
BRATISLAVA: ZASTÁVKA NA CESTE  
K ZELENEJ EKONOMIKE 

Slovenské predsedníctvo ponúka v 
OECD a EÚ pravidelný brainstorming 
k zelenej ekonomike. Výkopom bola 
bratislavská konferencia. 

Keď svetoví lídri minulý december v Paríži 
podpísali prelomovú klimatickú dohodu, 
optimisti to považovali za začiatok ne-
zvrátiteľného nástupu k nízkouhlíkovej 
ekonomike.

Udržať globálne otepľovanie pod dvo-
ma stupňami Celzia si ale vyžaduje úpl-
nú zmenu kultúry poháňanej spotrebou 
a bezbrehým míňaním prírodných zdrojov.

„Pozrite sa na nás teraz“, hovorí podpred-
seda Európskej komisie pre energetickú 
úniu Maroš Šefčovič. „Prechod na zele-
nú ekonomiku je všadeprítomný v našej 
diplomacii, v naše populárnej kultúre, 
v našich rozvíjajúcich sa odvetviach, ktoré 
poháňajú inovatívne technológie,“ pove-
dal na konferencii „Transition to the Green 
Economy“ v Bratislave uplynulý týždeň.

„To, čo začalo ako priekopnícke hnutie, si 
úspešne získalo srdcia a mysle miliónov 
ľudí na celom svete.“

ZELENÁ EKONOMIKA AKO JEDINÁ 
CESTA 

Posun od infraštruktúry a ekonomiky, za-
loženej na tradičnom modeli 20. storočia, 
k novej zelenej spoločnosti si vyžaduje 
masívne investície a mnohé veľké zlomy.

„Pre niektorých z nás“, povedal Šefčovič, 
„táto nová ekonomika podnecuje pred-
stavivosť a zmysel pre dobrodružstvo, iní 
si ju spájajú s obavami.“

„Verte mi, je to jediná cesta vpred. Je to 

jediná cesta, ako môže byť Európa globál-
nym motorom rastu.“

Cesta k tomuto cieľu bude dlhá. Najmä po 
období hospodárskej recesie a vo svete, 
ktorý sa stále vo veľkom spolieha na fosílne 
palivá a mnoho diktujú nestále ceny ropy.

GENERÁLNY TAJOMNÍK OSN AJ 
MIESTNY SMETIAR

„Mali by sme skôr hovoriť o transformácii, nie 
tranzícii,“ myslí si rumunská ministerka život-
ného prostredia Cristiana Pasca Palmer.

Táto transformácia sa týka širokého spek-
tra sektorov produkujúcich emisie ako 
doprava, poľnohospodárstvo, energetika, 
ale tiež finančné služby. Bude si vyžado-
vať politiky na všetkých úrovniach – od 
Organizácie spojených národov po lokál-
neho zvozcu odpadu.

Obnoviteľné zdroje sa musia integrovať 
do prepojených sietí naprieč Európou. 
Končeným cieľom je, že nahradia plyn, 
ktorý Európska komisia vidí ako „prekle-
ňovací“ energetický zdroj na ceste k níz-
kouhlíkovej ekonomike.

Iniciatívy sa plánujú v oblasti odpadov, 
renovácií budov, dopravných systémov, 
verejného obstarávania na lokálnej úrov-
ni a sociálnych programoch. Tie by mali 
tlmiť dopady tranzície na ľudí, ktorí prídu 
o prácu v sektoroch neschopných prispô-
sobiť sa zmene.

BEZPROSTREDNÉ OHROZENIE 

Deň, od ktorého spotreba ľudstva pre-
konáva možnosti planéty, pripadol tento 
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rok na 8. augusta. Ak zostaneme pri starých 
zvykoch – každoročnej spotrebe zdrojov na 
úrovni 1,4 planéty – tieto zdroje jednoducho 
vyschnú.

Podľa Šefčoviča sú dopady klimatickej zme-
ny už teraz citeľné v Európe aj mimo nej.

„V poslednom desaťročí sme mali príliš veľa 
katastrof spôsobených počasím. Mnoho hu-
rikánov v Spojených štátoch, tajfúnov v Ázii 
a ničivé povodne takmer v každom člen-
skom štáte EÚ. Konečne sme si uvedomili, 
že klimatická zmena sa deje a predstavuje 
bezprostredné ohrozenie.“

Európska únia pripravuje vlnu legislatívnych 
opatrení, ktoré majú urýchliť prechod na ze-
lenú ekonomiku. Možnosť rozhodnúť o nich 
a pozmeniť ich budú mať Európsky parla-
ment a Rada EÚ.

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 
OTVÁRA CESTU

Počas aktuálneho slovenského predsedníc-
tva v Rade EÚ sa slovenskí diplomati snažia 
dosiahnuť dohodu celej európskej dvad-
saťosmičky na formálnej ratifikácii Parížskej 
dohody o klíme. Cieľom je ratifikovať zmlu-
vu na európskej úrovni 7. októbra tak, aby 
bola platná v čase novembrovej COP22 v 
Marrákeši. Urýchľujú sa aj prípravy na národ-
nú ratifikáciu na Slovensku.

Tiež budú hľadať spoločnú reč o viacerých 

kontroverzných častiach balíku o obeho-
vom hospodárstve (circular economy) o od-
padoch z obalov a recyklovaní.

Tento súbor opatrení Európska komisia na za-
čiatku svojho mandátu stiahla. O rok neskôr ho 
predložila znovu s väčším dôrazom na efektív-
ny trh, lepší dizajn produktov, no so slabšími 
cieľmi v znižovaní skládkovania odpadu.

OČAKÁVAJÚ SA KONKRÉTNE 
LEGISLATÍVNE NÁVRHY

Ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 
vrátane znižovania emisií a zvyšovania ener-
getickej efektívnosti je ešte potrebné pretaviť 
do konkrétnej legislatívy. Tieto ciele boli zákla-
dom pre rokovaciu pozíciu EÚ v Paríži.

