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Ekonominis efektyvumas ir finansavimo 
spragos (ŽT) CŠT sistemose  

1 Įvadas 

1.1 Problema ir tikslas 

 (ŽTCŠT projektai, arba bendrai kalbant projektai, susiję su energijos efektyvumo didinimu, 

reikalauja didelio pradinio kapitalo ir jam gali trūkti pelningumo  

 Finansavimas gali būti galimas pasirinkimas, siekiant padengti ekonominio gyvybingumo 

spragą 

 Valdžia arba investuotojai prašo įrodyti finansavimo spragą ir jos dydį 

 paruošiama skaičiuoklė nustatyti ekonominiam efektyvumui ir suskaičiuoti ŽTCŠT projektų 

finansavimo spragas kaip pagrindą būsimam projekto finansavimo planui 

1.2 Terminų apibrėžimas  

1.2.1 Ekonominis efektyvumas 

 Paprastai tariant ir absoliučia prasme, kai visų naudų suma yra aukštesnė nei visų kaštų suma 

(per tam tikrą laiko tarpą) 

 Egzistuoja daug įvairių skaičiavimo metodų 

 Pirmenybė teikiama dinaminiams skaičiavimo 

metodams, kadangi jie įvertina laikinus kaštų 

verčių ir pajamų pokyčius ir skirtumus  

1.2.2 Finansavimas 

  Pinigai, duoti vyriausybės ar organizacijos 

renginiui arba veiklai 

 Paprastai nemokamai 

 Nėra reikalavimo jį grąžinti 

1.2.3  Finansavimo spraga 

 Dalis investicijų, kurios negali būti padengtos iš 

pajamų  per įprastą amortizacijos laikotarpį 

 Pinigų kiekis, kuris yra pagrindas taikyti finansavimą 

 “skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų pinigų srautų per investicijų gyvavimo laiką, atėmus 

1 pav.: finansavimo spragų principas, teigiami ir neigiami pinigų srau-
tai (BTU Cottbus-Senftenberg 2019) 
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dabartinę vertę (paprastai naudojant kapitalo kaštus)” [1, p. (32)] 

2 Ekonominio efektyvumo nustatymas ir finan-
savimo spragų  skaičiav imas  

2.1 Skaičiavimo metodas  

 Vidinė grąžos norma ekonominio efektyvumo nustatymui  

 Grynos dabartinės vertės metodas finansavimo spragos skaičiavimui (jei investicija nėra 

ekonomiškai efektyvi) 

 Vertinimo laikas: 20 metų 

2.2 Reikalinga informacija skaičiavimui [4] 

 1 įvestis: investicijos 

o investicijos: jos apima techninės įrangos, darbo jėgos ir papildomus kaštus  

o diskonto norma: naudojama skaičiuoti investicijų dabartinę vertę  

 2 įvestis: kaštai 

o Kuro ar perkamos šilumos kaštai: pasirenkant 1-3 šilumos šaltinius. Priklausomai 

nuo pasirinkto šilumos šaltinio tipo, įrankis automatiškai pasirinks tinkamą kuro 

rūšį. Vartotojas turi apibrėžti kuro pirkimo kainą ir numatomą jo padidėjimą per 

metus. 

o Priežiūra: išlaidos per metus, arba bendra suma [€], arba priklauso nuo investici-

jos vertės [%], taip pat metai, nuo kurių turi būti taikomi priežiūros kaštai, ir nu-

matomas išlaidų padidėjimas per metus. 

o Bendrosios veiklos išlaidos (be kuro sąnaudų): įskaičiuojamos tiek planuoto pro-

jekto vykdymo išlaidos (įskaitant elektrą, draudimą, mokesčius), tiek personalo 

išlaidos, tačiau nėra išlaidų kurui ar pirktai šilumai. Arba bendra suma [€], arba 

priklauso nuo investicijos vertės [%]. 

 3 įvestis: skaičiuotinos pajamos 

o Mišri parduodamo CŠT kaina: gaminant ir parduodant šilumą, gautos pajamos 

turi būti įvestos į skaičiuoklę, taip pat metinis kainos padidėjimas. 

o Pajamos, gautos parduodant elektros energiją: tokios pat kaip ir parduodant ši-
lumą 
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 4 įvestis: šilumos paskirstymas ir kiti sistemos duomenys 

o Pilno CŠT sistemos naudojimo valandos per metus 

o Vidutiniai CŠT sistemos šilumos nuostoliai (perdavimo nuostoliai) 

o Šilumos galios padidėjimas reikalingas, kai šilumos gamybos įrenginiai 

prijungiami prie CŠT sistemos palaipsniui arba kai pastatai (vartotojai) nėra 

prijungti prie tinklo tuo pačiu metu. 

o Paskirstytos šilumos priskyrimas generuojančioms elektrinėms, kai daugiau nei 

viena elektrinė gamina šilumą ir jos šiluminis efektyvumas (jei naudojamos 

kogeneracinės jėgainės, tada ir elektros efektyvumas) 

2.3 Rezultatai 

Jei projektas nėra ekonomiškai e-

fektyvus, skaičuoklė apskaičiuos fi-

nansavimo spragą, reikalingą pro-

jektui finansuoti, kuriai šiuo metu 

neteikia pinigai ar nuosavas kapi-

talas. 

3 Išvados 

 Skaičiuoklė gali nustatyti ekonominį efektyvumą ir, jei yra, apskaičiuoti finansavimą. Suinte-

resuotieji subjektai gali naudoti skaičiuoklę ir jos rezultatus prašydami lėšų, ir gali parodyti fin-

ansavimo institucijoms ar investuotojams reikiamą sumą. 

 Skaidrus metodas, kuris naudoja standartinius verslo ekonomikos skaičiavimo metodus ir 

veikia su „MS Excel“. Specialių programavimo ar kodavimo žinių nereikia  

 Rodomas metodas pagrįstas AGFW darbo dokumentu (FW 703), kurį prieš kelerius metus 

sukūrė AGFW ir BTU Cottbus-Senftenberg (abu LowTEMP projekto partneriai). Nuo tada 

metodas buvo naudojamas ir pasiteisino keliose programose ir vertinimuose. 

 Pinigų skyrimas finansavimo spragoms padengti gali būti labai svarbus įgyvendinant ne tik 

žemos temperatūros CŠT projektus, bet ir efektyviai energiją vartojančias priemones, kurios 

turės įtakos klimato apsaugos tikslams. Tačiau naudojant šią priemonę negalima ekonomiškai 

įvertinti energijos taupymo dėl investicijų į jau veikiančias sistemas. 

 Rezultatai nereiškia finansavimo patvirtinimo! Vis dar turi peržiūrėti finansavimo institucija! 

 Vertinimo laikotarpis yra fiksuotas iki 20 metų  

  

2 pav.: pagrindiniai rezultatai, pavyzdys (BTU Cottbus-Senftenberg, 2019) 
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