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Energetikos svarba investuotojams: nuo kainos link kokybės
Elektros kaina pramonės vartotojams Lietuvoje | Eur/kWh
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Pasaulinė praktika: didžiosios įmonės pačios skatina
atsinaujinančios energijos vartojimą

− REBA (Renewable Energy Buyers Alliance) –
4 ne pelno siekiančių organizacijų iniciatyva

− Siekis: auginti atsinaujinančios energijos
paklausą ir pasiūlą

− RE100 – tarptautinė iniciatyva, apjungianti 150+
įtakingiausių verslų, kurie siekia 100% atsinaujinančios
energijos (gaminant ir perkant)2
− Įmonių pvz.:

− Tikslas: padidinti korporacijų perkamos
atsinaujinančios energetikos kiekį nuo 3 GW
2015 m. iki 60 GW 2025 m.1

Šaltinis 1: https://rebuyers.org/
Šaltinis 2: http://there100.org/
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Google atvejis: nuoseklus kelias link 100% atsinaujinančios
energijos

October, 2006: plans
1.6 MW onsite solar
project, largest on any
corporate campus

July, 2010:
announces its 1st 20
year wind power
PPA for 114 MW

December, 2016:
announces 100%
renewable energy to be
achieved by 2018

2017 m. rezultatas:

Google‘s Path to 100% Renewable Energy

June, 2007:
voluntarily commits
to carbon neutrality
within one year

December, 2015:
announces largest nonutility renewable energy
purchase ever at 842 MW

PPA – power purchase agreement
Šaltinis: Clean Energy With Every Click: Google Goes 100% Renewable, 2016, www.rmi.org
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„Investuok Lietuvoje“ apie duomenų centrus: ryškėja
atsinaujinančios energijos paklausa
Anksčiau
DUOMENŲ CENTRAI
− Stipriai augantis sektorius, prognozės itin
pozityvios Europai

− Išskirtinis imlumas elektros energijai
− Atsinaujinanti energetika – būtinybė, kurios
poreikį skatina
− vidinė įmonių tvarumo politika,
− klientų dėmesys aplinką
tausojančioms įmonėms

Šaltiniai:
- Cisco Global Cloud Index, 2016-2021
- Renewable energy in data centers on the rise: IHS Markit, www.lightwaveonline.com, 2018
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„Investuok Lietuvoje“ apie baterijų gamyklas: atsinaujinančios
energijos reikalauja tiek gamintojai, tiek jų klientai
Pasaulinė baterijų paklausa pagal sektorius (GWh)

Anksčiau
BATERIJŲ GAMYBA
500

− Naujas produktas: neseniai
pradėjusi formuotis baterijų
paklausa itin stipriai auga
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− Gamyklos: vis daugiau dėmesio
skiriama atsinaujinantiems
energijos šaltiniams
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atvejis: tvarumas – pagrindinis reikalavimas
− Švedijos baterijų gamintojas, statantis gamyklas
Švedijoje ir Lenkijoje
− Dėmesys tvarumui:
− 100% atsinaujinanti energija
− išskiriamą šilumą siekia naudoti centralizuotam
šildymui
− visos medžiagos perdirbamos (circular economy)

− BMW, Northvolt ir Umicore technologinis konsorciumas,
siekiant vystyti tvarią baterijų vertės grandinę Europos
elektromobiliams

Šaltinis: https://northvolt.com
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TOLIMESNI ŽINGSNIAI

Ar mes pasiryžę būti ne tik
vartotojais, bet ir kūrėjais?
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Link aukštesnės pridėtinės vertės: technologiniai sprendimai
energetikos vertės grandinei
Anksčiau
ESAMI PAVYZDŽIAI

− WePower – Lietuvių startuolis,
kuriantis žaliosios energijos
prekybos platformą
− Per ICO pritraukė 40 mln. USD

− Contrarian Ventures –
Lietuvos Energijos Sumanios
Energetikos Fondo („Smart
Energy Fund powered by LE“)
valdytojas

− Sistema akumuliuoja žaliąją
energiją, ji konvertuojama į tokens,
o jų savininkai žaliąją energiją gali
panaudoti arba parduoti1

− Investuoja į „pre-seed“ ir
„seed“ stadijos įmones,
kuriančias technologines
inovacijas energetikoje2

Šaltinis 1: Lietuvių „WePower“ per ICO pritraukė 40 mln. USD, www.vz.lt
Šaltinis 2: www.verslilietuva.lt
Šaltinis 3: http://www.elinta.eu

− Elinta Charge – gamina įkrovimo
stoteles
− Galios valdymo sistemos, varikliai
bei akumuliatorių sistemos
pritaikomos komercinės paskirties
elektromobiliuose
− iPHEV – išmanieji įkaunami hibridiniai
automobiliai3
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Infrastruktūra, reguliavimas, kapitalas  naujos įmonės
energetikos vertės grandinėje

Infrastruktūra
Teisinė bazė

Sandbox

liberalizuotas
modelis

ekosistema, kuri leidžia
kurti inovacijas

kurti ir testuoti skirta
aplinka (ESO Sandbox)

Rizikos kapitalas
Rinka

Tesla Powerwall

Komercializavimui
(Contrarian Ventures)

„priėjimas“ prie didesnės
rinkos (pvz., Europa)
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FinTech – „produkto“ vystymo valstybės mastu sėkmės pvz.
Anksčiau
FINTECH – PRODUKTO VYSTYMO PVZ.

Greitis

licencijos per 3 mėn. (2-3 kartus
greičiau nei kt. ES šalyse)
mažas pradinio kapitalo
reikalavimas

Paprastumas
Sandbox

Rezultatas – išskirtinis
tarptautinių įmonių dėmesys

aplinka naujų
produktų testavimui

CENTROlink

galimybė per LB infrastruktūrą
prisijungti prie SEPA*

Single market
* https://www.lb.lt/lt/centrolink

pasiekiamos 34
SEPA šalys
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