Dujų kainos kyla, biokuro – išlieka stabilios
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Elektros ir dujų tiekimo bendrovė „Ignitis“ pranešė1, kad sausį gamtinių dujų rinkoje yra fiksuoti
kainų rekordai. Europos dujų biržose Nyderlandų TTF kainų indeksas 2021 metų vasario mėnesiui
susiformavo ties 20,34 euro už megavatvalandę ir buvo 4,09 euro už MWh didesnis nei susiformavusi
kaina sausio mėnesiui. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, vasario mėnesio Nyderlandų TTF
kainų indeksas padidėjo 80 proc. Dujų kainų šuoliai stebėti ir Azijos bei Amerikos rinkose.
Akivaizdu, kad šie gamtinių dujų kainų padidėjimai turės neigiamos įtakos buitiniams vartotojams,
besišildantiems būstus dujomis, po eilinio kainų perskaičiavimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje, bei verslo klientams, įsigyjantiems dujas pagal sudarytas pirkimo sutartis,
kuriose formulėmis įvertinta dujų rinkų pokyčių įtaka.
Lietuvos gamtinių dujų biržoje UAB „GerBaltic“ sausio pabaigoje stebimi gamtinių dujų kainų
šuoliai nuo vidutiniškai 18 iki 22 Eur/MWh. Įskaičiavus dujų perdavimo (0,86 Eur/MWh) ir
skirstymo (4,79 Eur/MWh) mokesčius bei pridėjus akcizą (0,54 Eur/MWh) ir SGD terminalo
saugumo dedamąją, užsakomus ir vartojimo pajėgumus su PVM nebuitiniai vartotojai už dujas
vidutiniškai mokės apie 38 EUR/MWh arba 3,8 ct/kWh. Esant tokiai dujų kainai, šilumos kWh kaina
būtų apie 5 ct/kWh.

(šaltinis https://www.getbaltic.com/lt/)

Lietuvos biokuro biržoje „Baltpool“ UAB žymesnių biokuro kainų pokyčių nepastebima. Šiuo metu
vidutinė biokuro kaina biržoje atskiruose regionuose svyruoja 11-12 Eur/MWh. Bet kokiu atveju,
šildymo sezono metu biokuro kainų didėjimą stabilizuoja iš anksto, dar vasarą, šilumos tiekėjų
įsigytas biokuras žemesne kaina nei šiuo metu siūlome biržoje. Vidutinės centralizuotai tiekiamos
šilumos kainos ir toliau tikėtina, kad išliks stabilios, priešingai nuo gamtinėmis dujomis pagamintos
šilumos kainos. Lietuvoje daugiau kaip 70 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos pagaminama iš
apie 2,5-3,5 karto pigesnio biokuro, lyginant su gamtinėmis dujomis.
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Šaltinis: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1337827/sausi-duju-rinkoje-ziemiski-orai-leme-kainu-rekordus

Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (šaltinis VERT)

Dominuojantis Lietuvos šilumos ūkyje biokuras padeda nepriklausyti nuo globalių procesų
vykstančių pasaulinėse dujų rinkose (naftos atsargų pokyčių, karinių situacijų, dolerio kurso ir pan.).
Labai svarbu, kad didžioji dalis lėšų, išleistų biokuro įsigijimui, lieka Lietuvos ekonomikoje ir ją
„maitina“, tuo tarpu pinigai už perkamas gamtines dujas negrįžtamai iškeliauja į kitas šalis.

