Το τριπλό "κλιματικό χτύπημα" για τις μεγάλες
πετρελαϊκές μέσα στην ίδια ημέρα προμηνύει εξελίξεις
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Τριπλό πλήγμα δέχτηκαν χθες οι μεγάλες πετρελαϊκές, καθώς την ίδια ημέρα σημειώθηκαν
τρία σημαντικά γεγονότα που αναμένεται να έχουν συνέπειες για τη συνέχεια.
Καταρχήν, είχαμε την ηχηρή απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου που ορίζει ότι η Royal
Dutch Shell θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις
δραστηριότητές της κατά 45% μέχρι το 2030.
Στην περίπτωση της ExxonMobil, πραγματοποιήθηκε μια περιπετειώδης γενική συνέλευση,
όπου το μικροσκοπικό ακτιβιστικό ταμείο Engine-1 με μετοχές μόλις 50 εκατ. δολαρίων στην
Exxon, κατάφερε να εκλέξει δύο μέλη στο ΔΣ με στόχο την αλλαγή πλεύσης του ομίλου προς
πιο αειφόρες κατευθύνσεις. Μάλιστα, ο στόχος της Engine-1 ήταν να τοποθετήσει τέσσερα
μέλη και να πάψει να είναι το ίδιο πρόσωπο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι με το μέρος της συντάχθηκαν μεγάλοι επενδυτές όπως η
Blackrock.
Επίσης, οι μέτοχοι της Chevron ψήφισαν χθες υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων του
ομίλου μετά από εκστρατεία της ολλανδικής "Follow This", η οποία προηγουμένως είχε
πετύχει κάτι αντίστοιχο στις ConocoPhillips και Phillips 66.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι παραπάνω εξελίξεις σημαίνουν ότι οι
πετρελαϊκοί όμιλοι θα πρέπει στο εξής να αποεπενδύσουν από δραστηριότητες στα ορυκτά
καύσιμα σε ένα βαθμό και να επενδύσουν σε ανανεώσιμες τεχνολογίες.
Οι συνέπειες για την παραγωγή πετρελαίου είναι προφανείς, καθώς αναγκαστικά
οδηγούνται σε περιορισμό των επενδύσεων σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
μεταξύ άλλων. Όλα αυτά σε μια εποχή που οι εν λόγω επενδύσεις ήταν ήδη δραστικά
μειωμένες, πριν ακόμα έρθει η πανδημία.

Ενδεχομένως, ένας από τους κερδισμένους από την κατάσταση αυτή μακροπρόθεσμα είναι
οι εθνικές πετρελαϊκές, όπως της Ρωσίας ή της Σ. Αραβίας που δεν αντιμετωπίζουν
αντίστοιχες προκλήσεις.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και το σχόλιο του Ζαβιέ Μπλας, αναλυτή του Bloomberg, ο
οποίος επισήμανε με βάση τα παραπάνω πως η κοινωνία δείχνει να προσπαθεί να ρυθμίσει
το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με παρεμβάσεις στην προσφορά, παρά στη ζήτηση.
"Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το θέμα των επιλογών μας και τι σημαίνει η κλιματική
αλλαγή για το δυτικό τρόπο ζωής. Κάποιες αλλαγές συμπεριφοράς είναι εύκολες, άλλες όχι",
τόνισε.
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