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BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 
2020 m. birželis 

 

Medienos skiedros kainų mažėjimas Lietuvoje sulėtėjo 

Birželio mėnesį BWCS LT indekso vertė padidėjo 2,4 % lyginant su gegužės mėnesio verte ir siekė – 8,25 Eur/MWh. 

2019 metų birželį indeksas siekė 10,30 Eur/MWh. Lyginant su šiuo laikotarpiu, fiksuojamas bendras 20 % indekso 

kritimas.  SPOT sandorių prekyba padidėjo 28 % nuo 114 509 MWh iki 146 817 MWh.  

Bendra biržos apyvarta birželio mėnesį susitraukė 28 % ir siekė 451 616 MWh. Tam didžiausią įtaką turėjo 50% 

sumažėję biokuro įsigijimai ateinančiam šildymo sezonui. Ilgalaikių kontraktų svertinė kaina, suformuotų per 

birželio mėnesį, siekia 11,08 Eur/MWh, metinis kainų pokytis -15 % (10,43 Eur/ MWh). 

Iš viso per biržėlio mėnesį pagal biržoje sudarytus sandorius buvo pristatyta 240 636 MWh biokuro (+16% per 

mėnesį; 0 % per metus). Iš jų 92%  biokuro buvo pristatyta trumpalaikiais sandoriais ir 8 % pagal iš anksto 

sudarytus ilgalaikius kontaktus. 

 

Šilumos gamintojai  ruošiasi naujam šildymo sezonui 

Pasibaigus 2019-2020 metų šildymo sezonui jau kovo mėnesį aukciono dalyviai pradėjo teikti pasiūlymus bei 

bandyti sudaryti sandorius ateinančiam 2020-2021 metų šildymo sezonui. Jau gegužės mėnesį ilgalaikių sandorių 

2020-2021 šildymo sezono tiekimui kiekiai siekė 527 537 MWh už 10,58 Eur/MWh.  Per Birželio mėnesį papildomai 

buvo sudaryta sandorių tiekimui už 229 437 MWh ir bendras kiekis mėnesio pabaigoje siekė 756 974 MWh už 10,73 

Eur/MWh kainą. Pastebėtina, kad per pirmuosius šešis šių metų mėnesius buvo užsitikrina 59 % mažiau biokuro 

(2020.01-06  756 973 MWh) nei praėjusiais metais tuo pačiu metu (2019.01-06  1 852 089 MWh). Tad galima teigti, 

kad šiais metais tikėtina kitokia prekybos strategija, kur šildymo sezonui bus prededama ruoštis vėliau. 

Palyginus su praėjusių metų Lietuvos šildymo sezono kaina (12,54 Eur/MWh) besiformuojanti būsimo šildymo 

sezono kaina yra mažesnė 14% (10,73 Eur/MWh).  

Šiuo metu yra sudaryta apie 25 % viso kito šildymo sezono biokuro poreikio1. Didžiausią dalį užsitikrino Tauragės 

apskritis – apie 69 %. Utenos apskirtis užsitikrino 62 % poreikio, Alytaus apskirtis - apie 48%, Šiaulių apskirtis – 

apie 33 % ir Vilniaus apskirtis  užsitikino apie 29 % 2020 žiemos sezonui reikalingo poreikio. 

 

Užsienio prekyba 

Birželio mėnesį užsienio prekyba toliau vyko sėkmingai ir buvo sudaryta sandorių dėl 10 885 MWh biokuro kiekio, iš 

kurių 62 % - ilgalaikiais kontraktais kitam šildymo sezonui. Trumpalaikių sandorių svertinė kaina siekė 11,34 

Eur/MWh, lyginant su Lietuvos SPOT sandorių kainomis ji yra net 37 % aukštesnė, o pusmetinių sandorių kaina kitam 

šildymo sezonui siekia 12,81 Eur/MWh – 16 % aukštesnė nei Lietuvoje. 

 
1 Pagal energijos išteklių biržoje Baltpool UAB sudarytų bei vykdytų sandorių duomenis 
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Bendras suprekiautas kiekis užsienyje per pirmąjį šių metų pusmetį ūgtelėjo 2,5 karto, lyginant su praėjusiais metais, 

ir šiuo metu siekia 70 338 MWh. 65 % viso kiekio parduota ilgalaikiais sandoriais (45 217 MWh). Birželio mėnesį 

Baltpool prekybos sistemoje užsiregistravo trys nauji užsienio dalyviai – pardavėjai, 2 jų iš Estijos ir 1 iš Latvijos. 

