
Exxon Mobil: «Παγώνει» τις γεωτρήσεις στην κυπριακή 

ΑΟΖ 

 

Η πανδηµία του κορωνοϊού και η κατάσταση που επικρατεί µε τις τιµές του πετρελαίου, 

οδήγησε την Exxon Mobil, να «παγώσει» τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, µέχρι και 

τον Σεπτέµβριο του 2021. 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα σε εσωτερική ενηµέρωση των στελεχών της εταιρείας έγινε 

γνωστό ότι o πετρελαικός κολοσσός σχεδιάζει να αναβάλει,  µέχρι να βελτιωθούν  τα 

οικονοµικά δεδοµένα, τις  έρευνες  και  τον  προγραµµατισµό   των  κατασκευαστικών   

έργων   για  την   εξόρυξη  υδρογονοθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Η αιτία είναι το γεγονός 

ότι η Exxon Mobil µειώνει τις διεθνείς επενδύσεις κατά 30% ώστε να αντιµετωπίσει 

την  κατάρρευση της τιµής του πετρελαίου κάτι που ανακοίνωσε  επίσηµα στις 7 Απριλίου. 

Tην είδηση επιβεβαίωσε µε δηλώσεις του ο υπουργός Ενέργειας της Κύπροου, Γιώργος 

Λακκοτρύπης, ο οποίος έλαβε  προ ηµερών επιστολή από την αµερικανική εταιρεία που 

τον ενηµέρωναν για τις προθέσεις της. «Μας ειδοποίησαν (η Exxon Mobil ) πριν µερικές 

ηµέρες ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε ότι αφορά και την πανδηµία  και 
την  κατάσταση στις διεθνείς αγορές ότι από την µια είναι αναγκασµένοι να αναβάλλουν 
την γεώτρηση για 12 µήνες  από την άλλη όµως το ευχάριστο είναι ότι  παραµένουν 
προσηλωµένοι στην Κύπρο». 
Αν η εξέλιξη  αυτή  καθυστερεί τα σχέδια Κύπρου, Ισραήλ και Ελλαδας σχετικά µε τον 

αγωγό East Med αλλα και γενικότερα τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή  ο κ. 

Λακκοτρύπης απάντησε καταφατικά αποκαλύπτοντας ότι αναµένει ότι η πανδηµια  θα 

επηρεάσει και το υπόλοιπο πρόγραµµα των γεωτρήσεων  στην κυπριακή ΑΟΖ που έχουν 

αναλάβει οι ευρωπαικές εταιρείες ΕΝΙ και TOTAL. «Σίγουρα θα δούµε µια καθυστέρηση 

γιατί µην ξεχνάµε ότι στην Κύπρο ειχαµε προγραµµατίσει εως και 5 γεωτρήσεις για εφέτος 

και θα µπορούσε και τα επόµενα δύο χρόνια εως και 9 γεωτρήσεις. Αρχής γενοµένης είναι 

στον προγραµµατισµό ότι θα άρχιζε η ΕΝΙ και η ΤΟΤAL τέλος Απριλίου την πρώτη τους 

γεώτρηση, 3 για εφέτος και  6  στο σύνολο. Αναµένω ότι και εκείνο το πρόγραµµα θα 

επηρεαστεί λόγω του κορωνοιού γιατί  είναι πολύ δύσκολο για τα πληρώµατα των πλοίων 

να µετακινούνται» είπε ο κ.Λακκοτρύπης. 

Ας σηµειωθεί, ότι η Exxon Mobil Corp ανακοίνωσε ότι θα µειώσει τις προβλεπόµενες 

επενδύσεις  της  στα  23 δις  από τα 33 δις δολάρια  καθώς η πανδηµία  έχει  προκαλέσει 

την κατάρρευση της τιµής του πετρελαίου στα 23 δολάρια και πολλά από τα προβλεπόµενα 

έργα της δεν είναι κερδοφόρα. «Τα µακροπρόθεσµα βασικά στοιχεία που υποστηρίζουν 

τα επιχειρηµατικά σχέδια της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει –  οι καταναλωτές και η 

ενέργεια θα αυξηθούν και η οικονοµία θα ανακάµψει», δήλωσε την περασµένη Τρίτη ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της  Exxon Mobil, Nτάρεν Γούντς .«Οι 

προτεραιότητες κατανοµής των κεφαλαίων µας παραµένουν επίσης αµετάβλητες. 
Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να επενδύουµε σε βιοµηχανικά πλεονεκτήµατα για να 

δηµιουργήσουµε αξία, να διαφυλάξουµε µετρητά για το µέρισµα και να κάνουµε την 
κατάλληλη και συνετή χρήση του ισολογισµού µας». Ο Γουντς πρόσθεσε ότι η Exxon 

Mobil  προβλέπει µείωση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου κατά 20%- 30%. 

Η κοινοπραξία Exxon Mobil – Qatar Petroleum ανακοίνωσε  τον Φεβρουάριο του 2019 

ότι η ερευνητική της γεώτρηση στον στόχο «Γλαύκος» του οικοπέδου 10  είχε ανακαλύψει 

συνολικό κοίτασµα που εκτιµάται µεταξύ 5 έως 8 τρισεκατοµµυρίων ποδών.Το κοίτασµα 

που ανακαλύφθηκε είναι το δεύτερο µεγαλύτερο που ανακαλύφθηκε παγκοσµίως την 

τελευταία τριετία. 
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