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Цене термалног угља у Кини скочиле су до рекордних нивоа.

  

  

Разлог је то што су недавне поплаве у главној провинцији за производњу угља Шанси
погоршале кризу с понудом, а и нова одлука Пекинга да либерализује цене електричне
енергије допринела је повећању тражње произвођача струје за тим енергентом.

  

Кина, највећи потрошач угља на свету, бори се са енергетском кризом изазваном
несташицама струје и рекордно високим ценама горива. Влада је предузела низ корака
за повећање производње угља и управљање тражњом за електричном енергијом у
индустријским погонима, преноси Ројтерс.
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До скока цена угља у Кини долази само дан након најаве да ће електране моћи да
наплаћују комерцијалним потрошачима тржишну цену електричне енергије, уместо по
фиксним као што је то био случај раније

    

Локалне власти Шансија и унутрашње Монголије, региона који су највећи произвођачи
угља, наложиле руководствима око 200 рудника да повећају производњу, али су
непрестана кише поплавиле 60 рудника у Шансију. Четири рудника, укупних производних
капацеитета од 4,8 милиона тона годишње, и даље су затворена, рекао је је јуче један
званичник из Шансија на конференцији за новинаре.

  

Цена јануарских фјучерса термалног угља на трговању у Џенгџоу порасла је јутрос за
8,0 посто на 1.781 јуана (276 долара) по тони рано, а од почетка године до сада је
узлетела за огромних 124 процента. Новембарски фјучерси су такође поскупели за 9,4
одсто, на преко 1.800 јуана (280 долара).

  

До скока цена угља у Кини долази само дан након што је Пекинг најавио да ће
електране моћи да наплаћују комерцијалним потрошачима тржишну цену електричне
енергије, уместо по фиксним као што је то био случај раније.

  

Заокрет у политици цена струје, од којег се очекује да ће подстаћи већу производњу
енергије из угља, последња је у низу мера осмишљених да се ублажи криза с
несташицом електричне енергије која је приморала неке покрајине у Кини да ограниче
построшњу струје последњих недеља.
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