
 
 
 
 
 
 
Argentina: Plyn, voda, vítr 
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Argentinská politická situace přímo ovlivňuje (ne)ochotu investorů investovat do 
rozvoje energetického sektoru. Po loňském znárodnění španělské investice v ropné 
společnosti YPF se investoři na Argentinu dívají s podezřením. Velké zásoby 
břidličných plynů, potřeba opravy a údržby rozsáhlých rozvodných sítí 
a rostoucí spotřeba elektřiny na obyvatele argentinský obrázek přeci jen o něco 
vylepšují. Největší příležitosti přináší vodní a větrné elektrárny. Argentina se 
zaslíbila plynu, z obnovitelných zdrojů má nejlepší vyhlídky vítr. 

ELEKTŘINA MOC NENESE 

Loňské převzetí podílu španělské firmy Repsol v koncernu YPF argentinskou vládou 
a restrikce na vyvedení zisků do zahraničí uvrhly Argentinu do špatného světla. 
Mnoho plánů bylo revidováno nebo odloženo a někteří investoři rovnou oznámili, že 
od svého plánu investovat v Argentině své peníze ustupují. V této atmosféře poněkud 
zapadá skutečnost, že trh s elektrickou energií je v Argentině jedním 
z nejliberálnějších v Jižní Americe. Od privatizace a vstupu soukromého 
kapitálu nemá žádná elektrárenská společnost dominantní postavení: nejsilnější 
firmy Costanera, EBY nebo Central Puerta drží tržní podíly okolo 6-8 %.  

Elektřinu v Argentině vyrábí 55 tepelných, 34 vodních a 2 jaderné elektrárny (třetí 
elektrárna, Atucha II, se dokončuje) Podíl jádra na výrobě je zatím malý, 
z instalované 1 GW pochází pouze 6 % vyrobené energie. Kapacita vodních 
elektráren tvoří 11,1 GW, podíly jednotlivých druhů paliva na celkem 
instalovaných 33,3 GW znázorňuje graf. 

 

I když jsou firmy ve svém rozhodování nezávislé, jejich ekonomiku silně ovlivňuje 
vládní kontrola cen elektřiny koncovým uživatelům. Zmrazení cen v roce 2004 
jako reakce na krizi z roku 2002 energetiku značně zatížilo: investice firem do rozvoje 
energetických zdrojů poklesly a poptávka se zvýšila. Pokles argentinského pesa vede 
k tomu, že v dolarovém vyjádření se ceny, bez ohledu na růst nákladů, dokonce 
snižovaly! Vláda odpověděla dvěma strategiemi: zahájením velkých projektů 
a založením poloveřejné firmy Energia Argentina (Enarsa). Většina firem proto dnes 
funguje ve ztrátě, firmy Edelap nebo Edesur vykazují značné deficity, ostatní 
společnosti na tom nejsou o nic lépe. 



  

Argentina nedisponuje kvalitní energetickou přenosovou soustavou, nemalá 
část území nemá vzájemně propojeny energetické zdroje. O distribuci elektrické 
energie pomocí elektrorozvodné soustavy (500, 220 a 132 kV) se dělí 28 firem, 
z nichž 70 % je v soukromých rukou.  

Na distribuci elektrické energie se v Argentině podílí dvě páteřní rozvodné 
soustavy: SADI (Sistema Argentino de Interconexión), pokrývající sever a střed 
země, prakticky celého území Argentiny kromě Patagonie, zajišťuje distribuci 96,7 % 
rozvodné kapacity země a SIP (Sistema Interconectado Patagónico), která rozvádí 
energii v Patagonii na jihu země (Neuquén, Río Negro, Chubut a Santa Cruz). 
Zajišťuje distribuci 3,3 % rozvodné kapacity. V současnosti probíhá oprava 940 km 
sítí, práce se týkají celkem 18 provincií. 