Danijos biržoje per pirmąjį šių metų pusmetį suprekiauta 22 500 tonų biokuro, augimas siekia 44 %, lyginant su 2019 

pirmu pusmečiu, o vidutinė svertinė sandorių kaina ūgtelėjo 7,6 % ir yra 10,05 Eur/MWh. Šiuo metu Danijos biržoje 

užsiregistravę 68 dalyviai, tarp jų yra 18 Baltijos šalių įmonių siūlančių biokurą laivais. 

 

Startas biokuro biržai veikti Švedijoje duotas. “Svebio” tapo Baltpool partnere 

Šilumos tiekėjus bei biomasės pardavėjus vienijanti organizacija „Svebio“ padės plėsti biržos paslaugas Švedijoje, 

pristatys jas pirkėjams bei pardavėjams, skatins juos registruotis, aktyviai pirkti bei parduoti biokurą Baltpool 

vykdomuose aukcionuose. Šiuo metu Baltpool prekybos sistema modifikuojama pagal Švedijos rinkos poreikius. Ji 

užtikrins patogų prekybos procesą Švedijos biokuro tiekėjams bei vartotojams. Pirmųjų sandorių iš Skandinavijos 

tikimasi sulaukti naujojo šildymo sezono pradžioje. 
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Biržėlio mėnesį sudaryta sandorių dėl 92 825 m3 medienos pardavimo trumpalaikėmis sutartimis 

2020 m. birželio mėnesį elektroninėje medienos prekybos sistemoje buvo sudaryta sandorių dėl 92 825 m3 

medienos pardavimo trumpalaikėmis sutartimis. Iš jų 16,3 % pardavimų įvyko dėl II ir III kaitrumo klasės malkinės 

medienos už 16,52 Eur/m3 svertinę kainą, kuri buvo 4,4% žemesnė nei gegužės mėnesį. 4,5 % parduoto kiekio 

sudarė kirtimo liekanos, jomis buvo suprekiauta už 9,54 Eur/ktm, palyginus su gegužės mėnesiu jų kaina mažėjo 

5% (2020-05 10,08 Eur/ktm). 

  

3 pav. Medienos žaliavos kaina 
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Medienos skiedros produktų kainos 

LIETUVOJE 

 

Produktas 2020 m. birželis per mėnesį, % per metus, % 

BWCS LT indeksas 8,25 Eur/MWh*  ↑2,4 % ↓20 % 

Medienos granulės 21,88 Eur/MWh ↓9,0 % ↓26 %  

Kuro durpės 8,60 Eur/MWh ↓11,0 % ↓7,0 % 

*- mėnesio pabaigoje užfiksuota indekso vertė;  
 

BALTIJOS VALSTYBĖSE* * 

 

Šalis 
Medienos skiedrų kainos, Eur/ MWh 

2020 m. birželis Δ per mėnesį Δ per metus Šaltinis 

Lietuva 8,25 ↑2,4 % ↓20,0 % Baltpool BWCS LT indeksas 

Latvija 10,83 ↓10,0 % ↓22,7 %  Baltpool LV SPOT  

Estija 17,29 ↑1,6 % ↑15,0 % Riigimetsa majandamise keskus* 

 

 
 
 remiantis 2020-06-31 Miško medžiagų ir kainų statistika (est. – Metsamaterjali hinnastatistika). 
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Biržos apyvarta, sandorių skaičius ir įsigijimai pagal sandorių 

trukmę 

Medienos skiedrų ilgalaikių ir savaitinių sandorių kainų 

palyginimas 

 

 

 
 

Aukcione dalyvavusių pavedimų vertė Biržos dalyvių aktyvumo statistika 

 

 
Medienos skiedrų teorinė tiekimo kaina ir kiekiai pagal 

sandorių trukmę  

Biokuro tiekėjų užimama rinkos dalis 2020 m., proc. pagal 

faktiškai pristatytą biokuro kiekį 
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Daugiau informacijos: 

Vaidotas Jonutis  

Energijos išteklių biržos BALTPOOL  

Prekybos biokuru vadovas 

El. paštas: vaidotas.jonutis@baltpool.eu   

Tel. +370 5 239 3159 
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