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Η Exxon ανέφερε το πρώτο συνεχόµενο τρίµηνο οικονοµικών απωλειών σε διάστηµα 36 
χρόνων εξαιτίας της µείωσης στη ζήτηση του πετρελαίου στη διάρκεια της υγειονοµικής 
κρίσης που προκλήθηκε από το κορονοϊό  
 

Μετά από ένα δεύτερο ζοφερό τρίµηνο στην παγκόσµια αγορά λόγω της πανδηµίας 

του κορωνοϊού, η Exxon Mobil προειδοποιεί ότι το 20% των παγκόσµιων 
αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να µην είναι πλέον βιώσιµα, 

σύµφωνα µε το Bloomberg. 

Σύµφωνα µε την τρίτη µεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας παγκοσµίως, το 1/5 των αποθεµάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσµο δεν θα θεωρείται πλέον ως «αποδεδειγµένα 

αποθέµατα» στο τέλος του τρέχοντος έτους, εάν οι τιµές του πετρελαίου δεν ανακάµψουν 

πριν από τότε. 

Παράλληλα, η αξία των περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι 

πλέον η ίδια. Η εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τα περιουσιακά στοιχεία της για το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιµα 

έως τον Νοέµβριο. 

Η συγκριτική διαφορά µε το 2019 

Μάλιστα, η Exxon κατέγραψε τη χειρότερη τριµηνιαία απώλεια της σύγχρονης ιστορίας το 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, σηµειώνοντας απώλεια 1,1 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων, σε σύγκριση µε τα κέρδη 3,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίµηνο του 

2019. 



Ακόµα, η Exxon δεν κινείται για να µειώσει το µέρισµα της, την οποία οι αναλυτές αναµένουν 

ότι θα κοστίσει στο πετρέλαιο περί τα 15 δις. Ωστόσο, εξετάζει κάποιες περικοπές θέσεων 

εργασίας, περικοπές εισφορών που ταιριάζουν µε τη σύνταξη και άλλα ζητήµατα πειθαρχίας 

κόστους, σύµφωνα µε διάφορες πηγές. 

Ειδικότερα, ενηµέρωσε τους εργαζόµενους της ότι θα προχωρήσει στην αναστολή 

χορήγησης της οικονοµικής συµµετοχής της στο πρόγραµµα συνταξιοδοτικής αποζηµίωσης 

από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως δήλωσαν πηγές που έλαβαν ένα µήνυµα της εταιρίας. 

Την Παρασκευή (31/7), η Exxon ανέφερε το πρώτο συνεχόµενο τρίµηνο οικονοµικών 

απωλειών σε διάστηµα 36 χρόνων εξαιτίας της µείωσης στη ζήτηση του πετρελαίου στη 

διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης που προκλήθηκε από το κορονοϊό. 
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