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Η βιοµηχανία διύλισης σε όλο τον κόσµο έχει σχεδιάσει προσεκτικά την αύξηση της 
συµβατής παραγωγής καυσίµων στο τέλος της χρονιάς και προετοιµάζεται για το νέο 
καθεστώς. 

Οι νέοι κανονισµοί του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού για τα καύσιµα (ΙΜΟ) 
αναµένεται να προκαλέσουν «τρικυµία» στον κλάδο της διύλισης, κάτι που αναµένεται να γίνει 
αισθητό µέσα στο επόµενο τρίµηνο καθώς η σχετική οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές 
του 2020. 

Η βιοµηχανία διύλισης σε όλο τον κόσµο έχει σχεδιάσει προσεκτικά την αύξηση της 
συµβατής παραγωγής καυσίµων στο τέλος της χρονιάς και προετοιµάζεται για το νέο 
καθεστώς και (την αναµενόµενη πτώση της ζήτησης) που θα ισχύσει στην αγορά. 

Σύµφωνα µε τους νέους κανόνες του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, από την 1η 
Ιανουαρίου 2020, τίθεται η υποχρέωση για περιορισµό του θείου που εµπεριέχεται στα 
καύσιµα των πλοίων στο 0.5%,, εκτός εάν τα εν λόγω πλοία έχουν εγκαταστήσει τα 
αποκαλούµενα συστήµατα καθαρισµού (scrubbers) ώστε να µπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιµοποιούν πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO). 

Όπως είναι αναµενόµενο, οι νέες προδιαγραφές καυσίµων αναµένεται να 
προκαλέσουν «φουρτούνες» κατά µήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας της 
ναυτιλιακής βιοµηχανίας αρχής γενοµένης από τους παραγωγούς πετρελαίου µέχρι τον 
κλάδο της διύλισης, της εµπορίας, της ναυτιλίας, τους τελικούς καταναλωτές και κάθε προϊόν 
που διακινείται µέσω θαλάσσης. 

Ωστόσο, η προσφορά καυσίµων χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο θα µπορούσε να 
είναι οριακά επαρκής, ενώ η ζήτηση µπορεί να είναι υποτονική λόγω της παγκόσµιας 
επιβράδυνσης της οικονοµικής και εµπορικής ανάπτυξης και τουλάχιστον της µη 
συµµόρφωσης από την πλευρά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την οποία οι αναλυτές του 
Wood Mackenzie εκτίµησαν περίπου στο 10% για το 2020. 



Ο νέος κανονισµός θα οδηγήσει σε καύσιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο (τα 
λεγόµενα LSFO) και θα µετατοπίσει τη ζήτηση από τα καύσιµα υψηλής περιεκτικότητας σε 
θείο (τα λεγόµεναHSFO), αλλά η αλλαγή φαίνεται λιγότερο δραµατική τώρα από ό, τι πριν 
από αρκετούς µήνες. 

Η ναυτιλιακή βιοµηχανία καταναλώνει 3,5 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα σε καύσιµα 
HSFO, ενώ οι εταιρείες διύλισης σε όλο τον κόσµο αναµένεται να παράσχουν 1,5 εκατοµµύρια 
βαρέλια την ηµέρα σε καύσιµα πολύ χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο σύµφωνα µε την 
ανάλυση του Alan Gelder του WoodMac Head of Oils. Παράλληλα, θα εξακολουθεί να 
υπάρχει ζήτηση για το HSFO ενώ περίπου 1 εκατοµµύριο βαρέλια την ηµέρα της ζήτησης 
ναυτιλιακών καυσίµων θα είναι για marine gas oil (MGO), το οποίο είναι παρόµοιο µε το ντίζελ, 
θεωρεί το WoodMac. 

Το VLSFO είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, αλλά µερικοί 
συντηρητικοί πελάτες θα προτιµούσαν το MGO, σύµφωνα µε τον Sharon Weintraub, 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για την Προµήθεια και Εµπορία στην BP. 

Η προσφορά VLSFO φαίνεται να είναι µεγαλύτερη από ό, τι αναµενόταν αρχικά, 
δήλωσε στο Reuters ο Matt Stanley, από την StarFuels στο Ντουµπάι. 

Με σχετικά επαρκή εφοδιασµό όσον αφορά στα συµµορφούµενα καύσιµα, τα 
διυλιστήρια ενδέχεται να µην γνωρίσουν τα περιθώρια ανάπτυξης που ανέµεναν νωρίτερα 
αυτό το έτος. 

Ανεξάρτητα από το καύσιµο που θα χρησιµοποιήσει η ναυτιλιακή βιοµηχανία, η ζήτηση 
για καθένα από αυτά θα µπορούσε να είναι πολύ χαµηλότερη από την αναµενόµενη ενόψει 
της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης και της επιβράδυνσης της αύξησης του εµπορίου 
στη θάλασσα. 

Η δυναµικότητα διύλισης έχει αυξηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ η ζήτηση για 
καύσιµα είναι τώρα χαµηλότερη λόγω της συνεχιζόµενης συρρίκνωσης του παγκόσµιου 
εµπορίου. Επιπλέον, η προσφορά από την πλευρά των ΗΠΑ έχει αυξηθεί και οι ποιότητες 
αυτές έχουν ζήτηση ειδικά από τα διυλιστήρια που τα µετατρέπουν σε καύσιµα VLSFO. Αυτές 
οι πρόσφατες εξελίξεις «ενισχύουν τώρα την πιθανότητα ακόµη πιο ασθενούς έναρξης της 
εφαρµογής του κανονισµού», δήλωσε ο IEA. 
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