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CO2 piac- és árelemzés
KPMG Tanácsadó Kft.

Az Európai Bizottság által benyújtott „Fit for 55” javaslatcsomag számos kihívás elé állíthatja az EU 
létesítményeit és kibocsátóit. Az EU ETS piaci kereskedésre kötelezett vállalatok számára kiemelten 
fontossá vált a piaci ár és struktúra alakulásával kapcsolatos részletek megismerése, valamint az 
időben történő felkészülés a jövőbeli változásokra. Ebben nyújt segítséget a KPMG megoldása:

Energiapolitikai és szabályozási jelentés és előrejelzés

– Átfogó EU-s klíma és energia jogszabály elemzés, mely többek közt lefedi a 
„Fit for 55” csomagot, a Taxonómia Rendeletet és a CBAM Rendeletet

– EU ETS jogalkotásához kapcsolódó szabályozási- és energiapolitikai előrejelzés

Ágazati 
kibocsátás 
előrejelzés

Kiemelt KPMG energia szektor 
tanácsadási referenciák:

Ügyféligény alapú további szolgáltatások

– Addicionális szcenáriók, 
adatforrások és frissítések

– Specifikus ágazati kibocsátás előrejelzések

– Dekarbonizációs útiterv kialakítása

A KPMG 1989 óta működik Magyarországon, a vezető könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó társaságok közül elsőként 
lépett a hazai piacra és mára a legnagyobb BIG4 társaság Magyarországon. A budapesti iroda több mint 1400 
munkatársat foglalkoztat. A KPMG Tanácsadó Kft. - regionális piaci tudásán és globális, energiaszektorban 
szerzett tapasztalatán alapuló - széles körű, személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat kínál az energia 
szektor minden szereplője számára. 

Kapcsolat:

Energy & Resources clients ranked KPMG firms as No. 1 out of 14 leading consulting organizations for overall 
mindshare, according to Source Global Research’s 2021 Perceptions of Consulting in Energy & Resources. 
Based on 238 responses to a survey of senior clients of consulting firms and featured in Perceptions of Consulting 

in Energy & Resources 2021 published by Source Global Research.
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Vegyipar Vas és acél FinomításVillamos 
energia

Cement és
mész

– Folyamatosan frissített 
szabályozási elemzéseken 
alapuló EU ETS historikus 
adatok és előrejelzések

– Historikus kvótaár és 
kibocsátási adatok

– EU adatbázisokon alapuló 
historikus ágazati adatok a 
legjelentősebb kibocsátó 
ágazatokra

– Nemzetközi és ágazati 
szervezetek adataira épülő 
jövőbeli ágazati trend 
elemzések

Adatforrások

A KPMG CO2 piac- és árelemzési termék főbb jellemzői:

– Közép- és hosszútávú, kereslet-kínálat vezérelt kvótapiac- és ár előrejelzés több szcenárió mentén

– EU ETS szabályozás- és piacelemzés, előrejelzés

– Historikus adatokon és ágazati előrejelzéseken alapuló beépített ágazati trendek és érzékenységvizsgálatok

– Közvetlen kapcsolat a KPMG villamosenergia-piaci árelőrejelző modellel a valós idejű szén-dioxid kibocsátási 
előrejelzések érdekében
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