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Νέες απολύσεις δρομολογεί η Shell
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Άλλοι γίγαντες πετρελαίου ανακοίνωσαν επίσης σημαντικές μειώσεις του εργατικού
δυναμικού μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου τον Μάρτιο του περασμένου έτους
Η Shell θα περικόψει 330 θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις της στην Βόρεια
Θάλασσα, κυρίως θέσεις εργασίας γραφείου που εδρεύουν στο Αμπερντίν, σύμφωνα με
τα όσα αναμεταδίδει το Oilprice.
Οι περισσότερες από τις περικοπές θέσεων εργασίας στο Αμπερντίν θα
πραγματοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Άλλες θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν από
το προγραμματισμένο έργο παροπλισμού της πλατφόρμας Brent Charlie, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών, σύμφωνα με το BBC.
Επαναπροσδιορισμός
Η Shell συνεχίζει να θεωρεί τη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου ως τον πυρήνα
των δραστηριοτήτων της, αλλά η πανδημία και η πτώση της ζήτησης, καθώς και η
ενεργειακή μετάβαση, ώθησαν τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου να επανεξετάσουν τον
αριθμό των εργασιών και του εργατικού δυναμικού τους.
Η Shell, για παράδειγμα, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της
κατά 7.000 έως 9.000 θέσεις εργασίας ως μέρος των προσπαθειών μείωσης του κόστους,
με τις περικοπές να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2022. Η Shell είχε εργατικό
δυναμικό περίπου 83.000 ατόμων από το τέλος του 2019. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες
απολύσεις θα αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνόλου, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει
τις νέες προκλήσεις που θέτει η πανδημία.
Νέα δεδομένα
Αρκετές είναι άλλωστε οι εταιρείες του κλάδου πετρελαίου στον κόσμο που ανακοίνωσαν
επίσης σημαντικές μειώσεις του εργατικού δυναμικού μετά την πτώση των τιμών του
πετρελαίου τον Μάρτιο του περασμένου έτους.
Η BP, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου
Βασιλείου, μειώνει 10.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, ή περίπου το 15% του εργατικού

δυναμικού της, οι περισσότερες μέχρι το τέλος του 2020 και κυρίως θέσεις εργασίας
γραφείου.
Η Exxon μειώνει επίσης τα επίπεδα προσωπικού κατά περίπου 14.000 θέσεις εργασίας
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων, που είναι περίπου το 15% του
εργατικού δυναμικού. Περίπου 1.900 από αυτές τις περικοπές θέσεων εργασίας θα είναι
στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στα γραφεία διαχείρισης στο Χιούστον του Τέξας.
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