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Zöld támadás az ExxonMobil ellen 

(The future of Big Oil. The Economist May 29th 2021.) 

 

A texasi ExxonMobil Amerikai legnagyobb olajtársasága, a világranglistán a 6., árbevétel 

szempontjából az ötödik.
1
 2018-ban 290,2 md dollár volt a bevétele – ez közel kétszerese a 

magyar GDP-nek.  

A nagy európai olajcégek (a BP, a Shell és a Total) egy ideje „zöld profilt” is működtetnek, 

befektetnek a megújuló energiákba és más módon is zöldítik tevékenységüket. Ez a „veszély” 

fenyegeti most az ExxonMobilt is.
 
 

Az Economist 2021. május 29-i száma arról számol be, hogy a cég minapi (május 26-i) 

részvényesi közgyűlésén két zöld igazgatót is bejuttattak az igazgatótanácsba (kis híján 

hármat). Szavazóik mögött kaliforniai nyugdíjalapok és New York-i városi alkalmazottak 

nyugdíjalapja állnak. (Pontosabban ezen alapok részvényei az ExxonMobil tőkéjében.)  

E fejlemény azért is jelentős, mert az ExxonMobil a leginkább „carbon addictive” az 

olajóriások között – lásd az ábrákat – és egy igazgatótanácsban már egy eltérő vélemény is 

jelentősen befolyásolhatja a cég politikáját.  

 

Az Economist tudósítója – a cikkből ez kitűnik – nem kedveli a zöldeket. Azt írja, hogy annak 

mintájára, ahogy a kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő, azt szeretnék, hogy 

az olajkornak is vége lenne, mielőtt elfogy az olaj. Tevékenységük már túl van a „fa-

ölelgetésen”, és az idén már addig piszkálták az ExxonMobilt, amíg az kénytelen volt 

beleegyezni, hogy létre fog hozni egy részleget, melynek célja a „low carbon solution”, a 

kevesebb széndioxid-kibocsátással járó profilok megerősítése. Ennek keretében olyan 

eljárásokat fog kidolgozni, melyek összegyűjtik a légkörbe kibocsájtott széndioxidot és a föld 
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alatt tárolják. Azt is megígértették az ExxonMobillal, hogy 2025-re kitermelési és termelési 

(gyártási) tevékenységének „karbon-intenzitását” 15-20 százalékkal fogja csökkenteni.  

 A „karbon-csökkentés” szélesebb összefüggései: 

- Az International Energy Agency (mely nem tekinthető egy „vészmadárkodó” 

szervezetnek) május 18-án arra figyelmeztetett, hogy azonnal le kell állítani a 

fosszilis-energia beruházásokat, „ha a globális energia-szektor szén-

semlegességet akar elérni 2050-re”. 

- Joe Biden elnök pedig azt szeretné, ha Amerika energia-szektora már 15 évvel 

hamarabb (tehát 2035-re) elérné, hogy nem növeli a légkör széndioxid-tartalmát. 

  

Az ExxonMobil zöld részvényesei kifogásolják, hogy a cég a következő öt évben csak 3 md 

dollárt akar költeni a „karbon-csökkentésre”, holott évi 20 milliárdot tervez a hagyományos 

piszkos beruházásokra. „A Shell-lel szemben a társaság csak arra tett ígéretet, hogy a 

széndioxid-kibocsájtást a saját operációi tekintetében csökkenti, de ez nem érinti 

végtermékeinek [az üzemanyagoknak] a fogyasztói felhasználását, mely sokkal jelentősebb.”
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2015 óta az ExxonMobil gyengélkedett; tavaly nyáron még a Dow Jones ipari tőzsdeindexből 

is kikerült (holott annak közel egy évszázadon át részét képezte). Tavaly október óta – az 

újból emelkedő olajáraknak köszönhetően – visszanyerte pozícióit. Ebben az is közrejátszott, 

hogy vetélytársainak, az európai óriásoknak a megújuló energiák termelésébe (szél és 

napenergia) történő befektetése még évekre van attól, hogy nyereséges legyen. Vezetői most 

kétségbe vannak esve, hogy a zöld részvényesek nyomása alatt a vállalat újból veszíteni fog 

tőzsdei pozícióiból.   

Bp, 2021. jún. 4. 

KK 

                                                 
2
 Saját operáció a kőolaj- és földgáz-kitermelés és feldolgozás. 