STAVĚT SE MUSÍ 

Od roku 2007 se vláda snaží - sama i s pomocí investorů - zvýšit a modernizovat 
výrobní kapacity. Protože investoři do argentinské ropy a plynu nyní zrovna ve 
frontě nestojí, je pozornost zaměřena hlavně na výstavbu jiných než fosilních 
technologických kapacit. 

Atucha I (357 MW) je první jadernou elektrárnou na latinskoamerickém kontinentu. 
Zároveň je jedinou jadernou elektrárnou, která funguje na bázi těžké vody (D2O) 
a pouze lehce obohaceného uranu.  

Atucha II (745 MW) je rovněž těžkovodní jaderná elektrárna, která je ve finální fázi 
výstavby a do plného provozu má být uvedena koncem roku 2013. Z ekonomických 
důvodů byla její stavba na dvě desetiletí přerušena a dostavba se realizuje teprve od 
roku 2004 s účastí francouzské Framatone. Od června 2013 probíhá její zkušební 
provoz, plného výkonu má dosáhnout na konci roku. Značně předražená investice 
aktuálně překračuje 3,5 mld. USD.  

Po uvedení do plného provozu reaktoru Atucha II se v letech 2014-2015 odstaví JE 
Embalse (uvedena do provozu v roku 1984) a bude prováděna její generální údržba 
a modernizace. Elektrárnu Embalse pomůže modernizovat Atomic Energy of Canada. 
Projekt za 545 milionů USD prodlouží životnost elektrárny o 25-30 let.  

Největší počet projektů ale běží nebo je plánován v oblasti vodních elektráren. Punta 
Negra (64 MW) je blízko dokončení, blízké El Horcajo se má začít stavět v roce 
2017. Los Blancos v provincii Mendoza se má dokončit v roce 2014, energetickou síť 



obohatí o 445 MW. Na začátku roku 2013 vláda přijala nabídky firem, které mají 
zájem postavit přehradní komplex Rio Santa Cruz, které budou tvořit přehrady 
Jorge Cepernic (600 MW v La Barrancosa) a Nestor Kirchner (1.140 MW v Condor 
Cliff). Odhad nákladů je 4,5 mld. USD a investice představuje asi největší šanci pro 
dodavatele energetických technologií a výrobků v nejbližší době. Stát se má na 
provozování vodního díla podílet, což z něj dělá velice zajímavý projekt. S pomocí 
brazilské rozvojové banky BNDES se má stavět vodní elektrárna Chihuido I 
(640 MW) s dodavateli Electroingenieria, Constructora OAS a Hidrocuyo.  

Všechny tyto investice se dějí s jediným cílem: uspokojit rostoucí poptávku po 
elektřině. I přes všechny otřesy, které Argentinu v posledních letech potkaly, se totiž 
spotřeba elektrické energie neustále zvyšuje (Argentina má přes 40 milionů obyvatel). 
Do energetiky směřuje i největší objem státních dotací, prostřednictvím cenových 
úlev pro obyvatele s nejnižšími příjmy tak vláda realizuje část své sociální 
politiky. Dosavadní trend rychlejšího růstu objemu dotací než je růst HDP nebo 
státního rozpočtu je ale dlouhodobě neudržitelný.  

 
Spotřeba elektřiny v Argentině, TWh Spotřeba elektřiny na obyvatele, kWh 

  
zdroj: Argentina Energy Report - Enerdata 

SVĚŽÍ VÍTR Z PAMPY 

Argentina patřila mezi první země-signatáře Kjótského protokolu a jejím cílem je 
v roce 2016 získávat 8 % energie z obnovitelných zdrojů. V té době chce mít 
instalovanou kapacitu 3.000 MW z obnovitelných zdrojů. Největší šance má elektřina 
z větru, který by se měl zásadně podílet na energetickém mixu země. Již dnes jsou 
patagonské větry skvělou obchodní příležitostí pro dánskou firmu Vesta. Ta 
je hlavním dodavatelem turbín pro větrný park Rawson, kde 80 MW instalovaných 
kapacit zajišťuje 43 větrných turbín od Vesty. Investorem je firma Emgasud, která 
plánuje v Rawsonu vyrábět až 320 GWh elektřiny ročně.  

