Στα 48 δισ. δολ υπολογίζεται η
σωρευτική ζημιά της Exxon Mobil έως
το 2021 σύμφωνα με τους αναλυτές
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Η εταιρεία ξεκινά μια παγκόσμια αναθεώρηση αναθεώρησης των εξόδων
και οι αναλυτές πιστεύουν ότι η «κάποτε» αδιανόητη περικοπή
μερισμάτων έχει τον χαρακτήρα του πιθανότερου
Ανεπανόρθωτη είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο κλάδος του πετρελαίου, εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα ισχυροί «παίκτες» της αγοράς να έχουν
πάρει την κατιούσα.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του Reuters και της Wall Street, ενδεικτική περίπτωση αυτής της
κατάστασης είναι η Exxon Mobil. Η κορυφαία πετρελαιοπαραγωγική εταιρεία των ΗΠΑ
συγκεντρώνει τεράστιες πιθανότητες ελλείμματος έως και 48 δισ. δολ έως το 2021. Πρόκειται
για μια ζοφερή συνθήκη, η οποία «απαιτεί βαθιές περικοπές στο προσωπικό της και τα έργα
της».
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Exxon Mobil είχε καταστεί συνώνυμο της επιτυχίας,
καθώς είχε καταφέρει να αποκομίζει τεράστια κέρδη, χάρη στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων
αργού. Όπως σημειώνεται, η εταιρεία δανείστηκε φέτος 23 δισεκατομμύρια δολάρια για να
πληρώσει τους λογαριασμούς της, διπλασιάζοντας σχεδόν το οφειλόμενο χρέος της. Τον
Ιούλιο, δημοσίευσε τις πρώτες τριμηνιαίες απώλειες back-to-back. Αντιμετωπίζει μια απώλεια
1,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Refinitiv, εξαιρουμένων των πωλήσεων
περιουσιακών στοιχείων ή της μείωσης.
Το επικείμενο έλλειμμα ύψους περίπου 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2021
υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας δεομένα από πράξεις, δεσμεύσεις για πληρωμές μετόχων
και το κόστος για το μαζικό πρόγραμμα επέκτασης που είχε σχεδιάσει η Exxon. Τώρα η
εταιρεία ξεκινά μια παγκόσμια αναθεώρηση αναθεώρησης των εξόδων και οι αναλυτές
πιστεύουν ότι η «κάποτε» αδιανόητη περικοπή μερισμάτων έχει τον χαρακτήρα του
πιθανότερου.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αποσυρθεί από τον δείκτη Dow Jones των κορυφαίων
βιομηχανικών εταιρειών των ΗΠΑ μετά από 92 χρόνια. Εκθέτει έως και το 10% του
προσωπικού των Η.Π.Α. σε σκληρές κριτικές που θα μπορούσαν να απομακρύνουν χιλιάδες
άτομα από την εταιρεία και αφαιρεί πλούσια συνταξιοδοτικά επιδόματα που απολάμβαναν οι
υπάλληλοι, δουλεύοντας κατά μέσο όρο 30 χρόνια.
Τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων LNG
Η κατασκευή μιας εγκατάστασης LNG αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Τέξας, όπου
η Exxon κατέχει μερίδιο 30% ήδη κινείται αργά και τώρα «δεν υπάρχει η επείγουσα ανάγκη»,
δήλωσε ο Alex Munton. Μάλιστα, αναμένει ότι η εκκίνησή του θα καθυστερήσει ένα χρόνο, το
2025 το νωρίτερο.
Επίσης, ένα τεράστιο έργο LNG στη Μοζαμβίκη πιθανότατα δεν θα λάβει τελική επενδυτική
απόφαση έως το 2023, καθώς η επέκταση των εξαγωγών της Exxon στην Παπούα, Νέα
Γουινέα, καθυστερεί λόγω κυβερνητικών συνομιλιών και χαμηλών τιμών στο LNG. «Η
πραγματικότητα είναι ότι η Exxon δεν προχωρά με κανένα από αυτά στο εγγύς μέλλον»,
δήλωσε ο Munton.
Στο Μεξικό, η Exxon πιθανότατα θα μειώσει την υπεράκτια δραστηριότητα αφού το πρώτο
της πηγάδι δεν ήταν εμπορικό, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις δραστηριότητές
του. Αντ 'αυτού θα επικεντρωθεί στις εισαγωγές καυσίμων και στις λιανικές πωλήσεις,
ανέφεραν.
Άλλα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης 1,9
δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διυλιστήριο Beaumont, Texas, στη Βραζιλία αντιμετωπίζουν
έως και ένα έτος αναβολή.
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