Vācieši varētu pievērsties koksnei, jo Krievija aiztur dabasgāzes
piegādes, norāda Deutsche Bank
Ja Krievija turpinās samazināt dabasgāzes plūsmu, Vācija varētu
apsildīties ar malku, uzskata Deutsche Bank.
Banka savā piezīmē norādīja, ka sagaida, ka Vācijas pieprasījums pēc
gāzes samazināsies par 10 % zem 2021. gada līmeņa.
"Pastāv daudz neskaidrību," teikts piezīmē.
Vācijas mājsaimniecības šoziem varētu pievērsties malkai kā apkures
avotam, jo gāzes piegādes saglabājas ierobežotas, kamēr Krievija
ierobežo plūsmas uz Eiropu, otrdien piezīmē rakstīja Deutsche Bank.
Banka norādīja, ka sagaida, ka gāzes patēriņš Vācijā būs par 10 %
zemāks nekā 2021. gadā, pateicoties privātpersonu ietaupījumiem un
augstajām gāzes cenām. Tā arī norādīja, ka ogles un brūnogles varētu
kļūt par dabasgāzes aizstājējiem rūpnieciskajā enerģētikas sektorā.
"Pastāv daudz neskaidrību elementu, īpaši attiecībā uz mūsu
pieņēmumiem par piedāvājumu no citām valstīm un pieprasījumu,"
teikts piezīmē.
Deutsche jaunākais rādītājs tiek sniegts laikā, kad Eiropa gatavojas
potenciāli aukstākai ziemai nekā parasti un kad Krievijas iebrukums
Ukrainā ir radījis jautājumus par dabasgāzes plūsmu stabilitāti
nākotnē. Maskava jau ir ierobežojusi piegādes vairākām valstīm,
tostarp Bulgārijai un Polijai, jo atteicās veikt maksājumus rubļos, un
ES ir noraizējusies, ka bez alternatīva avota bloks nespēs nodrošināt
pietiekamus enerģijas krājumus.
Un perspektīvas neuzrāda uzlabojumu pazīmes. Krievijas valsts
naftas gigants Gazprom trešdien sniedza pretrunīgus vēstījumus par
to, vai tuvākajā laikā tiks atjaunota gāzes plūsma pa Nord Stream 1

cauruļvadu pēc tam, kad līdz 21. jūlijam tas tika slēgts plānveida
apkopes dēļ.
Deutsche Bank apgalvojums, ka mājsaimniecības varētu pievērsties
malkas izmantošanai siltumapgādē, nav bez pamata. Pagājušajā
ziemā, pārtrūkstot elektroenerģijas padevei, Teksasas
mājsaimniecības sākušas izmantot malku un pat mēbeles, lai sildītos.
Deutsche Bank uzskata, ka šāda pāreja vēl vairāk samazinātu gāzes
pieprasījumu Vācijā.
"Gan taupīšana, gan aizstāšana jau ir novedusi pie tā, ka 2022. gada
pirmajos piecos mēnešos gāzes patēriņš Vācijā ir samazinājies par
vairāk nekā 14 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu," teikts piezīmē.
Banka piebilda, ka, pieaugot enerģijas izmaksām, dažas ražotnes
Vācijā varētu tikt slēgtas, tādējādi vēl vairāk sarežģījot situāciju.