Se svými technologiemi se do větrného byznysu v Argentině chce dostat také Čína, 
která stojí za plánem vybudovat větrnou elektrárnu Gastre o síle 1.350 MW 
v provincii Chubut v Patagonii.  

Podle odhadů větrného potenciálu může mít Argentina do roku 2020 instalované 
větrné parky o celkové kapacitě až 5.000 MW (maximální odhad).  



  
Větrný park Rawson osobně spustila argentinská prezidentka Cristina Fernandez 

PLYN BUDE VÍTĚZ 

Argentina je na zemní plyn bohatá země, má třetí nejbohatší ložiska v Jižní 
Americe. Při započtení potvrzených zdrojů břidličného plynu je dokonce třetí na světě, 
po Číně a USA. Regulace plynárenského průmyslu může sloužit jako barometr vztahu 
argentinské vlády k zahraničnímu kapitálu. Zemní plyn je proto, hned po ropě, 
nejsledovanější komoditou, na které se projevují všechny vládní kroky (i přešlapy). 

Ceny plynu koncovým uživatelům jsou regulovány s ohledem na sociální politiku. Aby 
vláda přesvědčila zahraniční investory o výnosnosti investic do rozvoje zdrojů 
zemního plynu, musela jim nabídnout zvýhodněné podmínky, protože domácí 
cena 2-2,5 USD/milion BTu není pro investory zajímavá. Jelikož je v zájmu vlády 
získat více peněz ze svého plynového bohatství, přibližují se její zájmy k zájmům 
privátního kapitálu. O tom, že se nová ložiska nerozvíjela a kapitál do sektoru 
nepřicházel, svědčí skutečnost, že od roku 2008 je Argentina čistým dovozcem 
zemního plynu (viz graf).  

Proto vláda spustila program Gas Plus (Gas+), který investorům umožňuje 
prodávat plyn z nově otevřených ložisek za ceny kolem 5 USD/milion BTu. Programu 
se účastní největší domácí firmy Total Austral a YPF, americké Chevron (má koncesi 
na průzkum v provincii Salta, chce začít průzkum se sto vrty), Pan American Energy, 
ExxonMobil, zájem projevil i ruský Gazprom a čínské společnosti.  

V Argentině, stejně jako i v ostatních zemích Jižní Ameriky, je velice rozšířený 
pohon automobilů na stlačený zemní plyn (CNG). Většina taxíků a městských 
autobusů využívá toto palivo, celkem je v Argentině registrováno okolo dvou milionů 
vozidel na toto palivo. Více než 1.900 čerpacích stanic umožňuje doplnění CNG 
na místě. Tento trh, ač značně konkurenční, představuje trvalou příležitost pro 
dodavatele plnících technologií a příslušenství. Jsou u toho i Češi - Vítkovice a.s. tuto 
příležitost uměla využít a na stlačený plyn v roce 2007 zřídila v Olavarríi vlastní 
výrobu láhví v nově založené dceřiné společnosti Cidegas. 

 



 

 
Argentinská plynová bilance a největší naleziště břidličného plynu 

 

 
SWOT ANALÝZA  

S – Rozloha země, objem budovaných a plánovaných nových kapacit. Rostoucí 
poptávka po elektřině. 

W – Jednání s vládou a provinciemi je často zdlouhavé a složité. Jiný přístup k času 
a plnění dohod. Cenová kontrola elektrické energie. 

O – Vodní a větrná elektřina. Opravy rozvodných sítí. Technologie pro CNG a těžbu 
zemního plynu. 

T – Náhlé změny energetické politiky. Čínská expanze. 
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