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СВІТ  

 
Слідами Давосу 2021 

«Davos Agenda 2021» – захід Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що цього року замінив 
традиційну щорічну зустріч в  Давосі (Швейцарія). У ньому взяли участь генеральний секретар 
ООН; президент Європейської комісії; канцлер Німеччини; президенти КНР, Франції, Росії; 
прем’єр-міністри Індії, Сінгапуру; очільники ЕІБ та МВФ; голови корпорацій. Декарбонізація, 
охорона довкілля, високі соціальні стандарти для співробітників компаній – очолювали список 
трендів, озвучених очільниками держав, багатонаціональних корпорацій та банків на форумі. 
Ці теми також червоною лінією проходять через концепцію четвертої промислової революції 
(так званого капіталізму  стейкхолдерів) та великого перезавантаження, що пропонуються ВЕФ. 
Під час форуму багатонаціональні корпорації робили акцент на глобальних стандартах 
корпоративної звітності, ESG, державно-приватному партнерстві. Керівники комерційних та 
центральних банків наголошували на важливості зелених бондів та таксономії зелених 
проектів. Лідери держав неодноразово підкреслювали необхідність просування стандартів 
Міжнародної організації праці (МОП) та важливість прийняття компаніями відповідальності 
перед суспільством за стан довкілля. 
 
Висновки / рекомендації 
Декарбонізація, охорона довкілля, високі соціальні стандарти для співробітників мають стати 
частиною стратегії розвитку українських компаній не тільки заради іміджу, але і для збереження 
їх конкурентних позицій. 
 
Джерело: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021 
 

Вам може бути цікаво 
 

 Дані спостережень вказують,що 2020 рік був найтеплішим у Європі 
https://apnews.com/article/international-news-europe-climate-climate-change-
bf0978915352ceea13822938367d9cc2 

 Суд засудив французьку державу за невирішення проблеми кліматичної кризи 
https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/03/court-convicts-french-state-for-
failure-to-address-climate-crisis  
 

 
 
США  

 
Кліматична політика нового Уряду США включає створення робочих місць, розбудову 

інфраструктури, та підтримку екологічної справедливості 
 
Адміністрація Байдена-Харріс 27 січня 2021 р. оприлюднила рамки дій щодо зміни клімату, 
створення робочих місць та відновлення ролі науки в Уряді. Серед напрямів дій, 
запропонованих новим Урядом США:  

- повернення США до Паризької угоди;  

- революція чистої енергії, яка має на меті досягнення вуглецевої нейтральності 
енергетичного сектору до 2035 року, та цілковитої вуглецево-нейтральної економіки до 
2050 року;   

https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
https://apnews.com/article/international-news-europe-climate-climate-change-bf0978915352ceea13822938367d9cc2
https://apnews.com/article/international-news-europe-climate-climate-change-bf0978915352ceea13822938367d9cc2
https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/03/court-convicts-french-state-for-failure-to-address-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/03/court-convicts-french-state-for-failure-to-address-climate-crisis
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- включення кліматичного аспекту до головних напрямів як міжнародної політики США, 
так і національної безпеки. Голова  Національної розвідки має підготувати національну 
оцінку впливу зміни клімату на безпеку;  

- лідерство США у суттєвому підвищенні глобальних амбіцій щодо зменшення викидів 
парникових газів, як у середньостроковій перспективі, так і до 2050 року;  

- проведення Глобального саміту лідерів – в День Землі (22 квітня 2021 року), та 
відновлення роботи Бізнес-форуму великих економік щодо енергетичної безпеки та 
зміни клімату (www.majoreconomiesbusinessforum.org); 

- введення нової посади у Національній раді безпеки – Спеціального представника 
президента США щодо питань зміни клімату (Джон Керрі);  

- створення a Civilian Climate Corps Initiative задля збереження та відновлення ґрунтів, вод, 
лісів, поглинання вуглецю в сільському господарстві, охорони біорізноманіття; 

- збір інформації секретарем з сільського господарства щодо федеральних програм, які 
спонукають використання кліматично-орієнтованих практик; 

- підтримка трансформації вугільних регіонів.   
 
Висновки / рекомендації 
Повернення США до Паризької угоди, заплановані напрями роботи нового Уряду США, 
перелічені вище, та майже щоденні новини щодо конкретних дій США щодо клімату, 
засвідчують що в глобальному процесі декарбонізації  з’явився ще один дуже потужний лідер. 
Українські урядовці, дипломати та бізнес-спільнота мають пильно відстежувати внутрішню та 
зовнішню політику США, та робити кроки щодо декарбонізації української економіки. 
 
Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-
sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-
create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/ 
 

Вам може бути цікаво 
 

 Вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ) ЄС та план щодо чистої  енергетики 
Джо Байдена - подвійна загроза для країн, що розвиваються 
https://www.thegwpf.com/eus-carbon-border-taxes-and-joe-bidens-clean-energy-plans-a-
double-threat-for-developing-countries/ 

 Дослідники заявляють, що міста США не в повній мірі обраховують викиди парникових 
газів https://www.nytimes.com/2021/02/02/climate/cities-greenhouse-gas-emissions.html  

 
 
КИТАЙ  

 
Найбільші забруднювачі довкілля Китаю збираються під прапором вуглецевої 

нейтральності 
 
Великі державні нафтові, металургійні та енергетичні компанії Китаю один за одним роблять 
заяви про плани стати вуглецево-нейтральними. Це очевидний доказ того, що зобов’язання  
Президента Сі Дзіньпіня привести країну до вуглецевої нейтральності до 2060 р. має значний 
вплив на  рішення China Inc.  
Baowu Steel - найбільший у Китаї та другий у світі виробник сталі - на початку 2021 р. заявив про 
план досягнути вуглецевої нейтральності до 2050 р. До слова, виробництво сталі відповідає за 
15% викидів парникових газів у Китаї. План Baowu Steel’s з декарбонізації здебільшого 

http://www.majoreconomiesbusinessforum.org/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact-sheet-president-biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create-jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government/
https://www.thegwpf.com/eus-carbon-border-taxes-and-joe-bidens-clean-energy-plans-a-double-threat-for-developing-countries/
https://www.thegwpf.com/eus-carbon-border-taxes-and-joe-bidens-clean-energy-plans-a-double-threat-for-developing-countries/
https://www.nytimes.com/2021/02/02/climate/cities-greenhouse-gas-emissions.html
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покладається на “оптимізацію” використовуваних джерел енергії (зі зменшенням частки 
викопних палив на користь відновлюваної енергії, включаючи “зелений” водень) та 
ресурсоефективність. 
Майже одночасно CNOOC - найбільший постачальник нафти та природного газу з відкритого 
моря в Китаї), Sinopec та State Power Investment Corporation (SPIC) - також анонсували плани 
доєднання до світового тренду декарбонізації. 
Проте, значне місце у планах вуглецевої нейтральності цих компаній займають наміри купівлі 
сертифікатів “компенсації вуглецю” від проектів заліснення західного Китаю. Загалом, останні 
грають значну роль у стратегії вуглецевої нейтральності всієї країни. У цьому полягає відмінність 
вуглецевого ринку Китаю від сучасної системи торгівлі викидами в ЄС.  
Вартість заходів із заліснення західної частини Китаю є досить низькими. Відтак, вони  можуть 
генерувати значний дохід для цих малорозвинених провінцій. Проте, експерти зауважують, що 
така практика компенсації викидів за рахунок заліснення може не дати зменшення викидів 
парникових газів загалом у кінцевому результаті і відтак стати просто “грінвошингом”. 
 
Висновки / рекомендації 
Стає все більш очевидним, що тренд на декарбонізацію економіки - загальносвітовий. Відтак, 
падають сподівання на альтернативні ринки як шляхи “втечі” від вуглецеємності виробництва 
товару як фактору конкуренції. Наслідування тренду декарбонізації та завчасний пошук 
фінансових ресурсів для переобладнання вбачається найбільш конструктивним підходом для 
українських експортерів. Системи моніторингу та торгівлі викидами парникових газів у різних 
країнах розроблені за відмінними принципами та в більшості своїй ще тільки формуються. 
Тому, користуючись моментом розробки вуглецевого ринку в Україні, зацікавленим сторонам 
варто долучатися до цього процесу. 
 
