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BALTPOOL BIOKURO BIRŽA – VALSTYBĖS PAVESTUS TIKSLUS ENERGETIKOS 
SEKTORIUJE REALIZUOJANTI BENDROVĖ
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33 proc.

67 proc. 

AKCININKAI

VALDYBA

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA



BIOKURO BIRŽOS TIKSLAS – SKAIDRI, EFEKTYVI, ATVIRA IR KONKURENCINGA 
BIOKURO RINKA 
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• Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija numato, kad biokuro 
panaudojimo pajėgumai šilumos gamybai toliau augs:

– Planuojama skirti 1,1 mlrd. Lt  ES struktūrinės paramos energijos gamybos iš 
biokuro ir komunalinių atliekų plėtrai;

– 2012 m. pabaigoje CŠTĮ 27,2 proc. šilumos buvo gaminama iš AEI. Valstybė 
deklaruoja tikslą – iki 70 proc.  

• Augant biokuro panaudojimui šilumos ūkyje, biokuro birža siekia užtikrinti 
konkurencingos rinkos formavimąsi, nes ji:

– didina sektoriaus skaidrumą;

– į tiekimo grandinę įtraukia daugiau verslo įmonių;

– sudaro sąlygas biokuro įsigyti greitai ir efektyviai;

– didina sektoriaus patikimumą ir standartizaciją;

– sudaro sąlygas biokurą pirkti / parduoti už teisingą rinkos kainą.

Smarkiai augsiančioje biokuro industrijoje biokuro birža siekia sukurti sąlygas formuotis 
konkurencingai ir skaidriai rinkai



LIETUVOS BIOKURO RINKAI BŪDINGA DIDELĖ TIEKĖJŲ KONCENTRACIJA IR KAINŲ 
REGIONIŠKUMAS
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Duomenys:

Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų, biokuro įsigijimo duomenys  2013 m. spalio mėn. Nurodytos šilumos kainos ir biokuro dalis –
2013 m. spalio mėn. Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

Vidutinės biokuro kainos savivaldybės skiriasi daugiau nei  30 proc.

Duomenys:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Didelė tiekėjų koncentracija CŠTĮ biokuro 
tiekime

Jei didėjančios rinkos sąskaita  neatsiras kitų stiprių rinkos dalyvių, augančią biokuro paklausą iš 
esmės turės patenkinti keli stambūs dalyviai – tai gali sukelti laikinus kainos šuolius, kurie tiesiogiai 
įtakoja šilumos kainas



PER 2013 M. BUVO SUKURTA IR PRAKTIŠKAI IŠBANDYTA BIOKURO BIRŽOS 
SISTEMA BEI PREKYBOS PROCESAI

• Per keturis mėnesius pasiekta 3,5 mln. Lt. apyvartos suma

• Biržoje jau registruoti 43 dalyviai, iš jų:

– 10 pirkėjų;

– 33 pardavėjai.
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• 2013 metų rugpjūčio mėnesį paleista ilgalaikiams tiekimo sandoriams pritaikyta biokuro prekybos 
sistema



FUNKCIONALI BIOKURO PREKYBOS SISTEMA VEIKIA SKLANDŽIAI 
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• Rugpjūčio–gruodžio mėnesiais buvo praktiškai išbandyta naujoji prekybos sistema:
– pavedimų teikimas, aukcionų vykdymas, sandorių sudarymas;

– garantijų surinkimas, rezervavimas, grąžinimas;

– tiekimo vykdymas, kokybės nustatymas, raportavimas;

– baudų pritaikymas;

– kiti procesai.

• Biokuro birža yra pasiruošusi aptarnauti 2014 metais išaugsiančias prekybos apyvartas. 



BIOKURO BIRŽA UŽTIKRINA PAPRASTĄ IR STANDARTIZUOTĄ BIOKURO 
PREKYBOS PROSESĄ
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• Standartizuota paprasta prekybos tvarka:
– standartizuoti visi dokumentai ir jų patikros procesas;

– prekiaujama energetiniais matavimo vienetais – TNE;

– 4 skirtingi produktai skirtingiems biokuro katilams: 3 skiedros ir 1 medienos granulės;

– vieninga kokybės matavimo tvarka;

• Tiekimo terminų įvairovė:
– 4 terminų tiekimo kontraktai: savaitė, mėnuo, ketvirtis, pusmetis;

– užtikrinamas tiekimas iki 1 metų;

– aiški sezoniškumo įtaka kainai;



BIOKURO BIRŽA SKATINA ATSISKAITYMŲ IR SANDORIŲ VYKDYMO DRAUSMĘ
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• Biržoje sukurta aiški garantinių užstatų sistema:
– taikomi sandorių 5-15 proc. užstatai, užstato dydžiai priklauso nuo dalyvio patikimumo.

• Biržos dalyvių skirstymas į 4 finansinio ir gamybinio pajėgumo  kategorijas užtikrina, kad dalyviai prisiims 
savo galimybėms adekvačius įsipareigojimus

sandoris

u
ž
s
ta

ta
s
 

3
5

Lt

užstatas 50Lt

Įvykdytas 
tinkamai

Neįvykdytas, yra 
trūkumų

Įvykdytas 
tinkamai

sandoris

san
d

o
ris

užstatas 40Lt

A

B

C

D

Sandorio užstatų sistema

Sandorio trukmės ribojimas

Prekybos apimčių ribojimas

Pavedimų užstatų sistema

patikra kategorijos rizikos valymas



BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS TVAKRA ATSTOVAUJA VISŲ DALYVIŲ 
INTERESUS
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• Pirkėjų aukcionas – geriausia kaina pirkėjui ir sąžininga kaina pardavėjui:

• Funkcionalumai individualių prekybos strategijų įgyvendinimui:

– galimybė apriboti veiklos geografiją;

– tikslios aikštelių koordinatės;

– minimalus sandorio kiekio ribojimas.

Tiekėjas A

Tiekėjas D

Tiekėjas B

Tiekėjas C
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KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE BIRŽOS PROJEKTO IR 
IŠNAUDOTI JOS TEIKIAMAS GALIMYBES

AČIŪ UŽ JŪSŲ LAIKĄ


