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Descalzi: Η Eni δεσμεύεται για ουδέτερο ανθρακικό
αποτύπωμα έως το 2050 - Επενδύσεις 7 δισ ετησίως

Πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα όλων των προϊόντων και των εργασιών έως το 2050
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας
Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε την Παρασκευή 19/2/2021 την φιλοδοξία του
να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δεσμευόμενος να καταστεί ουδέτερος
ως προς τον άνθρακα έως το 2050, καθώς επιδιώκει να συμβαδίσει με μια βιομηχανία που
δέχεται πιέσεις από τους επενδυτές να γίνει πράσινη.
Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Eni εντείνει τα σχέδια της μετάβασης σε καθαρότερα
καύσιμα καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιταχύνουν τις πράσινες συμφωνίες για
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των ηλεκτρικών οικονομιών.
«Δεσμευόμαστε για την πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα όλων των προϊόντων και των
διεργασιών μας έως το 2050», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Claudio Descalzi. "Το
σχέδιό μας είναι συγκεκριμένο, λεπτομερές, οικονομικά βιώσιμο και τεχνολογικά
αποδεδειγμένο."
Οι μετοχές της Eni, μετά την παρουσίαση του σχεδίου, ενισχύθηκαν 2,3%.
Τα σχέδια της Eni
Σε μια ενημέρωση για μια μονάδα καθαρισμού που ανακοινώθηκε πέρυσι, η Eni ανέφερε ότι
θα μειώσει τις εκπομπές κατά 25% έως το 2030 από τα επίπεδα του 2018 και κατά 65% έως
το 2040.
Τα σχέδια της Eni έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις ανακοινώσεις του νεοδιορισθέντα
πρωθυπουργού της Ιταλίας Mario Draghi που έθεσε την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο

των σχεδίων του για την Ιταλία και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να ενισχύσει την
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και πράσινου υδρογόνου.
Η Eni, η οποία πραγματοποιεί τα περισσότερα από τα κέρδη της από το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, ανακοίνωσε ότι ο στόχος του 2050 για την απαλλαγή από τον άνθρακα θα
επιτευχθεί με την αύξηση της παραγωγής από βιοδιυλιστήρια, την αύξηση της ανανεώσιμης
ικανότητας, τις πρωτοβουλίες αποψίλωσης, τη δέσμευση άνθρακα και άλλα πράσινα έργα.
«Αυτός είναι ένας στόχος, όχι μια φιλοδοξία», δήλωσε ο Descalzi στους αναλυτές κατά τη
διάρκεια παρουσίασης του σχεδίου, προσθέτοντας ότι οι μισθοί της διοίκησης θα συνδέονται
με αυτό.
Οι κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο έχουν θέσει
διαφορετικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη
λειτουργία τους και τη χρήση των προϊόντων που πωλούν.
Η Royal Dutch Shell δεσμεύθηκε να εξαλείψει τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα έως το 2050, αυξάνοντας τη φιλοδοξία της από προηγούμενους στόχους, καθώς
η παραγωγή πετρελαίου της μειώνεται από τα υψηλά του 2019, ενώ η Total μετονομάστηκε
ως μέρος της κίνησης για διαφοροποίηση και αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Eni ανακοίνωσε ότι θα συγχωνεύσει τις ανανεώσιμες και λιανικές της επιχειρήσεις για να
αυξήσει την πελατειακή της βάση σε συνέργεια με τις πράσινες φιλοδοξίες της.
Στα 7 δισ. δολ. οι ετήσιες δαπάνες
Αποκαλύπτοντας βραχυπρόθεσμους στόχους έως το 2024, η Eni ανέφερε ότι η παραγωγή
θα αυξηθεί κατά 4% ετησίως, με δαπάνες για ανάντη δραστηριότητες περίπου 4,5
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Η Eni σκοπεύει να δαπανήσει συνολικά 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια, με πάνω από το 20% αυτού να διατίθεται σε πράσινα έργα και τη
συγχωνευμένη των επιχειρήσεων ανανεώσιμων και λιανικών.
Η εταιρεία θα βασίσει και πάλι την πολιτική μερισμάτων στην τιμή του Brent, λέγοντας ότι το
κατώτατο όριο των 0,36 ευρώ ανά μετοχή θα ξεκινήσει με ένα ετήσιο σενάριο που θέλει το
Brent στα 43 $ το βαρέλι, δύο δολάρια χαμηλότερα από το προηγούμενο επίπεδο. Η εταιρεία
θα αγοράσει μετοχές έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ εάν το Brent φτάσει τα 56 $ το βαρέλι
και περισσότερα αν οι τιμές αυξηθούν.
Περιορίσθηκαν οι ζημιές
Νωρίτερα την Παρασκευή, η Eni δημοσίευσε καλύτερα από το αναμενόμενο
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο στις σταθερότερες τιμές του
πετρελαίου αφού αυτό που είπε ο Descalzi ήταν «ένα έτος όπως κανένα άλλο στην ιστορία
της ενεργειακής βιομηχανίας» έστειλε τα κέρδη ολόκληρου του έτους. «Δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ αυτήν την χρονιά που χαρακτηρίζεται από την πιο απροσδόκητη και αναστατωτική
κρίση που έχουμε δει ποτέ», δήλωσε ο Descalzi.
Η ιταλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ζημιές 725 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τις ζημιές των 1,89 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 66 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις μειώθηκαν 28% σε ετήσια βάση, στα 11,63 δισ. ευρώ.
Η Eni τόνισε πως η παραγωγή υδρογονανθράκων για το τρίμηνο μειώθηκε στα 1,71 εκατ.
βαρέλια ημερησίως από τα 1,92 εκατ. βαρέλια πριν από ένα χρόνο, κυρίως εξαιτίας
της πανδημίας, των μειώσεων της παραγωγής από τον OPEC και της χαμηλότερης
ζήτησης.
Για το σύνολο της χρήσης οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 8,56 δισ. ευρώ από τα
κέρδη των 148 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο και οι πωλήσεις στα 43,99 δισ. ευρώ.
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