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Przez strajk w JSW ArcelorMittal zmienia dostawcę węgla
Ze względu na brak dostaw z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w której odbywa się strajk górniczy, największy klient spółki – ArcelorMittal rozpoczął sprowadzanie węgla drogą morską.
W rozmowie z agencją Reuters rzecznik firmy Sylwia Winiarek przyznała, że ceny na rynkach światowych są na tyle niskie, że zatrzymanie dostaw z JSW nie stanowi dla ArcelorMittal dużego problemu.
JSW poinformowało, że brak produkcji wiąże się z dzienną utratą zysków w wysokości 30 mln złotych.
Spisaniem protokołu uzgodnień i rozbieżności zakończyła się ponad piętnastogodzinna runda rozmów między Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW i zarządem spółki z udziałem mediatora. Na podstawie treści tego dokumentu pracownicy JSW zdecydują o kontynuowaniu lub zawieszeniu strajku – informuje NSZZ Solidarność.
Protokół uzgodnień i rozbieżności nie oznacza, że udało się dojść do pełnego porozumienia. Dokument ten trafi teraz do rady nadzorczej, która na jego podstawie podejmie ewentualne decyzje. Strona związkowa przedstawi zapisy protokołu pracownikom kopalń JSW, którzy następnie podejmą decyzję o kontynuowaniu lub zawieszeniu akcji strajkowej.
Po zakończeniu rozmów rzecznik MKPS JSW Piotr Szereda powiedział dziennikarzom, że związki zawodowe,  są gotowe do wielu ustępstw, aby doprowadzić do porozumienia. – Zgodziliśmy się wstępnie na zawieszenie kilku czynników płacowych, aby wyprowadzić firmę z problemów finansowych. Chodzi m.in. dopłatę do chorobowego, dodatek do urlopu, czy wypłatę tzw. „czternastki” w dwóch ratach – mówił Piotr Szereda.
Strajk w kopalniach JSW trwa już dziesiątą dobę. Początkowo protest był prowadzony wyłącznie na powierzchni. 4 lutego akcja strajkowa została zaostrzona. W części kopalń górnicy prowadzą protest pod ziemią – podaje związek zawodowy.
Chevron: Z ziemi polskiej do mauretańskiej
Korporacja Chevron, która niedawno ogłosiła wycofanie się z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, poinformowała w ostatnią środę, że jej spółka zależna Chevron Mauretania Ltd. zawarła umowę o nabyciu 30 proc. udziałów w koncesjach poszukiwawczych u brzegów Mauretanii (C8, C12 i C13). Bloki zbyła firma Kosmos Energy. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez rząd Mauretanii.
Zgodnie z umową, Kosmos Energy zachowuje 60 proc. udziału i pozostaje operatorem poszukiwań. Krajowa firma naftowa Mauretanii,  Societe Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), jest nadal właścicielem 10 procent udziału. Po zakończeniu poszukiwań, Chevron jest zainteresowany utrzymaniem 30 proc. udziału oraz zamierza uczestniczyć w tej proporcji w pracach operatorskich.
Unia Energetyczna ma nadzorować politykę państw
EurActiv.com informuje, że koncepcja Unii Energetycznej, która ma zostać przedstawiona przez Komisję Europejską 25 lutego uwzględnia powołanie jednego organu nadzorczego dla europejskiego sektora energetycznego. Ma on egzekwować wdrażanie dyrektyw energetycznych przez kraje członkowskie. Środowiska ekologiczne lansują także wiążące cele klimatyczne.

Komisarze pracujący nad koncepcją uznają, że zniżkujące ceny ropy naftowej to okazja, aby zgromadzone oszczędności przekierować na inwestycje w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne.
Komisja dopuszcza obszar, w którym decyzje będą należały tylko do państw narodowych ale domaga się stworzenia mechanizmu, który pozwalałby na koordynację takich działań między krajami, w celu uniknięcia konfliktu interesów.
