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Cypr. W 2012 r. na po³udnie od Cypru, niedaleko granicy sektora izraelskiego, w obrêbie bloku 12 odkryto z³o¿e gazu ziemnego Aphrodite o zasobach szacowanych na
127 mld m3. Obecnie jest ono na etapie zagospodarowania,
planowane jest wykonanie 5 otworów eksploatacyjnych
i osi¹gniêcie w pierwszej fazie wydobycia 22,6 mln m3/d
gazu. We wspólnym oœwiadczeniu egipskiego ministra ds.
ropy naftowej Tarek El Molla i cypryjskiego ministra energii Yiorgiosa Lakkotrypisa strony deklaruj¹ budowê podmorskiego gazoci¹gu dostarczaj¹cego gaz do Egiptu, gdzie
bêdzie wykorzystany na potrzeby krajowe lub reeksportowany. Gazoci¹g zostanie u³o¿ony w wy³¹cznej strefie ekonomicznej Cypru oraz w takiej samej strefie Egiptu. W ten
sposób Cypr, obok Egiptu i Izraela, wchodzi do grona producentów i eksporterów ropy i gazu na Morzu Œródziemnym, nowym regionie naftowym, którego znaczenie szybko roœnie dziêki nowym odkryciom. Udzia³y w bloku 12
nale¿¹ do British Gas (35%), Noble Energy (35%), Delek
Drilling (15%) i Avner Oil Exploration (15%). Koncesje na
innych po³udniowych blokach posiadaj¹ ENI, KOGAS
i Total. Szacuje siê, ¿e zasoby wy³¹cznej strefy ekonomicz-

nej Cypru o powierzchni 15000 km2 podzielonej na 13 bloków koncesyjnych wynosz¹ 1,7 bln m3 gazu.
Brazylia. Cena akcji pañstwowego koncernu Petrobras
spad³a w tym roku o 94% i firma wprowadza liczne dzia³ania oszczêdnoœciowe, w tym ciêcia inwestycyjne. Kolejnym krokiem jest redukcja zatrudnienia – przewiduje siê
zwolnienie 12 tys. osób, co do 2020 r. ma przynieœæ
oszczêdnoœci w wysokoœci 33 mld reali (10,2 mld USD).
W celu z³agodzenia skutków tych decyzji przygotowano
program dobrowolnych odejœæ, do którego wg informacji
Petrobrasu zg³osi³o siê 11,7 tys. pracowników. Wprowadzany jest te¿ specjalny projekt dzia³añ organizacyjnych,
które maj¹ zapewniæ ci¹g³oœæ i bezpieczeñstwo operacji
przy zmniejszonej obsadzie personalnej. Obecny prezydent Michel Temer i rz¹d deklaruj¹ zmniejszenie ingerencji
w funkcjonowanie koncernu.
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