Európsky systém obchodovania (ETS) s emi-
siami – najväčší trh s uhlíkom – tiež potrebuje 
reformu. Súčasné ceny CO2 sú tak nízke, že 
nemotivujú investorov odkloniť sa od fo-
sílnych palív. Sektory, ktoré ETS nepokrýva 
– doprava a poľnohospodárstvo – sú tiež 
v hľadáčiku európskych regulátorov. Doprava 
zodpovedá za štvrtinu emisií skleníkových 
plynov.

Ak by aj očakávaná legislatíva nasledovala 
predbežné plány Európskej komisie, aj tak 
ostáva ešte veľa nedoriešených otázok. Po-
trebný je nie len súhlas Európskeho parla-
mentu a členských štátov, ale aj značné úsilie 
v zavádzaní opatrení na národnej úrovni.

KOMU VYHOVUJE STATUS QUO

Každé z opatrení čelí v nejakej miere odpo-
ru zo strany tých, ktorí majú ekonomický 
záujem na zotrvaní na environmentálne 
neudržateľnom statusu-quo. Argumenty, 
že zelená legislatíva ubližuje medzinárodnej 
konkurencieschopnosti Európy odčerpávajú 
politickú vôľu k rýchlej tranzícii.

Komisia má preto záujem vyhrať práve dis-
kusiu o ekonomickej výhodnosti týchto 
opatrení. Od zelených mimovládok jej to 
prinieslo obvinenia, že vychádza v ústrety 
biznisu. „Energetická tranzícia má veľmi sil-
né obchodné rácio“, povedal Šefčovič. Dnes 
podľa neho už pracuje v „zelených odvet-
viach“ deväť miliónov ľudí. Toto číslo by sa 
malo do roku 2030 zdvojnásobiť.

„Tranzícia bude zlomom, nie v zmysle, že 
spomalí ekonomický výkon, ale v zmysle 
jeho premeny, inovácií a inteligencie.“

ROZŠÍRENIE JUNCKEROVHO FONDU

Presvedčiť investorov je ďalšia z veľkých 
úloh. Takzvaný Junckerov investičný fond 
(EFSI) je jedným zo zdrojov zelených investí-
cií a nástrojom ako uvoľniť súkromné investí-
cie tým, že zníži ich rizikovosť.

Očakáva sa, že fond by sa mal dočkať rozší-
renia.

Európska komisia ale nie je všemocná a zá-
visí na globálnych, európskych, národných 
a miestnych politikoch. Potrebuje súkrom-
ných investorov, aby víziu zelenej ekonomiky 
zafinancovali a ochotu občanov zmeniť ich 
spotrebiteľské správanie a životné návyky.

Dobrou správou je ratifikácia Parížskej do-
hody dvoma najväčšími znečisťovateľmi, 
Spojenými štátmi a Čínou. „Tranzícia od kaž-
dého z nás vyžaduje, aby sme si vyhrnuli ru-
kávy“, povedal Šefčovič.

BRATISLAVSKÝ PROCES PRE ZELENÚ 
EKONOMIKU 

EÚ má pripravené politiky. Je to však len je-
den z krokov.

Podľa slovenského ministra životného pro-
stredia László Sólymosa chýba pravidelná 
možnosť neformálne diskutovať o výsled-
koch a pokroku na ceste k zelenej ekonomi-
ke. Povedal to závere konferencie T2GE.

Slovenské predsedníctvo EÚ preto navrhuje 
vytvoriť fórum pracovne nazvané “Bratislav-
ský proces pre zelenú ekonomiku” (Bratislava 
Green Economy Process). Formátom by nad-
viazalo na konferenciu T2GE a umožnilo pra-
videlnú širokú diskusiu o pokroku smerom 
k zelenej ekonomike v kontexte strategických 
dokumentov EÚ (Stratégia Európa 2020, 7. en-
vironmentálny akčný program a pod.)

Minister chce prezistiť záujem o takéto fó-
rum u kolegov z Organizácie pre hospo-
dársku spoluprácu a rozvoj (OECD) koncom 
mesiaca v Paríži a počas októbrového zasad-
nutia Rady ministrov životného prostredia 
EÚ v Luxemburgu. n

Zdroj: adobe.stock.com
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LÁSZLÓ SÓLYMOS: 
NAŠOU PRIORITOU V ZELENEJ EKONOMIKE JE MANAŽMENT ODPADOV 

Slovensko môže ponúknuť svoje skú-
senosti so zelenými budovami či vod-
ným hospodárstvom, hovorí minister 
životného prostredia LÁSZLÓ SÓLYMOS 
(Most-Híd). Na otázky portálu EurActiv.sk 
odpovedal cez email. 

Vzhľadom na to, že problematika zelenej 
ekonomiky v našej krajine veľmi nerezonuje, 
dá sa povedať, že by sme uvítali skúseností 
krajín, ktoré sa ňou zaoberajú systematicky 
a dlhodobo. Potenciál na čerpanie inšpirácie 
od európskych partnerov vidíme najmä v od-
padovom hospodárstve, teda v predchádzaní 
vzniku odpadu, recyklácii, vývoji nových tech-
nológií na ich lepšie využitie a spracovanie od-
padov. Ale tiež v prepojení spolupráce medzi 
výrobným a štátnym sektorom pri nastavova-
ní výrobkovej a spotrebiteľskej politiky, ale aj v 
spolupráci na úrovni samotnej štátnej správy 
– medzi jednotlivými ministerstvami, najmä 
hospodárstvom a životným prostredím.

V ktorej oblasti môže Slovensko svoje skúse-
nosti ponúknuť?

Hoci na Slovensku zatiaľ nie je táto oblasť 
komplexne riešená, naša krajina dosiahla 
veľa na ceste k ozeleňovaniu hospodárstva. 
Slovensko môže ponúknuť svoje skúsenosti 
napríklad pri výstavbe zelených budov, ale 
aj v oblasti energetiky, obnoviteľných zdro-
jov energií či vodného hospodárstva pri za-
bezpečovaní kvality vôd alebo protipovod-
ňovej ochrane.

Štát by si mal vybrať, ktoré oblasti zelenej 
ekonomiky bude podporovať. V ktorých má 
Slovensko najväčší potenciál? 

