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Klima jako hrozba pro byznys  

SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM V DAVOSU ŘEŠÍ 
GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY: 

Firmy a vlády se musí co nejrychleji pustit do boje s klimatickými změnami, které ohrožují 

lidstvo – životní prostředí, ale i byznys. Naléhavá výzva zaznívá z probíhajícího Světového 

ekonomického fóra, jehož 50. ročník se od pondělka do pátku koná ve švýcarském Davosu, 

luxusním středisku zimních sportů. 

Během uplynulých deseti let například výrazně stouply hospodářské ztráty způsobené 

přírodními katastrofami, jež provázejí oteplování klimatu – tajfuny, větrné bouře, povodně či 

sucho a požáry. Tyto ztráty dosáhly zhruba tří bilionů dolarů (v přepočtu skoro 68 bilionů 

korun). Podle zprávy, kterou při příležitosti davoského fóra zveřejnila britská společnost Aon 

poskytující finanční služby, je to o bilion dolarů více než v předchozím desetiletém období. 

Za minulý rok napočítala 409 rozsáhlých přírodních katastrof, které napáchaly v ekonomice 

škody za 232 miliard dolarů (zhruba 5,2 bilionu korun). Z toho však byl pojistnými smlouvami 

chráněn majetek jenom za 71 miliard dolarů. 

„Přírodní katastrofy jako lesní požáry, povodně a sucho se v pojišťovacím byznysu dříve 

považovaly spíše za druhořadé riziko, ale teď je tomu jinak. Výzkumy ukazují, že klimatické 

změny budou pokračovat a vyvolávat extrémní výkyvy počasí, dopadající stále častěji na 

hustě obydlené oblasti,“ řekl agentuře Reuters Steve Bowen, který v Aonu zodpovídá za 

prognózování. Byznys se podle něj musí připravit na to, že přírodní živly budou vážně 

ohrožovat také dopravu a tím i mezinárodní obchod. 

Do boje s klimatickými změnami se zapojila také iniciativa Climate Action 100+, zahrnující 

kolem 370 různých investičních fondů spravujících majetek dohromady za 35 bilionů dolarů. 

Společně vyvíjejí tlak hlavně na společnosti těžící ropu a zemní plyn, aby více investovaly do 

technologií šetrnějších k životnímu prostředí a také do obnovitelných zdrojů. Přislíbily to 

například koncerny Royal Dutch Shell a britský BP. 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera v Davosu vyzvala šéfy 

nadnárodních společností, aby podpořili plán Bruselu nazvaný Evropská zelená dohoda. 

Zdůraznila, že jedním z jejích hlavních cílů je chránit evropský byznys před tím, co nazvala 

„uhlíkový dumping“. 

„Nemá smysl omezovat skleníkové plyny doma, budeme-li je do Evropy dovážet. To není 

jenom otázka klimatu, jde také o poctivost vůči našemu byznysu a lidem. Budeme je chránit 

před nekalou konkurencí,“ prohlásila šéfka Evropské komise. 

V této souvislosti varovala Čínu a další velké producenty fosilních paliv (hlavně uhlí a  ropy), 

aby věnovali náležitou pozornost snižování emisí, jinak riskují, že v Evropské unii narazí na 

plánovanou uhlíkovou dovozní daň. Ta by se mohla týkat například čínské oceli dovážené 

do EU. 
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