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Atsinaujinančios energetikos plėtra Pasaulyje  
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Investicijos į atsinaujinančią 
energetiką 
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Investicijos į atsinaujinančią 
energetiką 
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Elektros gamybos iš atsinaujinančių 
išteklių įrengtos galios Pasaulyje 
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Vėjo energetikos vystymasis 
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Vėjo energetikos vystymasis 
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Fotovoltinių saulės elektrinių 
instaliuota galia 
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Fotovoltinių saulės elektrinių 
instaliuota galia 
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1-a priežastis 
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2-a priežastis 

58% sumažėjimas per 5 metus 

78% sumažėjimas per 5 metus 

Kapitalo kaina:  7,7% 
Neįtraukti elektrinių balansavimo ir rezervavimo kaštai (JAV sąlygomis nuo 2 iki 10 USD/MWh) 
Vėjo jėgainės – onshore 
Saulės elektrinės: utility scale 
Neįtraukti branduolinių elektrinių uždarymo ir radioaktyvių atliekų ilgalaikio  laidojimo kaštai (nežinomi) 

LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 8.0 2014 rugsėjis 
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2-a priežastis 
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Investicinis bankas UBS:  
Kombinacija: buitinė saulės elektrinė + elektros baterija + elektra 
varomas automobilis daugumoje Europos rinkų atsipirks:  
 2020 metais: per 6-8 metus 
 2030 metais: per 3 metus  

BE JOKIOS PARAMOS! 

2-a priežastis 
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Elon Musk (gegužės 1):  
 

2 milijardai tokių akumuliuojančių įrenginių Pasaulyje leistų visiškai 
atsisakyti iškastinio kuro energetikos Pasaulyje 

Nerealu? Pasaulyje yra apie 2 milijardus automobilių, kurių parkas 
atnaujinamas maždaug kas 10 metų...  
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 Atsinaujinančios energetikos srityje ES šiuo metu dirba apie 1,2 
milijono žmonių (palyginimui – mašinų gamybos pramonėje 3,6 
mln., žemės ūkyje 11 mln.) 

 Pereinant prie atsinaujinančios energetikos vartojimo, iki 2050 
metų ES šioje srityje dirbtų virš 6 milijonų žmonių 

3-ia priežastis 

RE-thinking 2050 
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3-ia priežastis 
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Vis daugiau valstybių vykdo atsinaujinančios 
energetikos plėtros politiką 
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Vis daugiau valstybių vykdo atsinaujinančios 
energetikos plėtros politiką 
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Atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje 
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Bendras energijos balansas 

2,14 mln toe 

1,18 mln toe 

2,36 mln toe 

0,66 mln toe 

0,69 mln toe 

IAE uždarymas 
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Atsinaujinančios energetikos plėtra 
Lietuvoje 

Didžiausias didėjimo 
potencialas 

ES AEI direktyvos 
reikalavimas (23% 2020 
metais) viršytas 
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Elektros energijos gamyba ir 
vartojimas Lietuvoje 

1436 GWh 

32,7% nuo gamybos Lietuvoje 

15,5% nuo galutinio poreikio 

11,9% nuo bendro poreikio 
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Elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių gamyba Lietuvoje 

70,5 MW 

23,7 MW 

76,0 MW 

287,0 MW 

26,8 MW 

101 MW 

Installed capacities 
on 2015 04 10: 
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Atsinaujinančios energijos 
naudojimas CŠT sektoriuje Lietuvoje 

47,6%) 
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Greičiausiai auganti atsinaujinančios 
energetikos sritis - biokuras 
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Atsinaujinančios energetikos 
vystymosi potencialas Lietuvoje 

The project funded by the European Commission, DG Energy, 

 under contract ENER/C1/428-2012 

Delivered: August 2014  



27 

Atsinaujinančių išteklių 
panaudojimo galimybės iki 2050 

150% 
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Atsinaujinančių išteklių panaudojimo elektros 
energijos gamybai  galimybės iki 2050 

300% 
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Atsinaujinančios energetikos plėtros įtakos 
ekonomikai vertinimas 

Neigiama įtaka 

 Augančios kainos 
vartotojams 

 Ekonominis tradicinės 
energetikos sektorių 
traukimasis (darbo 
vietų mažėjimas, 
nurašomas kapitalas, 
etc.) 

Teigiama įtaka 

 Didmeninės elektros kainų 
mažėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių energetikos 
sektoriaus plėtra (naujos darbo 
vietos, kapitalo grąža, pridėtinė 
vertė ekonomikoje, etc) 

 Importo/eksporto balanso gerėjimas 

 Atsinaujinančių išteklių technologijų 
gamybos ir eksporto plėtra 

 Išorinių kaštų mažėjimas 
(nevertinta) 

 



30 

Renewable energy development 
effect on economic growth 

1,25-1,6% 



31 

Visa bėda – nesupratimas ir 
nenoras 

Baltijos šalys – geriausia vieta 
atsinaujinančios energetikos plėtrai 
visoje ES! 
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Gamtinių dujų importo tendencijos 
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Gamtinių dujų importo tendencijos 
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? 

• Dujų permokos kompensacijos grąžinimas nuolaidos būsimiems 
vartotojams sąskaita 

• Dujų terminalo kaštų išdėstymas laikotarpiui, viršijančiam tikėtiną 
terminalo eksploatacijos laikotarpį 

• Dujų importo kaštų perkėlimas į pastovius kaštus (pajėgumų modelis) 

• Dujų akcizo įvedimo atidėliojimas ir įvedimas minimaliais dydžiais 

• Kas dar...? 
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Ačiū už dėmesį !  

Martynas Nagevičius 
 

martynas@nagevicius.lt 
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