Otázka nestojí tak, že štát určí, ktoré vybra-
né oblasti bude podporovať. Ak hovoríme o 
prechode na zelené hospodárstvo, tak sa to 
musí udiať na všetkých úrovniach – od indi-
viduálnej až po globálnu. Pre každú z týchto 
úrovní je potrebné nastaviť systém opatre-
ní a ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Nedá sa 
podporovať len určitá oblasť a ostatným ne-
venovať pozornosť, pretože politiky zamera-
né napríklad na inovácie, alebo efektívnejšie 
využívanie zdrojov sú rovnako dôležité ako 
šírenie povedomia a vzdelávanie. Pokiaľ sa 
jednotlivé nastavené politiky a opatrenia 
v nich nebudú komplementárne dopĺňať, tak 
o systémovej zmene, ktorú potrebujeme, sa 
dá ťažko hovoriť. Každopádne, je možné sta-
noviť priority pre jednotlivé oblasti, ktoré sa 
budú postupne napĺňať. V prípade životného 
prostredia je to najmä otázka manažmentu 
odpadov, hlavne predchádzanie ich vzniku.

Úroveň recyklácie komunálneho odpadu na 
Slovensku je šesť percent. V roku 2020 to má 
byť podľa európskej legislatívy 50 percent. 
Čo plánuje envirorezort urobiť pre to, aby 
Slovensko svoj záväzok splnilo? 

Najprv mi dovoľte poopraviť číslo, týkajúce 
sa úrovne recyklácie komunálneho odpadu. 
Podľa metodiky, ktorú používa Slovensko na 
výpočet recyklácie komunálnych odpadov 
pre účely reportingových povinností voči 
Európskej komisii, je za uplynulý rok úroveň 
recyklácie komunálnych odpadov vrátane 

kompostovania 20,11 percent. Práve pre to, 
aby SR plnila záväzky, ktoré jej vyplývajú 
z európskej legislatívy, pripravilo ministerstvo 
nový zákon o odpadoch. Ním sme nastavili 
viaceré mechanizmy tak, aby sme sa dostali 
na čísla, ktoré určujú európske smernice.

Nový zákon o odpadoch účinný od tohto 
roku čelí veľkej kritike. Zabezpečí podľa vás 
nový systém, ktorý zaviedol, dosiahnutie eu-
rópskeho záväzku – 50 percent recyklácie? 

Samozrejme, nie je to ľahký zákon. Ide o širo-
kú problematiku, ktorá sa dotýka mnohých 
zainteresovaných subjektov, a preto zmeny 
určite nevyhovujú všetkým. Ale novými pra-
vidlami sme určite priniesli viac transparent-
nosti do celého systému. Hlavný dôraz kladú 
na triedený zber, kde má Slovensko najväčšie 
medzery, preto zákon prináša v tejto oblasti 
asi najviac zmien, ktoré, paradoxne, mnohí 
vnímajú ako čosi „zlé“ a v praxi neuplatni-
teľné. Už dnes vieme, že sú v ňom aj slabšie 
miesta, ale tieto nedostatky sa dajú odstrániť 
a vylepšiť novelou. Takže znovu zopakujem 
– nová legislatíva bola jediným možným rie-
šením, ako Slovensko môže zabezpečiť napĺ-
ňanie záväzkov voči EÚ a nový zákon o odpa-
doch tento potenciál určite má.

V poslednom rozhovore pre EurActiv.sk ste 
označili za najdiskutovanejšiu otázku v refor-
me Systému obchodovania s emisiami (ETS) 
podiel emisných kvót, ktoré majú ísť na auk-
ciu a na bezodplatnú alokáciu. Aký je v tejto 
veci postup slovenského predsedníctva?

Tak ako iné elementy je to stále predmetom 
širšej diskusie na úrovni pracovnej skupiny 

Rady pre životné prostredie a akákoľvek 
zmena v pomere si bude vyžadovať rozhod-
nutie na najvyššej politickej úrovni, teda na 
úrovni Európskej rady. V rámci pracovnej 
skupiny máme 16. septembra v pláne hovo-
riť o otázkach bezodplatného prideľovania 
emisných kvót skleníkových plynov. Ďalšou 

témou budú návrhy týkajúce sa referenč-
ných úrovní (tzv. benchmarks) a odvetní 
ohrozených únikom uhlíka (carbon leakage). 
Debatu ku klíme chceme otvoriť na októbro-
vom summite Európskej rady.
Mimovládky ako Transport & Environment 
tvrdia, že cieľ znížiť emisie v sektoroch mimo 
ETS o 30 percent nebude stačiť pre obme-
dzenie otepľovania na 1,5 – 2 stupne Celzia, 
ako sa to píše v Parížskej dohode. Považuje-
te tento európsky cieľ za dostatočný? 
V súčasnej dobe ho považujeme za dosta-
točne ambiciózny, pretože korešponduje 
so záväzkom Európskej únie znížiť emisie 
skleníkových plynov o najmenej 40 percent 
(medzi rokmi 1990 a 2030 – pozn. red.). Je ale 
pravda, že ak by sme sa mali zamerať na 1,5 
stupňa Celzia, tak v tomto horizonte je tento 
cieľ nedostatočný. Ak Európska rada prijme 
vyšší redukčný záväzok do roku 2030, tak 
sa tým zvýši aj 30 percentný záväzok emisií 
v sektoroch mimo ETS.
V Bratislave ste sa stretli s francúzskou minis-
terkou životného prostredia Ségolène Royalo-
vou. Do Bratislavy pricestovala ako predsed-
níčka COP 21 po tom, ako Čína a Spojene štáty 
ratifikovali Parížsku dohodu. Únia stále ratifi-
káciu nedokončila. Ministerka tento týždeň 
vyzvala členské štáty, aby na bratislavskom 
summite oznámili termíny pre národné ratifi-
kácie. Na čom ste sa dohodli s Royalovou?
Dohodli sme sa, že zo svojich pozícií – Slo-
vensko ako predsednícka krajina Rady EÚ – 
budeme tlačiť, na čo najrýchlejšiu ratifikáciu 
Parížskej dohody tak na celoeurópskej, ako 
aj na národných úrovniach. n

Minister životného prostredia Lászsló Sólymos. Zdroj: T2GE
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VIDAR HELGESEN: 
NECHRÁŇME ZNEČISŤOVATEĽOV, ALE INVESTUJME DO BUDÚCNOSTI 

VIDAR HELGESEN, nórsky minister ži-
votného prostredia, hovorí o ambicióz-
nej klimatickej politike, ktorá potrebuje 
silnejšie záväzky, a o podpore zelených 
investícií a zelených technológií. V Bra-
tislave mal prejav na konferencii Transi-
tion to the Green Economy. 

