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Bendra Europos rinka - 2014

► Vieninga Europos energijos rinka turi būti sukurta jau 2014 metais. Tokia

Europos Vadovų Tarybos išvada buvo paskelbta šių metų vasario 4 dieną.

“The internal market should be completed by 2014 so as to allow gas and electricity to flow freely.”

► Europos šalių reguliatoriai Florencijos forume šių metų gegužės mėnesį aptarė

Europos Vadovų Tarybos sprendimą ir pateikė nuomonę, kad šis tikslas

ambicingas, bet pasiekiamas.

Ø Ar tai įmanoma padaryti per tris metus?

Ø Kas turi būti atlikta?

Ø Kokie numatomi veiksmai/priemonės?



Bendros elektros rinkos projektas

► Bendras elektros rinkų sujungimo projektas (PCR) – 6 pagrindinių Europos
biržų iniciatyva (Nord Pool Spot (NPS), APX Endex, Belpex, EPEX, GME ir
OMEL).

► Tikslas – vieninga IT sistema, procedūros, kainos skaičiavimo algoritmas.
► Svarbiausios asociacijos - Europex, Entso-e ir ACER remia šią iniciatyvą.



Rinkos, dėl kurių bus svarstoma sekančiuose etapuose

*Šaltinis: UCTE 2007

Bendras elektros rinkų sujungimo projektas (PCR)

Rinkos ketinančios prisijunti prie iniciatyvos

Rinkos įtrauktos į PCR projektą- 2860 TWh
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Baltijos šalių elektros rinkos plėtros etapai

► 2011 – fragmentuota Baltijos elektros rinka –
veikia dvi elektros biržos (NPS Estijoje ir
Baltpool).

► 2012 – įsteigtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos NPS
kainų zonos – vieninga elektros prekybos
aikštelė  Baltijos regione.

► 2013 – bendra Baltijos rinka(BEMIP).
► 2014 – taikomos rinkos apsaugos priemonės –

mokesčiai trečioms šalims.
► 2016 – veikia Baltijos ir Šiaurės šalių sisteminių

paslaugų rinka, vykdoma tarp-biržinė elektros
prekyba su Lenkija. Polish PX

Gielda Energii

Estlink II
Estlink I

Nord Balt

LitPol
link

FI

EE

LV
LT

SK
CZ

AT

DE

SE

NO

Esant didelei elektros rinkai efektyviausiai panaudojama tinklų ir generacijos infrastruktūra.



Elektros srautai Lietuvoje, nutiesus
elektros jungtis su Lenkija ir Švedija

2020 m.

2016 m.

Tikėtini energijos srautai ir šalies balansas TWh/m.
Šaltinis: LITGRID

► 2016 m. elektros energijos srautas iš Šiaurės šalių (per
NordBalt) ir Rusijos teka per Baltijos šalis į deficitines
Lietuvą ir Lenkiją.

► Atsiradus VAE 2020 m. ir tapus pertekline sistema,
elektros energijos srautas daugiausia bus iš Lietuvos ir
Rusijos į deficitines Lenkiją bei Latviją. Sumažėja srautas iš
Rusijos.

► Naujos elektros jungtys padės diferencijuoti importą ir
tikėtis palankesnių kainų jau 2016 metais.

► Nauja atominė elektrinė 2020 metais turėtų leisti Lietuvai
tapti eksportuojančia šalimi.



Pokyčiai Švedijos rinkoje – kokia įtaka Lietuvai?

Švedija 2011.11.01 buvo padalinta į keturias zonas kainų zonas.

Priežastys ir pasekmės:

► Švedija išskaidyta į 4 zonas dėl geografinio
elektros gamybos ir vartojimo netolygumo
šalyje.

► Tarp zonų yra gana dideli pralaidumai, tačiau
Švedijos padalinimas į keturias dalis reiškia,
jog nepakankant pralaidumų, kainos zonose
formuosis skirtingos.

Būsima įtaka Lietuvai:

► Lietuva bus sujungta su ketvirtąja Švedijos
zona, todėl  ateityje šioje zonoje
susiformavusi kaina turės didžiausią įtaką
kainoms Lietuvoje.



Lietuvoje:

► Nuo 2010.01.01 - elektros birža Lietuvoje – BALTPOOL UAB.
► Laukiama Elektros energetikos įstatymo priėmimo.
► Laukiama datos, kada Lietuva taps NPS dalimi. Lietuvos NPS kainų zona nebus apjungta su

kitomis NPS šalimis tol, kol nebus atskiros NPS kainų zonos Latvijoje.

Latvijoje:

► 2011.08.11 Latvijoje įsigaliojo įstatymas, kuriuo įteisintas rinkos operatorius.
► Latvija dar turi atlikti Nepriklausomo perdavimo sistemos operatoriaus (NPSO)

sertifikavimo procedūrą Europos komisijoje dėl pasirinkto atskyrimo modelio.

Estijoje:

► Nuo 2010.04.01 – elektros birža Estijoje - organizuojama NPS.

Žvilgsnis į situaciją Baltijos šalyse: iššūkiai



Kitų energijos išteklių rinkų vystymasis

Situacija Europoje

► Vieningos rinkos kūrimas elektros sektoriuje vyksta gerokai sparčiau nei dujų
sektoriuje. Reguliatoriai pabrėžia regioninių iniciatyvų svarbą, tačiau daugiau
kalbama apie trečio paketo įgyvendinimą.

► Olandų dujų ir elektros birža APX –ENDEX šių metų lapkričio 7 dieną paskelbė apie
pirmą pasaulyje Biomasės biržą (standartizuotomis granulėmis).

Situacija Baltijos šalyse

► Lietuvos  Respublikos Vyriausybė šių metų rugsėjo mėnesį patvirtino Energetinių
išteklių biržos koncepciją, apimančią  prekybą keturiomis energijos išteklių rūšimis.

► Estijoje elektros PSO Elering turi ambicijų tapti  perdavimo sistemos operatoriumi ir
dujų sektoriuje.



Pagrindinės išvados

► Vieninga Europos elektros rinka – ambicingas, bet pasiekiamas tikslas.
Spartesnei dujų rinkų integracijai būtinos regioninės iniciatyvos, trečio
paketo įgyvendinimas ir sąlygos alternatyviems šaltiniams.

► Baltijos regione vykstantys pokyčiai atitinka BEMIP ir yra būtini tolimesnei
integracijai su Europa.

► Svarbiausi energetiniai projektai Lietuvoje užtikrins energetinę
nepriklausomybę bei leis Lietuvai pasinaudoti didelės rinkos privalumais.



www.baltpool.lt
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