė Estija. EESTI Energia 

vadovas Sandoras Liive pristatė savo įmonės vidaus ir tarptautinę 

veiklą – be elektros gamybos, išgaunami naftos produktai iš skalūnų 

pagal estišką „Enefit“ technologiją, projektą Jutoje, JAV iš skalūnų 

gaminti naftos produktus bei Jordanijoje planuojamą statyti skalūnais 

kūrenamą elektrinę ir naftos produktų gamyklą. 
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Iššūkį metantys mitai Iššūkį metantys mitai 
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Dėkojame už dėmesį 

Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komitetas 
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LT-09235 Vilnius 

Tel. 8 682 51125 
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