Klimatický summit v Paríži mal byť zlomo-
vým bodom globálnej klimatickej politiky. 
No hneď po jeho ukončení sa ozvali hlasy, 
že nenaplnil politické ambície, nedal odpo-
veď na výzvy, ktorým čelíme. Ako ho vní-
mate vy? 

Musíme rozlišovať medzi ambíciami a záväz-
kami. Ambície, ktoré vzišli z Paríža, sú vyso-
ké. Nie len v potvrdení cieľa zastaviť globál-
ne otepľovanie na hranici dvoch stupňov 

Celzia, ale aj v stanovení indikatívneho cieľa 
udržať otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. 
Problémom je, že ak sa pozriete na záväzky 
v národných programoch, nestačia ani na 
dvojstupňový cieľ. Krajiny musia ponúknuť 
viac. V roku 2018 budú plány revidované, 
a v 2023 vyhodnotené výsledky. Vlády budú 
musieť prísť s vyššími cieľmi. To bude testom 
globálnej klimatickej politiky. Napriek tomu 
bolo to, čo sme videli v Paríži, veľmi povzbu-
dzujúce, a nielen kvôli politickým záväzkom. 
Tento víkend uviedli Američania a Číňania 
dohodu z Paríža do platnosti na národnej 
úrovni. To je zlomový bod. Nič také sme na-
príklad po Kjóte nevideli.

Hlavnými producentmi skleníkových plynov 
sa stávajú veľké rozvojové krajiny. Niektoré 
namietajú proti prísnym emisným limitom, 
obávajú sa ich negatívneho vplyvu na eko-
nomický rast. Čo môžu urobiť rozvinuté kra-

jiny? Mali by im pomôcť nájsť iné cesty k udr-
žateľnému rastu?

Je príliš zjednodušujúce povedať, že vlády 
rozvojových krajín nesúhlasia s prísnymi 
emisnými limitmi. Čína je dnes najväčším 
investorom do solárnej energie. Za päť ro-
kov sa dostala z prakticky nulového stavu na 
pozíciu svetového lídra. Niektoré rozvojové 
krajiny sú menej ambiciózne, niektoré plá-
nujú investovať do uhoľných elektrární, a to 
by sťažilo dosiahnutie plánov z Paríža. Takže 
áno, rozvinuté krajiny môžu niečo urobiť – 
mobilizovať financovanie klimatických plá-
nov. Dohoda z Paríža bola možná aj preto, 
že jej súčasťou bolo klimatické financovanie. 
Potrebujeme ho viac – z verejných financií 
i súkromných investícií.

EÚ je silným obhajcom efektívnej globálnej kli-
matickej politiky. Jej pozíciu však oslabujú nie-
ktoré členské krajiny, ktoré nesúhlasia s prís-
nymi emisnými limitmi. Protichodné sú však 
aj niektoré z jej vlastných politík – napríklad 
podpora biopalivám. Akú úlohu má zohrávať 
environmentálna politika voči ostatným? 

Sme na križovatke. V minulosti sa na envi-
ronmentálne otázky občas hľadelo ako na 
ohrozenie hospodárskeho rastu. Dnes aj 
niektoré z najväčších medzinárodných spo-
ločností dávajú jasne najavo, že udržateľnosť 
je výhodná pre ich biznis a od vlád žiadajú 
daňové režimy, ktoré by stimulovali zelené 
investície, a regulácie, ktoré by tlačili na en-
vironmentálne udržateľné správanie. Vlády 
si musia uvedomiť – a už si to do istej miery 
uvedomujú – že ak chcú byť budúcimi ví-
ťazmi, potrebujú politiku vytvárania zelenej 
ekonomiky.

Veľmi dobrým príkladom je európsky auto-
mobilový priemysel, ktorý európskej klima-
tickej politike nezohral veľmi progresívnu 
úlohu, a mal pravdepodobne trochu priveľ-
ký vplyv na Európsku komisiu. Teraz, keď sa 
boja konkurencie elektromobilov z Ameriky 
a Číny, menia stratégie, začínajú produkovať 
elektrické autá a od EÚ a členských krajín 
žiadajú vytvorenie nástrojov, ktoré by spot-
rebiteľom uľahčili výber zelených alternatív. 
Podobné zmeny vidíme vo finančnom sek-
tore, zásadné zmeny sa dejú v energetike. 
Ak to spojíte s digitalizáciou, robotizáciou 
a automatizáciou, vidíte potenciál veľkých 
zmien smerom k zelenej ekonomike. Politici 
si musia uvedomiť, že kto trvá na včerajších 
riešeniach, je budúcim porazeným. Mali by 
sme sa menej zaoberať ochranou znečisťu-
júceho priemyslu z minulosti, a viac prípra-
vou budúcnosti.

Spomínali ste dôležitú úlohu súkromných 
investícií pri tvorbe zelenej ekonomiky. Nie-
kedy ich však brzdí nízka miera či dlhá doba 
návratnosti. Je to priestor pre angažovanie 
sa verejných inštitúcií?