Джерело: China Dialogue https://chinadialogue.net  
 

Вам може бути цікаво 
 

 Китай може запустити 4,2 ТВт потужностей сонячної генерації до 2050 року згідно 
плану декарбонізації  https://www.pv-magazine.com/2020/12/01/china-could-drive-4-2-
tw-of-solar-capacity-by-2050-under-decarbonization-plan/ 

 Перші в Китаї облігації "вуглецевої нейтральності" були зустрінуті прохолодно 
https://www.nasdaq.com/articles/chinas-first-carbon-neutrality-bonds-draw-tepid-demand-
2021-02-09  

 Китай заявляє, що потрібні "додаткові консультації" щодо ВКМІ 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/china-says-more-
consultation-needed-on-eu-carbon-border-levy/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chinadialogue.net/
https://www.pv-magazine.com/2020/12/01/china-could-drive-4-2-tw-of-solar-capacity-by-2050-under-decarbonization-plan/
https://www.pv-magazine.com/2020/12/01/china-could-drive-4-2-tw-of-solar-capacity-by-2050-under-decarbonization-plan/
https://www.nasdaq.com/articles/chinas-first-carbon-neutrality-bonds-draw-tepid-demand-2021-02-09
https://www.nasdaq.com/articles/chinas-first-carbon-neutrality-bonds-draw-tepid-demand-2021-02-09
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/china-says-more-consultation-needed-on-eu-carbon-border-levy/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/china-says-more-consultation-needed-on-eu-carbon-border-levy/
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 
Міністерство сільського господарства Німеччини виступає за введення вуглецевого податку 

для імпорту сільськогосподарської продукції 
 
Міністерство сільського господарства Німеччини виступає за застосування вуглецевого 
корекційного механізму на європейських кордонах до імпортованої сільськогосподарської 
продукції задля захисту місцевих виробників та запобігання “відтоку вуглецю”. 
“Міністерство вже інвестувало мільярди євро у пілотні проекти зберігання вуглецю у 
гумусовому шарі та відновлення боліт. Але це має йти в ногу із вуглецевим корекційним 
механізмом на кордоні. Якщо ЄС матиме здоровий та дружній до клімату 
сільськогосподарський сектор, а споживацькі звички залишаться тими ж та будуть 
задовольнятися дешевим імпортом - це не найкращий результат розвитку подій” - заявила 
державний секретар Федерального міністерства продовольства та сільського господарства 
Беата Каш. 
Німецькі урядовці переконані, що після запровадження вуглецевого корекційного механізму 
імпорту теплоенергетики та транспорту, наступним логічним кроком буде залучення інших 
секторів включаючи сільське господарство. Це виключно важливо для конкурентоздатності 
європейських фермерів, оскільки планується, що до 2030 р. агросектор має скоротити викиди 
парникових газів на 35.6 % порівняно з 1990 р. 
 
Висновки / рекомендації 
Не зважаючи на те, що вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ) на європейському 
кордоні  наразі широко обговорюється в основному для “важких” індустрій (металургія, 
цементна промисловість, енергетика), вуглецеве оподаткування сільськогосподарської 
продукції розглядається як середньострокова перспектива. Відтак, українським експортерам 
сільськогосподарської продукції варто розглядати можливості для зменшення вуглецевого 
сліду власних товарів та компонентів їх ланцюга постачання. 
 
Джерело: https://www.cleanenergywire.org/news/german-agriculture-ministry-wants-eu-carbon-
border-tax-farming-imports 
 
 

Вам може бути цікаво 
 

 Комісія називає агроекологію та добробут тварин серед основних природоохоронних 
практик у агросекторі https://www.euractiv.com/section/agriculture-
food/news/commission-lists-agroecology-animal-welfare-as-core-environmental-practices/ 

 До 2030 року Єгипет планує скоротити використання пестицидів на 50% 
http://news.agropages.com/News/Detail-37925.htm  

 Ірландська асоціація фермерів закликає до поглибленого аналізу Зеленої угоди ЄС 
https://thecattlesite.com/news/56498/irish-farmers-association-calls-for-indepth-analysis-
of-eu-green-deal/  
 

Посилання на методологічні огляди політик зменшення та розрахунку викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів від сільськогосподарської діяльності - доступні у повному 
варіанті дайджесту, для членів УБТА. 
 

