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Οι δώδεκα κορυφαίες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου στα διεθνή χρηµατιστήρια σηµείωσαν 
συνολικές ζηµίες άνω των $20 δισ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2020, σύµφωνα µε στοιχεία 
που συνέταξε η Anadolu Agency από τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτών των εταιρειών. 

Λόγω των χαµηλών τιµών του πετρελαίου, οι ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, 
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, BP, Royal Dutch Shell, Total SA, Eni, Rosneft και 
Equinor κατέγραψαν συνολικές ζηµίες ύψους $20,6 δισ. τους πρώτους τρεις µήνες του 2020. 
Οι δώδεκα πετρελαϊκοί γίγαντες σηµείωσαν καθαρά κέρδη $23,4 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Τα συνολικά έσοδα των δώδεκα εταιρειών µειώθηκαν επίσης κατά 17%, σε περίπου $262 
δισ., το πρώτο τρίµηνο του 2020, από περίπου $315,5 δισ. το πρώτο τρίµηνο του 2019, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία. 

Μεταξύ των δώδεκα πετρελαϊκών εταιρειών, η Baker Hughes κατέγραψε τις µεγαλύτερες 
ζηµίες, µε $10,2 δισ., ακολουθούµενη από τη Schlumberger, µε απώλειες $7,37 δισ. Η ιταλική 
Eni ήρθε τρίτη, µε ζηµίες $3,17 δισ. 

Μόνο τρεις εταιρείες µεταξύ αυτών πέτυχαν κέρδη το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020. 
Πρόκειται για τη Chevron, που ήρθε στην κορυφή µε κέρδη $3,6 δισ., τη γαλλική Total SA µε 
κέρδη $1,78 δισ. και τη βρετανική ΒΡ µε κέρδη µόλις $800 εκατ. 

Η Royal Dutch Shell έγινε η εταιρεία που κατέγραψε την υψηλότερη µείωση των εσόδων από 
έτος σε έτος, τόσο σε ποσοστό όσο και σε ποσό, µεταξύ των παραπάνω εταιρειών. Ενώ η 



εταιρεία παρουσίασε έσοδα $83,7 δισ. τους πρώτους τρεις µήνες του 2019, το ποσό αυτό 
µειώθηκε στα $60 δισ. την ίδια περίοδο του 2020, σηµειώνοντας µείωση $60 δισ. Η ετήσια 
µείωση των εσόδων κατά 28,3% ήταν επίσης η µεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση µεταξύ των 
δώδεκα εταιρειών. 

Σε πραγµατικούς όρους, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ, η 
ExxonMobil, ήρθε στη δεύτερη θέση, καθώς τα ετήσια έσοδά της µειώθηκαν κατά $7,46 δισ., 
και η Total SA της Γαλλίας είδε τα έσοδά της να µειώνονται κατά $6,54 δισ. 

Οι εταιρείες στη βιοµηχανία πετρελαίου αντιµετωπίζουν τώρα τον κίνδυνο να έχουν 
υψηλότερες απώλειες και πολύ µεγαλύτερες µειώσεις εσόδων τα επόµενα τρίµηνα, εάν οι 
τιµές του µαύρου χρυσού δεν ανακάµψουν. 

Παρόλο που οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους 
µήνες ότι σκοπεύουν να µειώσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους και να σταµατήσουν 
ορισµένα έργα υψηλού κόστους, οι τιµές του αργού πετρελαίου αναµένεται να παραµείνουν 
χαµηλές λόγω της αργής οικονοµικής δραστηριότητας και της χαµηλής ζήτησης πετρελαίου 
σε όλο τον κόσµο. 

ΠΗΓΗ:  https://www.mikrometoxos.gr/sto-kokkino-oi-koryfaies-petrelaikes-etaireies-to-q1/ 

 

  