Každá krajina musí nájsť svoj vlastný spôsob 
podpory zelených investícií a európska poli-
tika by mala byť tvorená ich spoločným prie-
nikom. Vlády môžu vytvoriť daňové režimy, 
ktoré by stimulovali správne vzorce správa-
nia a trestali tie zlé na princípe „znečisťova-
teľ platí“. Daňové stimuly ako nórsky model 
podpory elektromobilov skutočne fungujú. 
Okrem toho môžu vlády vytvárať správne 
regulácie. Sprísnenie environmentálnych re-
gulácií je výhodné pre zelenšie firmy. Potre-
bujeme tiež verejné investície – do výskumu 
a vývoja, inovácií, pomoci pri zavádzaní vý-
sledkov výskumu do praxe. To všetko pomô-
že mobilizovať súkromné investície, no po-
doba daňového systému je úplne zásadná.

Elektromobily majú na nórskom trhu silný 
podiel. Ambíciou vašej vlády je, aby po roku 
2025 neboli v Nórsku predávané žiadne 
nové autá na fosílne palivá. Ktoré opatrenia 
v minulosti vám pomohli dostať sa do pozí-
cie, v ktorej si môžete stanoviť tak ambicióz-
ne ciele?

V súčasnosti má 28 percent nových preda-
ných áut elektrický alebo hybridný pohon. 
Ich podiel bude rásť. Dôležité je, že máme 
vysoké automobilové dane a poplatky – re-
gistrácia, DPH. Ich zníženie dáva elektromo-
bilom veľkú výhodu. Okrem toho majú bez-
platné parkovanie, nulové cestné poplatky, 
znížené poplatky na trajektoch a ďalšie vý-
hody. Ak to skombinujete s klesajúcimi ce-
nami elektromobilov, je jasné, že ich podiel 
rastie. Máme signály, že v roku 2023 budú 

Nórsky minister pre klimatickú politiku a životné prostredie Vidar Helgesen (v strede) Zdroj: T2GE

(pokračovanie na ďalšej strane)
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elektrické automobily cenovo konkurencie-
schopné s klasickými spaľovacími. Cieľ pre 
rok 2025 je tak dosiahnuteľný. Poviem to jed-
noducho: benzínové a dieselové motory sú 
vecou minulosti. Okrem toho, ak niekto šo-
féroval elektrické auto vie, že je to omnoho 
krajší zážitok. Nórsky príklad je teda o správ-
nych stimuloch, cene a trendoch.

Krajiny, ktoré dnes majú nižšie automobilové 
dane, budú musieť vytvoriť podporné sché-
my pre elektromobily, a prispôsobiť zdaňova-
nie áut princípu „znečisťovateľ platí“.

Hovorili sme o cenách, daniach a podobne. 
Myslíte si, že používanie zelených techno-
lógií je aj vecou zmeny správania, pohľadu 
na spotrebu, otázku vlastníctva, či spôsobu 
života? 

Mali by sme podporovať iniciatívy vedúce 

k uvedomelej spotrebe. Ekonomika zdieľa-
nia, spoločné využívanie automobilov a po-
dobne idú presne týmto smerom. Nemám 
veľkú vieru v schopnosť vlád „vzdelávať 
ľudí“, mali by sme však podporovať trendy, 
ktoré už existujú. V oblasti verejného vzde-
lávania sa ukazuje ako dôležité vzdelávanie 
detí – učebné osnovy, praktické aktivity na 
školách. Recyklácia a manažment odpadu 
urobili v Nórsku veľký krok vpred aj vďaka 
tomu, že deti vzdelávali svojich rodičov.

Je zelenší životný štýl, využívanie zelených 
technológií, závislý od bohatstva krajiny? 

Pozrite sa na klimatické zmeny – čím dlhšie 
budeme čakať, tým drahšie budú násled-
ky. Záplavy predstavujú obrovské náklady 
a majú negatívne spoločenské dopady. Ak 
teda budeme investovať dnes a zmeníme 

aj daňové systémy tak, aby sa znečisťova-
nie stalo drahším, a zelený životný štýl lac-
nejším, nemusí to nutne znamenať veľké 
finančné výdavky. Vyžaduje si to ale politic-
kú odvahu, politické líderstvo a, áno, určité 
investície na začiatok, ktoré môžu byť vyššie 
než zvyčajne. No z hľadiska návratnosti, a do 
toho musíme započítať aj zníženie environ-
mentálnych rizík, sa určite oplatia. Okrem 
toho, ak hovoríme o investíciách, nemusí-
me myslieť masívne zmeny z roka na rok. 
Je však treba stanoviť smerovanie, ktoré dá 
investorom aj domácnostiam predvídateľné 
prostredie. Ak napríklad v Nórsku povieme, 
že v roku 2025 nechceme žiadne nové autá 
na fosílne palivá, každý chápe, že by možno 
nebolo najmúdrejším krokom, kúpiť si zajtra 
dieselové vozidlo. To sú signály, ktoré menia 
vzorce správania. n

ĎALŠIA FINANČNÁ KRÍZA MÔŽE SÚVISIEŤ S KLÍMOU, BOJA SA INVESTORI 

Prirýchly prechod k zelenej ekonomike, 
ktorý spustí extrémne počasie, môže 
byť príliš drahý na to, aby ho hospodár-
stvo strávilo.

Predstavujú klimatické zmeny systémové 
riziko? Myslím si, že odpoveď je áno, pove-
dala Annie Bersagelová, poradkyňa pre zod-
povedné investovanie v penzijnom fonde 
a najväčšej nórskej poisťovni Kommunal 
Landspensjonskasse.

„Ale ešte nevieme, aké budú tieto riziká,“ 
uviedla Bersagelová na bratislavskej konfe-
rencii Transition to the Green Economy.

KLP podľa nej zvolil opatrný prístup, keď 
sa rozhodol zanechať investície v uhoľnom 
sektore a spustil investičný fond pre obnovi-
teľné energie v rozvojových krajinách.

NERIADENÝ PRECHOD BUDE DRAHÝ

„Nemyslím, že máme na výber,“ či sa vybrať 
smerom k zelenej ekonomike, povedal Fri-
do Kraanen, riaditeľ pre firemnú zodpoved-
nosť v PGGM, holandskom poskytovateľovi 
služieb v oblasti spravovania dôchodko-
vých fondov.

„Prechod sa uskutoční. Ale ak bude neriade-
ný, bude veľmi, veľmi drahý,“ varoval Kraa-
nen delegátov konferencie.