 

https://www.cleanenergywire.org/news/german-agriculture-ministry-wants-eu-carbon-border-tax-farming-imports
https://www.cleanenergywire.org/news/german-agriculture-ministry-wants-eu-carbon-border-tax-farming-imports
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-lists-agroecology-animal-welfare-as-core-environmental-practices/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-lists-agroecology-animal-welfare-as-core-environmental-practices/
http://news.agropages.com/News/Detail-37925.htm
https://thecattlesite.com/news/56498/irish-farmers-association-calls-for-indepth-analysis-of-eu-green-deal/
https://thecattlesite.com/news/56498/irish-farmers-association-calls-for-indepth-analysis-of-eu-green-deal/
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ESG 

 
Unilever, Microsoft, Brooks, Nestle та ITV - серед 13 інших компаній, які приєднаються до 

кліматичних зобов'язань 
 
Тридцять одна компанія приєдналася до ініціативи The Climate Pledge,  заснованої Amazon та 
Global Optimism задля досягнення цілей Паризької угоди до 2040 року.  
Компанії Atos, Brooks, Canary Wharf Group, Coca-Cola European Partners, ERM, Groupe SEB France, 
Harbor Air, ITV, Microsoft, Neste, Rubicon, Unilever і Vaude - нові підписанти, що беруть на себе 
реальні та науково обґрунтовані зобов’язання щодо боротьби зі зміною клімату. Підписанти The 
Climate Pledge погоджуються: 
 
 

 регулярно моніторити та звітувати про викиди парникових газів від власної діяльності; 
 реалізовувати стратегії з декарбонізації відповідно до Паризької угоди шляхом реальних 

змін у бізнес-практиках та впровадження інновацій, включно з підвищенням 
ресурсоефективності, використанням відновлюваної енергії, оптимізацією ланцюгів 
постачання; 

 запроваджувати технології поглинання вуглецю шляхом реальних та соціально 
вигідних методів.  

 
Висновки / рекомендації 
Приєднання корпорацій до ініціатив щодо кліматичної нейтральності та екологізації та 
підвищення стандартів умов праці – потужний світовий тренд. Поряд з комерційними банками 
та банками розвитку, у Європейському Союзі також затверджує зелену таксономію.   
 
Джерело: China Dialogue https://chinadialogue.net  
 
 

Вам може бути цікаво 
 

 Європейський інвестиційний банк: "Газу кінець" 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-is-over-eu-bank-chief-
says/ 

 Менеджери активів досі намагаються взяти до уваги безліч нормативних актів на базі 
ESG, що виходять з Європи 
https://spotlight.bloomberg.com/story/euesgreport/page/3/1?utm_medium=LI_Prof&utm_
campaign=ESG&utm_source=Social-p&tactic=448931  
 

 
ЗМІНА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ  

 
Більшість європейців планують відмовитися від авіаперельотів та зменшити споживання 

м’яса задля запобігання змінам клімату  
 
Результати опитування опублікованого Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) 11 січня 2021 
року проводилося у період з жовтня по листопад 2020 р. серед 27,700 респондентів у 27-ми 
країнах ЄС. Результати вказують, що після зняття обмежень COVID-19 74% респондентів мають 
намір зменшити частоту авіаперельотів через природоохоронні переконання. Більшість 

https://chinadialogue.net/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-is-over-eu-bank-chief-says/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/gas-is-over-eu-bank-chief-says/
https://spotlight.bloomberg.com/story/euesgreport/page/3/1?utm_medium=LI_Prof&utm_campaign=ESG&utm_source=Social-p&tactic=448931
https://spotlight.bloomberg.com/story/euesgreport/page/3/1?utm_medium=LI_Prof&utm_campaign=ESG&utm_source=Social-p&tactic=448931
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опитаних вважають, що їхній правильний споживацький вибір може стати інструментом 
запобігання зміни клімату. 
Подібні настрої прослідковуються і щодо продовольчих товарів. Зокрема, 66% європейців 
вказали, що вони вже їдять менше м’яса для запобігання зміні клімату, а 13% збираються 
рухатися в цьому напрямку у майбутньому. “Громадяни відчувають результати зміни клімату у 
їх повсякденному житті і відтак хочуть запобігти йому всіма доступними заходами”, - 
коментують дослідники. Причому, такий тренд значно сильніший серед молоді: 77% опитаних 
віком 15-29 років вірять, що їх поведінка може мати глобальний вплив, порівняно із 64% 
респондентів віком більше 65 років. 
 
Висновки / рекомендації 
Екологізація стилю життя європейців – дуже потужний тренд, що активно підтримується 
урядом. Низхідний тренд споживання м’яса в Європі - це вже реальність. Для українських 
експортерів м’яса до Європи це потенційно може означати вищий рівень конкуренції на ринку. 
 
Джерело: https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/3rd-climate-survey/what-to-give-up-
for-climate-change.htm 
 

https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/3rd-climate-survey/what-to-give-up-for-climate-change.htm
https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/3rd-climate-survey/what-to-give-up-for-climate-change.htm

