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Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron Corp ανακοίνωσε την Πέμπτη την 
δισεκατομμυρίων δολαρίων από το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο και τον ερευνητικό 
προϋπολογισμό της ακόμη και μετά από μια σημαντική αναδιάρθρωση των 
δραστηριοτήτων της καθώς προσπαθεί να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου και να 
διατηρήσει το μέρισμα της. Η εξέλιξη αυτή είναι κάτι ασφαλώς που αφορά και την Κύπρο 
καθώς  αναμένεται να διαφανεί κατά πόσο η Chevron θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του 
κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο οικόπεδο 12 της ΑΟΖ. 

Όπως σημειώνει δημοσίευμα του Reuters, oι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου διέγραψαν 
περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία φέτος, μείωσαν την 
παραγωγή και απολύθηκαν χιλιάδες υπαλλήλοι για να εξοικονομήσουν χρήματα ενόψει 
της απότομης μείωσης της ζήτησης και των εσόδων από πετρέλαιο. 

Η Chevron δήλωσε ότι αναμένει ότι το συνολικό κεφάλαιο και ο ερευνητικός 
προϋπολογισμός έως το 2025 θα είναι μεταξύ 14 δισεκατομμυρίων και 16 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη που έφτανε 
τα  22 δισεκατομμύρια  δολάρια. 

Η προσπάθειά της να περιορίσει τις δαπάνες για νέα έργα πετρελαίου, να διατηρήσει τις 
δαπάνες σταθερές τον επόμενο χρόνο και να μειώσει περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια 
από την τελευταία πρόβλεψη ήταν ένα σημάδι ότι αναμένει χαμηλές τιμές ενέργειας για 
χρόνια, σύμφωνα με το Reuters. 

Η μείωση πραγματοποιήθηκε παρά την προσθήκη τεράστιων έργων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τα οποία εξαγόρασε η Chevron ως μέρος 
μιας αγοράς Noble Energy ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό της για το 2021 ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
η εταιρεία δήλωσε ότι θα δαπανήσει 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια για εξερεύνηση και 
παραγωγή και 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διύλιση σχετικών δραστηριοτήτων. 

Παρά την περικοπή του συνολικού προϋπολογισμού, η εταιρεία δήλωσε ότι από το 2022 
είναι πιθανό να αυξήσει τις επενδύσεις στη λεκάνη Permian και στον Κόλπο του Μεξικού, 



βοηθούμενη από την αναμενόμενη μείωση του κεφαλαίου που απαιτείται για ένα έργο 
του Καζακστάν. 

Σε αντίθεση με την Chevron, η οποία έχει επαινέσει για την κεφαλαιακή της πειθαρχία, ο 
αντίπαλός της στις ΗΠΑ, Exxon Mobil Corp, δήλωσε τη Δευτέρα έως το 2025, ότι θα 
αυξήσει τις δαπάνες πάνω από το φετινό επίπεδο των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Οι μετοχές της Chevron σημείωσαν άνοδο περίπου 1% στα 90,72 δολάρια στις 
συναλλαγές νωρίς το πρωί. 
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