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Digitális és zöld
Az Európai Unió új költségvetési és helyreállítási terve meghatározza az ESG alapú befektetések prioritásait, de 
a piacnak is rengeteg lehetőséget és feladatot tartogat

a fenntartható növekedésbe való 
befektetés előmozdítása

Fenntartható 
finanszírozási

környezet 
megteremtése

a klímaváltozásból, környezet 
degradációjából és kapcsolódó 
társadalmi problémákból eredő 
pénzügyi kockázatok kezelése

az átláthatóság és a hosszú távú 
gondolkodás ösztönzése
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Szállítás

Éves befektetési igény a fenntartható fejlődéshez – Mrd 
EUR

Jelenlegi Szükséges

Forrás: EC, Financing sustainable growth factsheet

A Bizottság becslései szerint 175 és 290 milliárd euróval több éves beruházásra van szükség a célok eléréséhez
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Közös nagyvállalati tipikus célok

A. Kibocsátás-csökkentés
Net zero állapot elérése a BP működésének teljes 

területén, abszolút mértékben 2050-ig vagy hamarabb
Csökkentés Net-zero saját működés

Vállalati példák

Net-zero állapot elérése a teljes életciklus megközelítésben 

beleértve a vállalat termékeinek égetésétől egészen a 

fogyasztók dekarbonizációs törekvéseikig

B. Energetikai átmenetben vállalt szerep

Követő Vezető

Teljes net-zero állapot

ESG kockázatok és lehetőségek
A kockázatok mellett az új piaci lehetőségek biztosítják az üzleti folytonosságot és az eredményes ESG értékeket

D. Zöld jövedelem részarányának növelése (forrás alapján)

Az energia termelési kapacitási mixben 58%-os

megújuló energia részarány elérése 2030-ig
100%0%

C. Tőkeberuházások (Teljes CAPEX-en belül)

Az Equinor a CAPEX-e 26%-át költötte 2019-ben zöld 

energiára
100%0%
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Diszruptív technológiák szerepe
A nagyvállalati és kormányzati célok elérése nem valósítható meg a ma ismert technológiákkal
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ESG menedzselt eszközök jövője
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