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Nord Pool Spot
 Nord Pool Spot yra didžiausia elektros birža
Europoje organizuojanti:
 Elspot - diena prieš prekybą elektra
Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose
 Elbas – dienos eigos prekybą elektra
Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose
 N2EX – elektros prekybą Didžiojoje
Britanijoje

 Nord Pool Spot biržoje aktyviai prekiauja 370
rinkos dalyvių iš 20 šalių
 2011 metais prekybos per Nord Pool Spot biržą
apyvarta sudarė 316 TWh. Palyginimui: 2011
metais bendras Lietuvos elektros energijos
poreikis siekė 11,4 TWh, o per elektros biržą buvo
suprekiauta 7,96 TWh
 2012 II ketvirtyje Šiaurės ir Baltijos šalių bendra
apyvarta siekė 187,2 TWh. 75 proc. elektros buvo
perkama per biržą
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Atstovybės

Suomija, Helsinkis
Norvegija, Oslas
Švedija, Stockholmas
Danija, Kopenhaga
Baltijos šalys, Talinas
Didžioji Britanija, Londonas
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Akcininkų struktūra
 Nord Pool Spot akcininkai – Šiaurės ir Baltijos šalių perdavimo sistemos
operatoriai.
 Nord Pool Spot veikla yra reguliuojama Norvegijos reguliatoriaus (NVE)
Elering (Estija)
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Litgrid (Lietuva)
2%

AST (Latvija) *)
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*Latvijos perdavimo sistemos operatorius turės galimybę įsigyti Nord Pool Spot akcijų ir dalyvauti
sprendimų priėmimo procese tuomet, kai Latvijoje bus įsteigta Nord Pool Spot prekybos zona.
5/

Nord Pool Spot rinkos

Šiaurės ir Baltijos šalys: diena prieš ir dienos eigos prekyba
Didžioji Britanija (N2EX): diena prieš ir dienos eigos prekyba
IT sprendimai: diena prieš bei dienos eigos prekybai

/
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ELEKTROS RINKOS
PLĖTRA EUROPOJE

WWW.NORDPOOLSPOT.NO

Pagrindinės tendencijos Europoje
Paveikslas: Europos elektros biržų žemėlapis






Atskiros Europos šalys rinkos jungiasi į regioninės
rinkas
Vystomi tarpregioniniai projektai, kuriamos
bendradarbiavimo tarp elektros biržų iniciatyvos
Biržų dalyviai tarp pat tampa „Europiniai“,
stablesni, prekiaujantys keliose šalyse ar net
regionuose
Kuriamos vienodos prekybos priežiūros metodikos
ir taisyklės
‒ Vieningos Europos rinkos projektas (PCR)
‒ Šiaurės ir Vakarų Europos sujungimo projektas
(NWE)
‒ Vieningas reguliavimas (REMIT, Tinklo kodeksai)
‒ Regioninės atsiskaitymus užtikrinančios
institucijos
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Šaltinis: Įmonių interneto svetainės
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Pagrindiniai vieningos rinkos tikslai
Pagrindiniai tikslai

• Efektyviausias
elektros
energijos
srauto
paskirstymas
tarp regionų

• Teisinga
konkurencija
• Socialinės
gerovės
optimizavimas
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Vystomi
projektai

Bendras
algoritmas
(diena prieš
prekybai)

Shared order

Bendra
book intraday
pavedimų
platforma
(dienos eigos
prekybai)

Virtual hub UK

Didžiosios
Britanijos
projektas

Pagrindiai pasiekimai

• Pirmoji dalis – NWE projektas - 2013 II ketvirtis
• Užtikrinamas vieningas kainos skaičiavimo algoritmas bei
teikiamų produktų ir paslaugų palyginamumas visoje
Europoje

• Vieningas sprendimas. Vyksta sistemos parinkimo etapas.
• Galimas sprendimas - Nord Pool Spot naudojama dienos
eigos sistema ELBAS

• Naujas rinkos modelis diena prieš ir dienos eigos
prekyboje.
• Planuojamas startas – 2013 II ketvirtis

Vieninga Europos elektros rinka (PCR)
 PCR – tai bendra Europos elektros biržų iniciatyva, siekiant sukurti vieningą kainos
skaičiavimo bei rinkų sujungimo mechanizmą. Projektas turi būti įgyvendintas jau 2014
metais
 Regioniniai rinkų sujungimo projektai aktyviai plėtojami visoje Europoje
 Sekantis vieningos elektros rinkos projekto etapas yra Šiaurės ir Vakarų Europos
sujungimo projektas (NWE). Tai šiuo metu didžiausias rinkų susijungimo projektas
jungiantis Šiaurės šalių regioną su Centrinės Vakarų Europos (CWE) regionu. CWE
regionas šiandien jungia Belgiją, Prancūziją, Olandiją, Liuksemburgą ir Vokietiją
 NWE rinkų sujungimo projektas apima ir Didžiosios Britanijos, Baltijos šalių bei
Lenkijos sujungimą su kitomis Europos šalimis
 Nord Pool Spot techniniai sprendimai, ilgametė patirtis bei turimos kompetencijos yra
laikomos pavyzdinėmis kuriant bendrus Europinius sprendimus
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Baltijos šalių elektros rinkų plėtra
Pagrindinės vystymo kryptys:
 Nord Pool Spot prekybos prekybos zonos Latvijoje atidarymas 2013 metais
 Laikinas Lietuvos ir Estijos rinkų sujungimas nesant Nord Pool Spot prekybos zonos
Latvijoje

 Bendri tarpsisteminių pralaidumų paskirstymo principai Baltijos šalyse
 Vieningi prekybos su trečiosiomis šalimis principai
 Dienos eigos rinkos vystymas visose Baltijos šalyse
 Rinkos dalyvių mokymai, renginiai
 Finansinės (išvestinių elektros priemonių) rinkos vystymas
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Išvados
 Vieningos Europos elektros rinkos sukūrimas 2014 metais yra ambicingas, tačiau
realus projektas. Vykstantys intensyvūs darbai regioniuose projektuose yra
pagrindas vieningos rinkos atsiradimui

 Europos reguliatoriai skatina elektros rinkų integraciją, didėjančią prekybos per
biržas dalį. Augantis likvidumas bei apyvarta parodo vis didėjantį rinkos dalyvių
pasitikėjimą
 Baltijos šalių elektros rinkų plėtra vyksta pagal numatytą BEMIP planą. Nuo 2012
metų birželio 18 d. Lietuvoje įsteigta Nord Pool Spot prekybos zona. Baltijos šalys
bus sujungtos su kitomis Europos elektros rinkomis, taip kaip ir numatyta Šiaurės ir
Vakarų Europos rinkų sujungimo plane (NWE)
 Vieningos Europos elektros rinkos kūrimas: sudėtingas technine ir organizacine
prasme, tačiau kartu leidžiantis vartotojams ir gamintojams pasinaudoti didelės
rinkos privalumais. Ilgalaikiam teigiamam socialinės gerovės efekto užtikrinimui
būtinas infrastruktūros projektų vystymas, tinko plėtra
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Lina Skrabutėnaitė
Europos Integracijos tarnyba
lina.skrabutenaite@npspot.com

