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Ο γαλλικός γίγαντας επιδιώκει να µειώσει το αποτύπωµα άνθρακα - Το µαζούτ 
αντιπροσώπευε το 5% των πωλήσεων καυσίµων το 2018  

Η Total εξετάζει το ενδεχόµενο να σταµατήσει τις πωλήσεις πετρελαίου µαζούτ στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο ενεργειακός γίγαντας επιδιώκει να µειώσει το 
αποτύπωµα άνθρακα και να αυξήσει τις δραστηριότητές του στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλός του στο Reuters. 

Το µαζούτ είναι ένα από τα πλέον εξαντληµένα µε άνθρακα προϊόντα ραφιναρισµένου 
πετρελαίου, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ενέργειας και ως καύσιµο 
πλοίων. 

"Θέλουµε να σταµατήσουµε να πετάµε πετρέλαιο για την ενέργεια", δήλωσε ο Total Chief 
Executive Patrick Pouyanne σε συνέντευξή του στις 6 Φεβρουαρίου. Η Total, ο µεγαλύτερος 
παραγωγός ραφιναρίσµατος στην Ευρώπη, παρήγαγε και διαπραγµατεύτηκε το 4% όλων 
των πετρελαϊκών προϊόντων που καταναλώθηκαν παγκοσµίως πέρυσι.  

Πολλά διυλιστήρια, συµπεριλαµβανοµένου της Total, έχουν τα τελευταία χρόνια αναβαθµίσει 
τα διυλιστήρια προκειµένου να µειώσουν την παραγωγή καυσίµου πετρελαίου καθώς ο 
ναυτιλιακός τοµέας µετατοπίστηκε σε καθαρότερα καύσιµα. 

Η Total έχει συνολική ικανότητα επεξεργασίας περίπου 2 εκατοµµυρίων βαρελιών την ηµέρα 
και µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις εµπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον 
κόσµο. 

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίες περιλαµβάνουν εξευγενισµένα προϊόντα 
και χηµικά προϊόντα, ανήλθαν σε 4,1 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως το 2019. 

Το περασµένο έτος, το µαζούτ τόσο για ηλεκτρική ενέργεια όσο και για ναυτιλία 
αντιπροσώπευε περίπου το 5% της συνολικής παραγωγής ραφιναρισµένων προϊόντων, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της εταιρείας. 

Εκπρόσωπος της Τotal δήλωσε ότι το τµήµα µάρκετινγκ µελέτησε τη δυνατότητα να µην 
πωλεί µαζούτ σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. 



Η Total στοχεύει στη µείωση της έντασης άνθρακα των προϊόντων της κατά 15% έως το 2030 
από τα επίπεδα του 2015. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί εν µέρει µε τη µείωση των 
πωλήσεων προϊόντων εντάσεως άνθρακα και την αύξηση των πωλήσεων καθαρότερων 
καυσίµων καθώς και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Ο όµιλος, ο οποίος έχει επανασυναρµολογηθεί τα τελευταία χρόνια ως εταιρεία ενέργειας και 
όχι µε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στοχεύει σε σχεδόν δεκαπλάσια επέκταση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας από το 2025 σε 25 γιγαβάτ. 

 

ΠΗΓΗ:  https://worldenergynews.gr/index.php?id=42522 

 

 

  