Vystaviť sa katastrofám súvisiacim s klima-
tickými zmenami ako povodne, búrky alebo 
stúpajúca hladina morí môže mať dopad 
na nehnuteľnosti a infraštruktúru. Ich hod-
nota môže zo dňa na deň klesnúť a poistné 
sadzby stúpnuť.

ODCHOD INVESTÍCIÍ Z FOSÍLNEHO 
SEKTORA

Rintaro Tamaki, zástupca generálneho ta-
jomníka Organizácie pre hospodársku spo-
luprácu a rozvoj (OECD), varoval, že klimatic-
ké zmeny nám nedajú druhú šancu.

„Na rozdiel od finančnej krízy nemáme žiad-

nu možnosť pre bailout,“ myslí si Tamaki. 
Veci sa podľa neho menia a manažéri port-
fólií sa čoraz viac obzerajú po firmách, ktoré 
ponúkajú bezpečnú úroveň návratnosti v dl-
hodobom horizonte.

„Dekarbonizácia (investičných) portfólií a sťa-
hovanie investícií z aktív vo fosílnom sektore 
sa už deje,“ upozornil zástupca šéfa OECD.

„Až 544 inštitúcií s kombinovanou hodno-
tou 3,4 biliardy amerických dolárov sa za-
viazalo k stiahnutiu investícií“ vo fosílnom 
sektore úplne alebo čiastočne, tvrdí Tamaki 
na základe údajov spred leta.

TRANSPARENTNOSŤ FINANČNÝCH 
PORTFÓLIÍ
Investorom však stále chýbajú spoľahlivé 
informácie pre rozhodnutia o najlepších fir-
mách, na ktoré môžu staviť z dlhodobého 

hľadiska. Korporácie v súčasnosti nemajú 
povinnosť informovať o svojich zelených 
stratégiách ani o zraniteľnosti voči klimatic-
kému riziku.

Pätnásť krajín OECD už podľa Tamakiho pre-
sadilo zoči-voči firmám „nejaký typ povin-
nosti zverejňovať finančné informácie, ktoré 
súvisia s klimatickými zmenami“.

Dúfa, že čoskoro sa z toho stane bežná prax.

Ale tieto schémy sú podľa neho veľmi roz-
dielne, čo vedie k „znásobovaniu oznamova-
cích povinností“ a nedostatku koherentnosti 
a kompatibility, uviedol Tamaki.

BLOOMBERGOVA PRACOVNÁ SKUPINA 

To by sa mohlo zmeniť už koncom roka.
Pracovná skupina pre finančné informácie, 

Februárové záplavy v Nemecku. Zdroj: TASR-AP

(pokračovanie na ďalšej strane)
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ktorú vedie Michael Bloomberg, vznikla vla-
ni v decembri z podnetu G20.

Jej cieľom je vyvinúť taký spôsob zverejňo-
vania finančných informácií súvisiacich s kli-
matickými zmenami, ktorý umožní firmám 
komunikovať ich veriteľom, poisťovniam, 
investorom a ďalším aktérom.

Pracovná skupina by mala vydať svoju zá-
verečnú správu v decembri a zverejniť ju vo 
februári 2017.

PORAZENÍ A VÍŤAZI Z POHĽADU 
INVESTOROV

Kým firmy sa postupne približujú zverejňo-
vaniu finančných informácií, najšpinavšie 
priemyselné odvetvia sa dostávajú pod čo-
raz väčší tlak investorov.

A niektoré už cítia, že je naozaj horúco.

Hneď, ako svetoví lídri uzatvorili Parížsku 
dohodu o klíme vlani v decembri, združenie 
uhoľného priemyslu vyjadrilo obavy, že „bude 
nenávidený a démonizovaný tak, ako boli ke-
dysi nenávidení a démonizovaní otrokári.“

Kraanen z holandskej firmy PGGM si tento 
pocit všimol s tým, že investori už vnímajú 
tieto signály. „Investovanie je veľmi jedno-
duché. Je o tom, že treba zabrániť poraze-
ným a podporiť víťazov. Ak sú spoločnosti 
s obmedzenou dobou trvanlivosti, nevidíme 
žiadny dôvod do nich investovať.“

ZLOŽITÝ PRÍPAD HLINÍKU 

V iných sektoroch je však situácia zložitejšia.

Napríklad v hliníkovom priemysle. Aj keď 
emisné povolenky sú považované za naj-
lepší nástroj pri riadení prechodu k zelenšej 
výrobe, producenti hliníka sa cítia nespra-

vodlivo trestaní cenami CO
2
 sústredenými 

len na postupy v priemyselnej výrobe bez 
ohľadu na environmentálne výhody hliníka 
v neskoršej časti životného cyklu výrobkov.

„Áno, na výrobu hliníka treba zo začiatku 
veľa energie,“ priznal Arvid Moss, výkonný 
viceprezident Norsk Hydro, nórskej hliníko-
vej a hydroelektrickej spoločnosti.

OHROZENÝ SEKTOR
„Ale po prvom raze je bilancia z pohľadu 
klímy čisto pozitívna,“ myslí si Moss. Pouká-
zal na prípad ľahších áut, ktoré šetria palivo, 
a budov, ktoré sú energeticky efektívnejšie. 
„Hliník môžete recyklovať donekonečna bez 
toho, aby sa jeho vlastnosti stratili,“ podčiar-
kol Moss. Pre recykláciu treba podľa neho 
20-krát menej energie ako pre výrobu z pr-
votnej suroviny.

Zdá sa, že inštitúcie nenačúvajú hliníkové-
mu sektoru a zmierili sa s tým, že prechod 
k zelenej ekonomike bude nákladnejší pre 
najväčších znečisťovateľov.

Schémy pre naceňovanie CO2 môžu naprí-
klad „zničiť niektoré odvetvia“ a predstavujú 
„náklady pre spotrebiteľov,“ vyhlásil Tamaki 
z OECD.

