Krótka analiza sektora naftowego w Kazachstanie w 2017 roku

Wg wyników 2017 roku, produkcja produktów ropopochodnych zwiększyła się o 14,2%.
59.3% wyprodukowano w obwodzie Atyrauskim (Atyrauska rafineria, https://www.anpz.kz/), 12% w obwodzie Pawłodarskim (Pawłodarska rafineria, https://www.pnhz.kz/) oraz 11,2% w obwodzie
Południowo-Kazachstańskim
(Szymkiencka
rafineria
„PetroKazakhstan
Oil
Products”,
http://www.petrokazakhstan.kz/)
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie trzy rafinerie rozpoczęły produkcję oleju napędowego ekologicznej
klasy K4 i K5 (odpowiedniki Euro-4, Euro-5) i wówczas w Kazachstanie zabroniono produkcji produktów
ropopochodnych ekologicznej klasy K2, K3. Jednak paliwo klasy K2 będzie można wykorzystywać dopóki
nie skończą się jego zapasy na bazach i stacjach benzynowych.
W wyrażeniu naturalnym produkcja paliwa w 2017 roku zwiększyła się o 4,2% w stosunku do roku 2016,
do 3,1 mln ton. W tym: 41,8% zapewniła rafineria Pawłodarska, 33,4% - rafineria Szymkiencka oraz 21,1%
- rafineria Atyrauska.
Z kolei produkcja oleju napędowego zmniejszyła się o 6%, do 4,4 mln ton. W tym: 34% wyprodukowano
w rafinerii Pawłodarskiej, 31,2% - w rafinerii Atyrauskiej oraz 27,6% - w Szymkentckiej rafinerii.

Źródło: Komitet Statystyczny Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu, EnergyProm

Wg wyników 11 miesięcy 2017 roku rafinerie Kazachstanu zaspokajają popyt na benzynę w 73,9%, na olej
napędowy – 91,5%.
Import benzyny zmniejszył się w stosunku do roku 2016, o 3,9%, oleju napędowego – o 5,9%.
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Bilans zasobów i wykorzystania. Styczeń-listopad 2017 / tys. ton
2017
2016
Wzrost w 2017
2016
ciągu roku
Paliwo, w tym lotnicze
Zasoby
3 796,1
3 667,3
3,5%
Udział w zasobach
Produkcja
2 803,5
2 634,7
6,4%
73,9%
71,8%
Import
992,6
1 032,6
-3,9%
26,1%
28,2%
Wykorzystanie
3 796,1
3 667,3
3,5%
Udział w wykorzystaniu
Eksport
2,27
0,1%
Sprzedaż na
rynku
3 793,8
3 667,3
3,4%
99,9%
100,0%
wewnętrznym
Olej napędowy
Zasoby
4 421,5
4 654,0
-5,0%
Udział w zasobach
Produkcja
4 043,9
4 297,3
-5,9%
91,5%
92,3%
Import
377,6
356,7
5,9%
8,5%
7,7%
Wykorzystanie
4 421,5
4 654,0
-5,0%
Udział w wykorzystaniu
Eksport
88,9
45,3
96,0%
2,0%
1,0%
Sprzedaż na
rynku
4 332,6
4 608,7
-0,6%
98,0%
99,0%
wewnętrznym
Źródło: Komitet Statystyczny Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu

EnergyProm

Po dwóch latach spadu, eksport ropy naftowej zwiększył się o 37% w okresie 9 miesięcy 2017 roku.
W wyrażeniu fizycznym wielkość dostaw zwiększyła się o 8%.
W okresie 9 miesięcy 2017 roku Kazachstan wyeksportował ok. 50,7 mln ton surowej ropy naftowej
i surowych produktów ropopochodnych. Wielkość eksportu węglowodorów zwiększyła się o 7,6%
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Jednocześnie zwiększyła się wartość dochodów ze sprzedaży ropy naftowej za granicę – wartość eksportu
w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 19,2 mld USD czyli o 36,6% więcej, niż w okresie 9 miesięcy 2016
roku.

Eksport surowej ropy naftowej oraz surowych produktów ropopochodnych

Źródło: Finprom.kz, wg danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

W trójce największych nabywców kazachstańskiej ropy naftowej zaszły zmiany. W jej składzie znalazła się
Francja, wyprzedzając Szwajcarię. W okresie styczeń-wrzesień 2017 roku francuskie przedsiębiorstwa
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kupiły surowej ropy naftowej z Kazachstanu o wartości 2,1 mld USD. Jest to kwota o 69,6% większa, niż
w okresie 9 miesięcy 2016 roku, przy czym koszt za tonę surowca dla Francji wzrósł o 28%.
Największym nabywcą pozostają Włochy, które w okresie 9 miesięcy 2017 r. kupiły 16 mln ton za 6,2 mld
USD. W ciągu roku wartość eksportu węglowodorów do Włoch wzrosła o 19,3%, chociaż wielkość dostaw
w wyrażeniu fizycznym zmniejszyła się o 1,8%.
Chiny – jeden z największych partnerów handlowych Kazachstanu, zmniejsza zakup kazachstańskiej ropy
naftowej – w 2017 roku wielkość eksportu wyniosła 567,7 mln USD, czyli o 7,2% mniej, niż w roku
poprzednim.

Źródło: Finprom.kz, wg danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

Miejscowe firmy wydobywcze widząc odnowienie popytu na kazachstańskie węglowodory, szybko
zwiększyły wydobycie. W okresie styczeń-październik 2017 r. wydobyto 60,2 mln ton surowej ropy
naftowej. Jest to największa wielkość wydobycia w okresie 10 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat.

Źródło: Finprom.kz, wg danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK
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Zwiększenie inwestycji w sektorze wpływa na dynamikę produkcji produktów ropopochodnych. W tym,
produkcja benzyny po spadku w 2015 roku, w okresie styczeń-wrzesień 2016 zwiększyła się o 4,4%,
natomiast w analogicznym okresie roku 2017 – o 6,1%.
Produkcja oleju opałowego po 4-ch latach spadku, w roku 2017 zwiększyła się o 5,5%.
Natomiast produkcja oleju napędowego zmniejszyła się w ciągu roku o 3%.
Należy odnotować wyjątkowy wzrost inwestycji w rafineriach oraz w zakładach produkcji koksu:
przedsiębiorstwa samodzielnie zwiększyły nakłady inwestycyjne w ciągu roku o 51,6%, pozyskanie
pożyczek i kredytów z banków zwiększyło się o 3,7%, inwestycje zagraniczne zwiększyły się - o 3,9%.

Źródło:
http://finprom.kz/ru/article/spros-na-kazahstanskuyu-neft-na-mezhdunarodnyh-rynkah-vosstanavlivaetsyaposle-dvuh-let-padeniya-eksport-syroj-nefti-vyros-na-37-po-itogam-9-mesyacev-2017-goda
http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/investory-povyshayut-interes-k-neftepererabatyvayushej-otraslirk-obem-investvlozhenij-massirovanno-rastet-vtoroj-god-podryad
http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/npz-strany-proizveli-za-god-3-milliona-tonn-benzina-na-4-bolshechem-godom-ranee-vypusk-diztopliva-naprotiv-sokratilsya-na-6-do-4-millionov-tonn
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