Francouzský gigant Total aktualizoval
svou strategii, zaměřit se chce na OZE
a LNG
Francouzský ropný gigant Total si v nadcházejícím desetiletí klade za cíl rozšířit své aktivity
v oblasti zkapalněného zemního plynu (LNG) a obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Současně plánuje utlumit svou činnost související s prodejem ropy a ropných produktů,
jelikož má ambici stát se energetickou společností s nízkými emisemi uhlíku.

Rozvoj LNG a nízkouhlíkových zdrojů
V aktualizaci podnikové strategie ze 30. září letošního roku uvedl výkonný ředitel Totalu,
Patrick Pouyanne, že se Total bude i nadále zaměřovat na těžbu ropy a plynu, získané
prostředky z této oblasti ale použije také na rozvoj aktivit na poli LNG a OZE. „Chceme
transformovat Total tak, aby splnil dvojí výzvu – více energie a méně uhlíku. Nastal správný
čas na urychlení rozvoje nízkouhlíkového hospodářství. Skutečným rizikem je nezúčastnit se
tohoto přechodu a zůstat pozadu,“ uvedl Poyanne během webové prezentace. V příští
dekádě plánuje Total zvýšit svou celkovou produkci energie přibližně o jednu třetinu. A to ze
3 miliónů barelů ropného ekvivalentu (BOE) denně na 4 milióny BOE/d, přičemž nárůst
produkované energie připadne rovným dílem na LNG a elektřinu, především tu z OZE. Ve
stejném období mají být omezeny prodeje ropných produktů, a to až o 30 %.

LNG
Celkové prodeje zkapalněného zemního plynu společnosti Total by měly do roku 2025
dosáhnout 50 miliónů tun za rok, oproti aktuálním 35 miliónům tun ročně se tak jedná
o podstatný nárůst a ambiciózní cíl. Poyanne dále prohlásil, že Total bude těžit z aktuální
situace na trhu se zemním plynem a LNG, kdy mnohé projekty zaměřené na LNG byly
odloženy, nebo dokonce zrušeny. „Jsme v dobré pozici, abychom mohli těžit z vývoje na trhu
s LNG,“ řekl Poyanne. Total má podíl na třech velkých projektech týkajících se LNG, které
mají být uvedeny do provozu během let 2023 a 2024. Jedná se o projekty Arctic LNG 2,
Mosambik LNG a sedmé zkapalňovací zařízení Nigérie. „V následujících 10 letech
nebudeme moc utrácet za fúze a akvizice, jelikož máme v rukou to, co potřebujeme,“ uvedl
k situaci ohledně LNG Poyanne. Poukázal pak také na sílicí pozici Totalu v oblasti
dekarbonizace plynu a budoucí produkci biometanu a vodíku.
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