ICIS: Regionalne węzły gazowe pozostają mało płynne
Według ośrodka analitycznego ICIS płynność na rynkach gazu w Europie jest zbyt mała, aby mogły powstać nowe, regionalne węzły gazowe. Podają w tym kontekście przykład porażki w tworzeniu hubu we Francji i łączeniu rynku niemieckiego z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Agencja Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) wyznaczyła limit ośmiu umów handlu gazem na węzeł dziennie na okres minimum 22-24 miesięcy na wolumen minimum 120MW do 2017 roku. Huby, które nie spełnią tej normy będą musiały przejść strukturalną reformę zwiększającą płynność. Eksperci ICIS wskazują, że nawet trzecie pod względem płynności dwa rynki niemieckie będą miały problem z wypełnieniem tego zobowiązania. Jednakże ich fuzja przyniosłaby więcej strat, niż korzyści.
Za połączeniem optuje Austria, która domaga się połączenia z CEGH (Baumgarten) z rynkami Słowacji i Czech. Połączenie rozważają także Hiszpania i Portugalia.
Bez zawieszenia broni Ukraina nie otrzyma węgla z donieckich kopalni
Ministerstwo transportu samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej poinformowało, że dostawy węgla dla Ukrainy będą mogły się odbywać tylko w warunkach przestrzeganego rozejmu na wschodzie kraju. Ministerstwo energetyki Ukrainy pracuje obecnie nad sposobami dostarczenia węgla z Donbasu, który jest potrzebny ukraińskim elektrowniom. Rosyjscy bojownicy prowadzący wojnę na wschodzie kraju kontrolują szlaki transportowe i infrastrukturę wydobywczą.
Turkish Stream nie będzie alternatywą dla TANAP
Turecki minister gospodarki Nihat Zejbekci ocenił, że rosyjski projekt gazociągu do Turcji o nazwie Turkish Stream nigdy nie miał być konkurencją dla Gazociągu Transanatolijskiego. To odmienne zdanie od wygłaszanych wcześniej przez Turków opinii.
– Chociaż panuje niewiara w realizację Turkish Stream, dla Turcji ten projekt jest bardzo realny – przyznał Zejbekci. Rosyjski Gazprom i turecki Botas analizują obecnie potencjał przedsięwzięcia.
Ministerstwo energetyki wspiera Rosnieft. Putin uderza w Sieczina
Wiceminister energetyki Rosji Kirił Mołodcow zadeklarował, że jego resort uznaje wszystkie inwestycje przedstawione przez Rosnieft w ramach prośby o dofinansowanie z Funduszu Bogactwa Narodowego za priorytetowe. Wcześniej ministerstwo gospodarki zaapelowało, aby z listy skreślić mniej istotne inwestycje. Rząd zgodził się na wsparcie projektu Rosatomu w Finlandii, Novateku – Jamał LNG i kolei transsyberyjskiej. Rosnieft czeka na decyzję w sprawie swoich projektów.
Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że interesy firmy Igora Sieczina są co prawda istotne ale „ważne są także racje całej gospodarki”. Sieczin narzekał na manewr podatkowy wprowadzony przez prezydenta mający zwiększać opłacalność eksportu paliwa, który zmniejsza opłacalność sprzedaży go na terenie Rosji, a więc uderza w rafinerie Rosnieftu. W odpowiedzi na to Putin pytał Sieczina – Kto jest prawdziwym Sieczinem? Ten sprzed czy po nominacji na szefa Rosnieftu?
Po wprowadzeniu zachodnich sankcji wobec Rosnieftu, firma z nadziei rosyjskiej energetyki przeobraziła się w obciążenie dla budżetu. Wtedy też straciła posłuch na Kremlu.
Kraje zatoki wygrywają wojnę cenową o Chiny
Prowadzony od schyłku zeszłego roku dumping cenowy Arabii Saudyjskiej w handlu ropą naftową na rynku azjatyckim, który spotkał się z odpowiedzią Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów OPEC, przyniósł wzrost udziałów krajów Zatoki Perskiej w rynku. W okresie miedzy grudniem 2014 a styczniem 2015 nastąpił 2,5-procentowy wzrost eksportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu do Chin. Udział na rynku wzrósł w tym czasie z 52,2 do 53,9 procent. Eksport z Arabii Saudyjskiej do Chin wzrósł w styczniu o 13 procent.
Walka o rynek chiński uniemożliwiła decyzję OPEC o ograniczeniu eksportu ropy w celu powstrzymania znacznych spadków jej ceny na światowych rynkach. Większość państw organizacji wolała utrzymać konkurencyjną ofertę cenową i walczyć o udziały na rynkach.