Napriek tomu sa zastal emisných povoleniek 
s tým, že „sú správnym spôsobom ako zvoliť 
budúcu štruktúru priemyslu.“

VYSOKÉ DANE NA PRÁCU, NÍZKE NA 
ZDROJE

Pokiaľ ide o investorov, nemajú istotu, že 
povolenky budú stačiť. „Sústrediť sa na uh-
líkovú intenzitu ako na hlavný ukazovateľ 
(zelenej ekonomiky) je zvrátené,“ myslí si 
Bersagelová z nórskeho fondu KLP.

Bez toho, aby menovite spomenula hliník, 
povedala, že príkladom sú odvetvia, ktoré 
vypúšťajú veľa emisií na začiatku výrobného 
procesu, ale ktorého produkty znižujú emi-
sie neskôr a inde v hospodárstve.

Podľa Kraanena z holandskej firmy PGGM re-
gulátor môže zmeniť konvenčné uvažovanie 
tak, že bude firmy odrádzať od fosílnych pa-
lív ako východiskovej možnosti. „Regulátori 
stále dotujú lineárnu ekonomiku,“ povedal 
s tým, že práca je zdaňovaná veľa a nerastné 
suroviny málo.

„Zelená ekonomika je náročnejšia na pra-
covnú silu“, kým vyhadzovať je stále lacnej-
šie ako recyklovať, uviedol Kraanen. Vyzval 
na vyššie zdaňovanie surovín a nižšie zdaňo-
vanie práce.

KOLÍSAVÉ CENY KOMODÍT

Aby to bolo ešte horšie, regulátorom ne-
pomáhajú kolísavé ceny komodít a pretrvá-
vajúca nízka cena ropy. To uvoľňuje tlak na 
výrobcov, aby recyklovali.

„Niekedy je lacnejšie kúpiť si surový plast 
ako recyklované granule,“ priznal euroko-
misár pre životné prostredie Karmenu Vella. 
Ale ceny sa nakoniec zvýšia, verí Vella.

Moss z Norsk Hydro nevyhnutné výhody re-
cyklovania s tým, že je to „vždy menej kapi-
tálovo náročné“ ako vyrábať hliník z nerast-
nej suroviny.

TLAK ENVIRONMENTÁLNYCH 
REGULÁCIÍ

Do obehovej ekonomiky podľa neho viac in-
vestícií ako kedykoľvek predtým s tým, že 70 
až 90 percent hliníka v Európe sa recykluje.

Napriek tomu sa Moss posťažoval na tlak en-
vironmentálnych regulácií typu Systém ob-
chodovania s emisiami (ETS), ktorý privádza 
výrobcov hliníka na okraj priepasti.

„Toto je tá dilema: politici chcú na jednej 
strane podporiť priemysel cez výskum a vý-
voj, finančné opatrenia a inovácie. „Staršie“ 
klimatické nástroje ako ETS na druhej strane 
môžu zmeniť niektoré odvetvia na nezisko-
vé,“ uviedol Moss.

ETS podľa neho firmy tlačí k tomu, aby hľa-
dali miesto pre svoje továrne mimo Európy.

ENVIRONMENTALISTI A INVESTORI SA 
POTREBUJÚ

Vella však tvrdí, že z dlhodobého pohľadu sa 
nálada u investorov zmenila a manažéri por-
tfólií teraz vnímajú environmentálne výzvy 
ako ekonomické príležitosti.

„Boli časy, keď environmentalisti a investori 
nemohli spolupracovať. Dnes sa už nemusí-
me báť povedať, že jeden druhého potrebu-
je,“ povedal Vella.

Kraanen z holandskej firmy PGGM súhlasil. 
V začiatkoch zeleného financovania bolo 
nutné si vybrať medzi finančnou návratnos-
ťou a ekologickými výhodami,“ povedal. „Už 
to tak nie je.“ n

Zdroj: www.pixabay.com
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NAD RECYKLAČNÝMI CIEĽMI VISÍ OTÁZNIK

Nemecko chce výrazne zmeniť odpado-
vú legislatívu pre budúce desaťročie. 

Jeden z najúspešnejších manažérov odpa-
du, Nemecko, navrhlo dočasné zrušenie re-
cyklačných cieľov pre rok 2030. Berlín údaj-
ne spochybňuje metódu pre výpočet re-
cyklácie, s ktorou pracuje Európska komisia, 
vyplýva z uniknutého dokumentu, na ktorý 
sa odvoláva portál EurActiv.com.

S inými číslami ako Brusel pracuje zrejme aj 
Bratislava.

Plastový priemysel obhajuje presné vyčísle-
nie európskych ambícií. „Ciele sú dôležité, 
pretože nám dávajú cieľ, za ktorým možno 
ísť,“ povedala v rozhovore pre portál EurAc-
tiv.com Brigitte Derová z VinylPlus, inicia-
tívy výrobcov PVC pre udržateľné životné 
prostredie.

Z 28 NA 65 PERCENT V RECYKLÁCII

Čo sa týka komunálneho odpadu, Európ-
ska únia v roku 2014 dosiahla recykláciu na 
úrovni 28 percent. Rovnaký podiel dosiahlo 
skládkovanie. Zostávajúci komunálny odpad 
bol spaľovaný (27 percent) alebo komposto-
vaný (16 percent).

Podľa legislatívy platnej v súčasnosti má 
Európska únia dosiahnuť úroveň recyklácie 
komunálneho odpadu na úrovni 50 percent.

Nová odpadová legislatíva, ktorú Európska 
komisia navrhla v decembri 2015, stanovuje 
pre rok 2030 ešte ambicióznejšie ciele. Úro-
veň recyklácie komunálneho odpadu má 
dosiahnuť 65 percent. Množstvo komunál-
neho odpadu, ktorý ide na skládky, sa má 
znížiť zo súčasných 28 na 10 percent.

Niektoré členské krajiny môžu požiadať 
o päťročný odklad. Týka sa to Estónska, 
Grécka, Chorvátska, Lotyšska, Malty, Ru-
munska a napokon aj Slovenska. Dôvodom 
je pretrvávajúci vysoký podiel skládkované-
ho odpadu.

Povolenie odkladu podlieha splneniu istých 
podmienok, ktoré majú zaručiť, že štát sta-
novený cieľ naozaj dosiahne.

