Prezydent podpisał nowelę górniczą
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument pozwala na przeprowadzenie rządowego planu restrukturyzacji Kompanii Węglowej.
Ustawa umożliwia nieodpłatne nabycie przez SRK S.A. kopalń, zakładów górniczych lub ich zorganizowanych części, a także ustanawia pracowniczy pakiet socjalny. Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafią kopalnie: Piekary i Brzeszcze a także po podziale funkcjonujących dwuruchowych zakładów górniczych – Ruch Makoszowy i Ruch Centrum.
Celem działań rządu jest restrukturyzacja tzw. zorganizowanych  części przedsiębiorstwa, a następnie pozyskanie dla nich inwestorów lub tworzenie na ich podstawie spółek pracowniczych. Nowela ustawy przewiduje m.in. finansowanie działań SRK z budżetu, na co musi wyrazić zgodę Komisja Europejska.
Fundusz Marguerite najbliżej przejęcie farm waitrowych Taurona
Tauron przyznał funduszowi Marguerite wyłączność negocjacyjną w procesie sprzedaży należących do grupy farm wiatrowych – informuje „Rzeczpospolita”.
Według relacji dziennika fundusz Marguerite będzie miał przez dwa miesiące wyłączność negocjacyjną w procesie sprzedaży przez grupę Tauron 75-proc. pakietu udziałów w spółce Marselwind, do której Tauron przeniósł aktywa w postaci farm wiatrowych Marszewo, Lipniki, Wicko i Zagórze. Wartość transakcji może wyniesie co najmniej 300 mln euro – ustaliła „Rzeczpospolita”.
Przypominamy, że Tauron chcąc uwolnić gotówkę na realizację projektów inwestycyjnych zamierza sprzedać farmy wiatrowe pozostawiając sobie opcję ich odkupienia za kilka lat oraz możliwość wykorzystywania zielonych certyfikatów. Środki pozyskane w ten sposób Tauron chce wykorzystać na inwestycje w energetykę wiatrową.
Gazprom uciekł z rosyjskiej giełdy
Rosyjski gigant gazowy Gazprom wycofał się 26 stycznia z handlu surowcem na utworzonej w zeszłym roku giełdzie SPIMEX. Firma wskazuje, że traci na sprzedaży tym kanałem, bo ze względu na skomplikowaną strukturę handlu nie może odpisać podatku VAT od przehandlowanego gazu. Gazprom wylicza, że z tego powodu traci do 200 dolarów na tysiącu metrów sześciennych, co oznacza, że w 2015 roku straciłby 3,5 mld rubli na sprzedaży 17,5 mld m3 na które otrzymał pozwolenie.
Kommiersant wskazuje, że w ten sposób firma chce skłonić władze do udzielenia jej specjalnych przywilejów na giełdzie lub zgody na powołanie samodzielnego parkietu do dyspozycji Gazpromu. Pierwsza opcja byłaby niezgodna z zasadami wolnej konkurencji a druga uderzałaby w SPIMEX. Ze względu na wycofanie się spółki z obrotu giełdowego, zmalał on w styczniu 2015 roku w stosunku do grudnia 2014 roku o 2,5 raza do 134 mln m3. Surowcem handlowali na giełdzie tylko „niezależni” dostawcy. Według gazety Kommiersant najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie dostosowanie mechanizmów zwrotu VAT w taki sposób, aby Gazprom mógł odzyskać swoje pieniądze.
Problemy rosyjskiego pomysłu gazoportu na Bałtyku
Rosyjski Gazprom ogłosił 22 stycznia, że zbuduje terminal LNG w porcie Ust-Ługa na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Przepustowość obiektu ma wynieść do 15 mln ton rocznie. Jednakże ze względu na sankcje zachodnie odcinające Rosjan od kapitału zachodniego, inwestycje w sektorze gazu skroplonego w Rosji stoją pod znakiem zapytania.
Kolejnym problemem jest konieczność budowy rurociągu wysokiego ciśnienia, który dostarczyłby surowiec dla pierwszej fazy wykorzystania Baltic LNG. Chodzi o długi na 360 kilometrów odcinek od Wołchowy do Ust-Ługi. O potrzebie uruchomienia takiej inwestycji w celu dostarczenia gazu dla gazoportu eksportowego poinformował na spotkaniu z dyrektorem Gazpromu Aleksiejem Millerem gubernator regionu leningradzkiego Aleksander Drozdenko.
Dla projektu istnieje jednak alternatywa na Morzu Bałtyckim. Gazprom Marketing and Trading Singapore podpisał długoterminową umowę na handel gazem skroplonym z projektu Jamał LNG. Opiewa on na 20 lat i dostawy w ilości 2,9 mln ton LNG rocznie. Gazprom podaje, że większość surowca trafi do klientów hinduskich a cena będzie uzależniona od ceny ropy naftowej. Projekt jest bardziej zaawansowany od Baltic LNG.
Tymczasem agencja S&P obniżyła rating Rosji do poziomu śmieciowego, co dodatkowo zmniejsza atrakcyjność inwestycji w tym kraju.

