Granulu cenas Rietumeiropā ievērojami augstākas nekā pirms
gada
Ukrainas kara dēļ pasaules tirgū trūkst aptuveni 10 % granulu. Tas
galvenokārt ietekmē elektrostacijas, kas ražo elektroenerģiju,
izmantojot granulas, taču tas ietekmē arī siltumapgādes nozari, kas
izjūt pieaugošo pieprasījumu, jo pieaug importēto granulu cenas.
Tādējādi dažās Rietumeiropas valstīs koksnes granulu cena ir
ievērojami augstāka nekā pirms gada.
Vācija
Liels pieprasījums apvienojumā ar augstām ražošanas izmaksām
nozīmē, ka granulu cena turpina pieaugt. Tomēr, salīdzinot ar mazutu
un dabasgāzi, granulu cenu pārsvars ir vairāk nekā 40 %. Kā ziņo
Vācijas Granulu institūts (DEPI), vidējā ENplus A1 kvalitātes koksnes
granulu cena valstī ir 431,56 EUR/t. Tas ir par 9,7 % vairāk nekā
iepriekšējā mēnesī un par 95 % vairāk nekā 2021. gada jūnijā, un
atbilst 43,16 centiem/kg jeb 8,63 centiem/kWh.
"Satricinājumi enerģijas tirgos ir skaidri redzami arī granulu tirgū,"
norāda Vācijas Granulu institūta izpilddirektors Martins Bentele.
Tomēr nepastāv tieša saikne starp fosilā kurināmā un granulu
izmaksām. Koksnes granulas ir par vairāk nekā 40 % lētākas nekā
nafta un gāze. Tomēr elektrības un kurināmā cenu pieaugums
ietekmē granulu ražošanu un transportēšanu, padarot tās dārgākas.
Tomēr arī patērētāju nenoteiktība un ar to saistītais ļoti augstais
pieprasījums ir iemesls granulu cenu pieaugumam, norāda Bentele.
Austrija
Arī Austrijā nozares asociācija proPellets Austria ziņo par cenu
pieaugumu aprīlī: par 6 tonnām granulu vidēji jāmaksā 367,1 euro,
turklāt piegāde nav iekļauta cenā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cenu

pieaugums Austrijā bija 66 % un salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
- 9,3 %. Mazuts un dabasgāze ir attiecīgi par 112,6 % un 35,6 %
dārgāki nekā granulas.
Šveice
Šveices nozares asociācija Propellets brīdina par granulu cenu
pieaugumu un iesaka jau tagad aizpildīt noliktavas. Šobrīd visā
Eiropā ir liels pieprasījums pēc koksnes granulām apkurei. Granulu
nozares kopsapulcē 17. jūnijā tika uzsvērts, cik svarīgi Šveices
apgādei ir, lai klienti savlaicīgi piepildītu noliktavas, lai izvairītos no
piegādes sastrēgumiem ziemā. Pašlaik nav jēgas gaidīt cenu kritumu,
jo cenas, visticamāk, pieaugs, Propellets ieteica šo atpakaļ.
Granulu cenas 2022. gada maijā atkal nedaudz pieauga - vidēji CHF
473,2 par tonnu (EUR 480,23/t). Palielinājums salīdzinājumā ar
iepriekšējo mēnesi ir labs 1 %. Tomēr granulu piegādātāji no Šveices
ziņo, ka vairumtirgotāju cenas tiek paaugstinātas vairākas reizes
mēnesī. Tomēr granulu cenas Šveicē salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu pieauga vidēji par 43 %.

