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КЛІМАТИЧНО-РОЗУМНИЙ СВІТ  

 

 
Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), не 
є юридичною консультацією будь-якого виду, має виключно інформативний характер і не може 
вважатися такою, що відображає точну відповідність фактам та подіям, яких вона стосується, або на які 
вона посилається на момент отримання цієї інформації користувачем. Представлена інформація містить 
електронні та інші посилання на відомості, надані третіми сторонами. UBTA не несе відповідальності за 
достовірність таких відомостей. 
 

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 

http://www.ubta.com.ua/
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
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➢ 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 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/ 
  
Аналіз статті, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання на інші 
дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 
КИТАЙ  

 
Найбільші забруднювачі довкілля Китаю збираються під прапором вуглецевої нейтральності  
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/ 

 
Аналіз статті, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання на інші 
дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 
Міністерство сільського господарства Німеччини виступає за введення вуглецевого податку 
для імпорту сільськогосподарської продукції  
https://www.cleanenergywire.org/news/german-agriculture-ministry-wants-eu-carbon-border-tax-
farming-imports 
 
Аналіз статті, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання на інші 
дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 

Вам може бути цікаво 
 

➢ 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. 

 
 

ESG 

 
Unilever, Microsoft, Brooks, Nestle та ITV - серед 13 інших компаній, які приєднаються до 
кліматичних зобов'язань 

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
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.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://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.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
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https://www.smartenergydecisions.com/blog/2021/01/04/microsoft-unilever-neste-join-the-
climate-pledge  

 
Аналіз статті, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання на інші 
дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 
 
ЗМІНА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ  

 
Більшість європейців планують відмовитися від авіаперельотів та зменшити споживання м’яса 
задля запобігання змінам клімату  
https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/3rd-climate-survey/what-to-give-up-for-climate-
change.htm 
 
Аналіз статті, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання на інші 
дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 

https://www.smartenergydecisions.com/blog/2021/01/04/microsoft-unilever-neste-join-the-climate-pledge
https://www.smartenergydecisions.com/blog/2021/01/04/microsoft-unilever-neste-join-the-climate-pledge
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
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