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Elektros energijos gamyba: Iškastinis kuras užleidžia vietą 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams

Investicijos į elektros energijos gamybos pajėgumus (2014-2035 metais)

Šaltinis: Tarptautinė energetikos agentūra

Nauji pajėgumai

Nusidėvėjimas

Esami pajėgumai

Investicijos į 
atsinaujinančius 

šaltinius: 61%
Elektros gamyba
iš atsinaujinančių 

šaltinių: 35%



Europa tampa gerokai „žalesnė“ nei JAV



Kinija taip pat seka Europos pėdomis: Planuojamos 
milžiniškos investicijos į žaliąją energetiką



Laikas keisti vėliavų spalvą? 



Rusija planuoja investuoti į termofikacines ir atomines 
jėgaines, o ne į atsinaujinančius energijos šaltinius



Rytai – Vakarai: Dvi skirtingos investicijų strategijos 



JAV planuoja didinti investicijas į naftos ir dujų gavybą, 
tuo tarpu Europa turės tenkintis importu 



Kinijos padėtis kiek geresnė: Anglis ir skalūnų dujos 
didina energetinių žaliavų pasirinkimo galimybes



Rusija suaktyvino investicijas į naujų išteklių žvalgymą 
ir planuoja išgauti daug pigių (?) dujų



Europa renkasi investicijų į energijos efektyvumo 
didinimo kelią 



Kuri investicijų strategija pasitvirtins? 

Atsinaujinantys šaltiniai
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Investicijos į energetiką

Didėja priklausomybė 
nuo iškastinio kuro

Didėja priklausomybė nuo 
atsinaujinančių išteklių



Naftos kainų pokyčiai lemia investicijų atsiperkamumą



JAV centrinis bankas planuoja kelti palūkanų normas 
jau 2015 m. pradžioje



Skalūnų revoliucija leis JAV tapti didžiausia naftos 
gamintoja pasaulyje



Krentant kainoms, Saudo Arabija mažino gavybos apimtį, 
tačiau ne šį kartą 



Net ir esant gana optimistinėms naftos kainų prognozėms, 
jau 2018 metais Saudo Arabijos biudžetas taps deficitinis



Rusija taip pat nemažins apsukų, nes energetinių žaliavų 
eksportas sudaro 2/3 viso eksporto ir 50% biudžeto pajamų

66% viso Rusijos
eksporto



Rusija nėra linkusi kaitalioti naftos eksporto apimčių



Negana to, JAV jau tapo didžiausia dujų gamintoja pasaulyje 



Dujų kainų skirtumai JAV, Europoje ir Azijoje - įspūdingi

+ transportavimo
kaštai = 12 MBTu



Naftos paklausa mažėja: Didžiausi trys naftos 
importuotojai mažina importo apimtį



Kinijos ekonomika – ant parako statinės

Ar tvaru?



Jei naftos kaina mažės? 

Didelės

Investicijos į 
naftos/dujų gavyba

Investicijų mastas

Investicijų 
kryptis

Mažos

Investicijos į 
energijos taupymą
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Jei naftos kaina mažės? 

Investicijų strategija Naftos kaina kyla Naftos kaina krenta

Naftos gavyba  

Dujų gavyba  

Anglies gavyba  

Energijos išteklių taupymas  

Elektros gamyba iš 
atsinaujinančių išteklių

 

Elektros gamyba atominėse 
elektrinėse

 

Elektros gamyba iš iškastinio 
kuro

 

Energijos vartotojai  



Visgi, jei naftos kaina mažės, bus dedamos visos 
pastangos, kad ji augtų, nes visi (išskyrus Lietuva) yra 
vienoje valtyje
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