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Ακτιβιστές που διαδηλώνουν από το 2015 κατά της Exxon µε το σύνθηµα #ExxonKnew, έδωσαν το 

παρόν στη δίκη  

Ευκαιρία για κάποιους αλλά και … κίνδυνο για άλλους αποτελεί η κλιµατική αλλαγή, καθώς 
τα κόστη που συνδέονται µε αυτήν για κάποιες εταιρείες είναι τόσο υψηλά, που 
οποιαδήποτε ασάφεια στον προσδιορισµό τους, µπορεί να θεωρηθεί εξαπάτηση 
επενδυτών…τουλάχιστον στις ΗΠΑ. 

Μπροστά σε ένα τέτοιο πρόβληµα βρίσκεται αντιµέτωπη η ExxonMobil καθώς κατηγορείται 
ότι δεν εκτίµησε σωστά και δεν ενηµέρωσε µε ξεκάθαρο τρόπο τους επενδυτές για το 
κόστος µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Η ExxonMobil από την πλευρά της… 
αρνείται τους ισχυρισµούς λέγοντας ότι είναι πολιτικά παρακινηµένοι από ακτιβιστές που 
εναντιώνονται στη χρήση ορυκτών καυσίµων. 

Όποια και αν είναι η έκβαση της δίκης,  αυτό που αναδεικνύει είναι ότι βρισκόµαστε σε µια 
εποχή που ο κλιµατικός κίνδυνος θα πρέπει να αποτιµάται µε ακρίβεια, ώστε οι επενδυτές 
να ενηµερώνονται και να προστατεύονται. Μετά τη δική αυτή αναµένεται να αλλάξει ο 
τρόπος µε τον οποίο οι µεγάλες ενεργειακές εταιρείες υπολογίζουν και επικοινωνούν τον 
κλιµατικό  κίνδυνο, ενώ την ίδια στιγµή  η Exxon αντιµετωπίζει και νέες αγωγές που 
ασκούνται εναντίον της από µετόχους… 

Γιατί µπορεί  οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να κάνουν και τώρα εκθέσεις 
κλιµατικού κινδύνου,  ωστόσο αποδεικνύεται ότι το σηµαντικό είναι ποιες 
πληροφορίες  περιλαµβάνονται σε αυτές τις εκθέσεις και ποιοι δείκτες πρέπει να 
διαµορφωθούν ώστε να µετρούν αξιόπιστα τον κλιµατικό κίνδυνο. 



Σηµειώνεται ότι η  δίκη αυτή,  είναι η πρώτη του είδους της και είναι αποτέλεσµα τεσσάρων 
ετών ερευνών από εισαγγελείς. 

Η υπόθεση 

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Veletija Ann James, άσκησε κατηγορίες για 
εξαπάτηση των επενδυτών, εναντίον της εταιρείας ExxonMobil, σε δίκη που έγινε στις 22 
Οκτωβρίου στο Μανχάταν, ισχυριζόµενη  ότι η ExxonMobil δεν γνωστοποίησε στους 
επενδυτές,  τα κόστη που υπέστη η εταιρεία από  τους νέους κανόνες για τη µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

Σε εναρκτήρια επιχειρηµατολογία κατά τη δίκη, ο κ. Kevin Wallace, επικεφαλής του 
γραφείου προστασίας των επενδυτών, δήλωσε ότι η Exxon εξαπάτησε τους επενδυτές 
υποτιµώντας το κόστος των πολιτικών της κλιµατικής αλλαγής. 

Η εταιρεία κατηγορείται ότι έχει χρησιµοποιήσει όρους όπως proxy cost και «κόστος αερίων 
θερµοκηπίου»  (κόστος  GHG) σε µια προσπάθεια παραπλάνησης των επενδυτών ως 
προς το πόσο η εταιρεία πληρώνει στην αµερικανική κυβέρνηση για τις τεράστιες 
ποσότητες εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου λόγω των δραστηριοτήτων της. Οι 
επενδυτές είχαν ζητήσει από την εταιρεία, από το 2013, όταν οι κυβερνήσεις άρχισαν να 
περιορίζουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου,  να αποκαλύψει περισσότερα για τους 
κινδύνους που αντιµετώπιζε και τώρα ζητούν όχι µόνο ενηµέρωση, αλλά και αποζηµιώσεις. 

Τι λέει η ExxonMobil 

Από την άλλη πλευρά η ExxonMobil αναφέρει ότι οι ισχυρισµοί του Γενικού Εισαγγελέα της 
Νέας Υόρκης είναι ψευδείς και ότι η εταιρεία τακτικά λογοδοτεί στους επενδυτές µέσω 
τακτικών γνωστοποιήσεων για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος. 

Και σηµειώνει, ότι «ελλείψει οµοιόµορφου, παγκοσµίως αποδεκτού τρόπου αποτίµησης 
του κόστους άνθρακα, η ExxonMobil χρησιµοποιεί δύο διαφορετικές µετρήσεις για να 
υπολογίσει τις επιπτώσεις των τρεχόντων και των πιθανών κανονισµών που σχετίζονται 
µε το κλίµα. Το πρώτο είναι το «proxy cost» το οποίο στοχεύει να αντικατοπτρίζει τον 
αντίκτυπο όλων των πολιτικών για το κλίµα που θα µπορούσαν να µειώσουν τη ζήτηση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο. Το άλλο, το το κόστος  GHG 
(κόστος αερίων θερµοκηπίου) που αντικατοπτρίζει το πραγµατικό κόστος που µπορεί να 
επιβληθεί άµεσα από τις εκποµπές πετρελαίου και φυσικού αερίου ως αποτέλεσµα 
συγκεκριµένων νόµων». 

Η ExxonMobil  σηµειώνει ότι έχει επικεντρωθεί στη µείωση των εκποµπών της, βοηθώντας 
τους καταναλωτές να µειώσουν τις εκποµπές τους, πραγµατοποιώντας καινοτόµες έρευνες 
για τεχνολογίες χαµηλότερων εκποµπών και υποστηρίζοντας τη µείωση των εκποµπών µε 
το χαµηλότερο κόστος για την κοινωνία. 

Από το 2000, σηµειώνει η εταιρεία, η ExxonMobil έχει επενδύσει περίπου 10 
δισεκατοµµύρια δολάρια σε έργα έρευνας και ανάπτυξης ενεργειακών λύσεων για 
χαµηλότερες εκποµπές, συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης, 
βιοκαυσίµων, µείωση φωτοβολίδων και δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα. Το 2018, η 
εταιρεία ανακοίνωσε µέτρα µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, τα οποία 
αναµένεται να οδηγήσουν σε σηµαντικές βελτιώσεις  συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης 
κατά 15% των εκποµπών µεθανίου και της µείωσης κατά 25% της αύξησης µέχρι το 2020. 



 
 
Rex Tillerson, πρώην επικεφαλής ExxonMobil 
 
Ο µάρτυρας-σταρ της διαδικασίας  κατά τη διάρκεια της δίκης αναµένεται να είναι ο Rex 
Tillerson, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Exxon από το 2006 µέχρι την ένταξή του στην 
κυβέρνηση του Προέδρου Donald Trump τον Ιανουάριο του 2017. Ο Trump τον 
αποµάκρυνε τον Μάρτιο του 2018. 

 


