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Σύμφωνα με το Bloomberg, Ευρωπαίοι πετρελαϊκοί κολοσσοί 

μετατοπίζουν το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών τους  

H πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων σε όλα τα επενδυτικά 

σχέδια παγκοσμίως. Στην σκακιέρα του πετρελαίου, τα δεδομένα έχουν αλλάξει 

σημαντικά και τα ερωτήματα ποικίλλουν.  

 

Ένα από αυτά είναι το εάν αξίζει πλέον μία εταιρεία να επενδύσει στον μαύρο χρυσό και να 

αναζητήσει νέα κοιτάσματα. Απάντηση στο εν λόγω ερώτημα δίνει το Bloomberg, σύμφωνα 

με το οποίο οι πράξεις εταιρειών-κολοσσών της Ευρώπης δείχνουν ότι μεγάλα πρότζεκτ, τα 

οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί, φαίνεται να μην είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα. 

Οι παραδοχές των τελευταίων μηνών είναι δυσάρεστες. Καθώς η κρίση επιταχύνει επίσης 

την παγκόσμια στροφή προς την καθαρή ενέργεια, η χρήση των ορυκτών καυσίμων θα γίνει 

αισθητά πιο δαπανηρή τις επόμενες δεκαετίες, λόγω του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων 

για τις εκπομπές που προκαλεί η χρήση τους.  

 

Η εκτίμηση αυτή σημαίνει ότι η εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων δεν έχει πλέον νόημα από 

εμπορικής σκοπιάς. 

Η περίπτωση των Φόκλαντς 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των νησιών Φόκλαντς, στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. 

Πρόκειται για ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 



Πριν από μία δεκαετία, οι πετρελαϊκές εταιρείες βρήκαν κοιτάσματα πετρελαίου, αξίας 

πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών 

κοινοπραξιών. 

Ωστόσο, πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην. Το ενδιαφέρον έχει ατονήσει και όλοι κάνουν 

δεύτερες σκέψεις, που περιλαμβάνουν στην στροφή στην πράσινη ενέργεια και τις 

ανανεώσιμες. 

Στις 4 Αυγούστου, ενδεικτικά, η βρετανική BP ανακοίνωσε τη διακοπή των εξορρυκτικών 

δραστηριοτητών στην περιοχή των Φόκλαντς. Στις 15 Ιουλίου, είχε προηγηθεί η αναστολή 

ενεργειακού project, αξίας 200 εκατ. δολαρίων, και από την Premier Oil Plc.  

Τον μεγαλύτερο και αμεσότερο κίνδυνο, μάλιστα, φαίνεται ότι διατρέχουν τα 

κοιτάσματα σε Βραζιλία, Αγκόλα, Καναδά, ακόμα και στον Κόλπο του Μεξικό. 

Η πίεση για τον περιορισμό των εκπομπών μπορεί επίσης να ωθήσει τις εταιρείες να 

εγκαταλείψουν πλούσια αποθέματα υδρογονανθράκων στο υπέδαφος, όπως αναγνώρισε η 

Total SE της Γαλλίας τον περασμένο μήνα, εγγράφοντας ένα ποσό ύψους 8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων ως απομείωση των περιουσιακών της στοιχείων. 
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