Παγώνει επενδύσεις η ExxonMobil Κύπρου Αναβάλλεται για το 2021 η γεώτρηση στο «Γλαύκο»
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Η οικονοµική κρίση, που έχει πλήξει άµεσα και των τοµέα των υδρογονανθράκων, σε συνδυασµό µε τα
περιοριστικά µέτρα που επηρέασαν την κυκλοφορία αγαθών και προσωπικού οδηγούν σε σχετική
αναπροσαρµογή τις δραστηριότητες που προγραµµάτιζε να αναπτύξει η ExxonMobil στην Κύπρο το προσεχές
διάστηµα.
Σύµφωνα µε τον κ. Βαρνάβα Θεοδοσίου, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ExxonMobil Κύπρου, το πρόγραµµα
εργασιών της επιβεβαιωτικής γεώτρησης του κοιτάσµατος Γλαύκου, που είχε αρχικά προγραµµατιστεί για το
2020, θα αναβληθεί για το 2021. Επίσης, η εταιρεία προχωράει και στην αναβολή ορισµένων έργων µεγάλων
κεφαλαιουχικών δαπανών.
Όµως, όπως, διαβεβαιώνει ο κ. Θεοδοσίου, οι βασικές δραστηριότητες της ExxonMobil Κύπρου θα
παραµείνουν σε µεγάλο βαθµό ανεπηρέαστες, µε την εταιρεία να επιδεικνύει αυξηµένη προσοχή στη µείωση
των εξόδων.
«Αν και είναι δύσκολο να κάνουµε συγκεκριµένες προβλέψεις σε αυτό το στάδιο, πιστεύουµε ότι τελικά η
οικονοµική δραστηριότητα θα επανέλθει, γεγονός που µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε αυξηµένη ζήτηση για
τα προϊόντα µας και στην ανάκαµψη του κλάδου», εξηγεί, µεταξύ άλλων, ο κ. Θεοδοσίου στο κυπριακό
InBussinessNews.
Ο διευθύνων σύµβουλος της ExxonMobil Κύπρου υπογραµµίζει, επίσης, ότι «πρωταρχικοί στόχοι της
εταιρείας µας είναι η συνέχιση των επενδύσεων σε έργα που δηµιουργούν αξία, η διατήρηση της ρευστότητας
και η πληρωµή µερίσµατος στους µετόχους µας, καθώς και η βέλτιστη χρήση του δυνατού ισολογισµού µας
για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω της παρούσας κρίσης».
Τέλος, ο κ. Θεοδοσίου εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η Κύπρος θα µπορέσει σύντοµα να επιστρέψει σε
πορεία ανάπτυξης: «Η Κύπρος έχει αποδειχθεί ανθεκτική στις κρίσεις. Το διαφορετικό σ’ αυτή την περίπτωση
είναι ότι πρόκειται για µια παγκόσµια κρίση και για µια εξωστρεφή οικονοµία, κάτι που δηµιουργεί πρόσθετες
προκλήσεις. Όµως, ενώ ο covid-19 είχε σηµαντικές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά, είµαστε πεπεισµένοι ότι το
εµπόριο, οι συγκοινωνίες και οι βιοµηχανίες θα ανακάµψουν. Ελπίζω ότι ο αρνητικός αντίκτυπος θα
περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό έως το 2020 και πως η χώρα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη από το 2021».
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