Novú legislatívu momentálne posudzuje 
Európsky parlament a Rada EÚ, ktorej práve 
predsedá Slovensko.

NOVÁ NEMECKÁ METÓDA

Práve v Rade EÚ padol nemecký návrh, kto-
rý prekvapil. Ide totiž nad rámec výnimiek a 
žiada dočasné zrušenie odpadových cieľov.

Berlínu sa nepozdáva spôsob, akým majú 
úradníci v Komisii počítať plnenie cieľov 
podľa novej legislatívy. Navrhuje novú me-
tódu, ktorá by sa používať aspoň tri roky pre 
zber údajov. Až po tejto lehote by mala Ko-
misia zvážiť, či určí alebo neurčí nové ciele 
pre recykláciu či skládkovanie.

„Na základe skúseností s (novou) metódou 
výpočtu predstaví Komisia návrhy na ciele 

tri roky po tom, ako novelizovaná smernica 
vstúpila do platnosti,“ píše sa v uniknutom 
nemeckom stanovisku v Rade EÚ.

Berlín a Kodaň podľa portálu EurActiv.com 
obhajujú takú metódu, podľa ktorej úroveň 
štandardnej straty určuje recyklujúca orga-
nizácia.“ Toto číslo predstavuje množstvo 
odpadu, ktorý sa stratí počas recyklácie, a ja 
na záver odčítané z celkového percenta re-
cyklácie.

Európska komisia naopak pracuje s percen-
tom, ktoré vyjadruje množstvo odpadu pri 
vstupe do procesu recyklácie.

Nemecký návrh údajne podporujú Cyprus, 
Litva, Lotyšsko a Bulharsko. Veľká Británia, 
Taliansko, Fínsko a Grécko.

Nie je úplne zrejmé, prečo tento návrh 
predložili Nemci. V manažmente odpadu sú 
šampiónmi. Podľa údajov z roku 2014, zre-
cyklovali 47 percent komunálneho odpadu, 
čo je druhý najlepší výkon v rámci Únie. Na 
skládky smerovalo len 1 percento nemecké-
ho odpadu.

SLOVENSKO: ŠESŤ ALEBO DVADSAŤ 
PERCENT?

Slovensko podľa štatistík Eurostatu recyklo-
valo v roku 2014 len šesť percent komunál-
neho odpadu. Skládkovalo až 76 percent. 
Na kompostovanie išlo šesť percent ko-
munálneho odpadu, do spaľovní zvyšných 
12 percent.

Slovenský minister životného prostredia 
László Sólymos (Most-Híd) však tvrdí, že Slo-

vensko recykluje a kompostuje viac ako 12 
percent komunálneho odpadu.

Portál EurActiv.sk mu cez email položil otáz-
ku, ako chce Slovensko zvýšiť úroveň recyk-
lácie komunálneho odpadu z šiestich na päť-
desiat percent v roku 2020.

„Podľa metodiky, ktorú používa Slovensko 
na výpočet recyklácie komunálnych odpa-
dov pre účely reportingových povinností 
voči Európskej komisii, je za uplynulý rok 
úroveň recyklácie komunálnych odpadov 
vrátane kompostovania 20,11 percent,“ od-
povedal minister Sólymos v rozhovore. Mi-
nister doplnil, že vyššiu úroveň recyklácie 
chce dosiahnuť prostredníctvom nového 
zákona o odpadoch.

Čísla Eurostatu pochádzajú z roku 2014, kým 
údaje ministerstva životného prostredia 
vyjadrujú rok 2015. Rozdiel je však až osem 
percent, čo by znamenalo bezprecedentný 
medziročný nárast.

Rozdiel môže byť v metóde výpočtu. Kým 
ministerstvo sa odvoláva na reportovanie 
pre Komisiu, Eurostat zbiera svoje vlastné 
údaje.

PRIEMYSEL: CIELE SÚ EXTRÉMNE 
POZITÍVNE

Za vyčíslené ciele sa postavil priemysel aj 
mimovládky.

„Ak sa potvrdí, že Nemecko volá zrušení 
cieľov, bola by to veľká chyba, ktorá by prie-

Zdroj: TASR

(pokračovanie na ďalšej strane)
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mysel a hospodárstvo zbavila právnej mo-
tivácie, ktorý potrebuje, a vyslala zlý signál 
smerom k iným členským štátom EÚ, ktoré 
nie sú na úrovni Nemecka, pokiaľ ide o ma-
nažment odpadu,“ citoval portál EurActiv.
com Stephanea Arditiho zo združenia Euro-
pean Environmental Bureau.

Práve táto organizácia vyzvala slovenské 
predsedníctvo na nastavenie ambicióznych 
cieľov v novej európskej legislatíve.

„Nastavením vysokých cieľov pre prevenciu 

a recykláciu v podstate znižujete množstvo 
odpadu, ktoré smeruje do skládok a spaľov-
ní. A to je dobré pre zmierňovanie následkov 
klimatických zmien, vytváranie pracovných 
miest a zníženie závislosti na dovoze,“ pove-
dal v rozhovore pre EurActiv.sk jej šéf Jeremy 
Wates.

„Ciele môžu byť extrémne pozitívne,“ uvied-
la pre EurActiv.com Derová z VinylPlus, incia-
tívy výrobcov PVC pre udržateľné životné 
prostredie.

„VinylPlus má vlastný ambiciózny cieľ re-
cyklovať 800-tisíc ton do roku 2020, čo je 
obrovské množstvo,“ uviedla Derová v pred-
večer bratislavskej konferencie Transition to 
the Green Economy. „Dnes už recyklujeme 
500-tisíc ton, čo je nárast doslova z nuly 
v roku 2000.“

Priemysel PVC sa tak snaží napraviť imidž, 
ktorý sa pošramotil ešte v 90. rokoch. Vtedy 
sa IKEA rozhodla zakázať využívanie PVC vo 
svojich nábytkových a textilných výrobkoch. n 

T2GE: TRANSITION TO THE GREEN ECONOMY
V časoch nulového alebo nízkeho rastu hľadá Európa novú ekonomickú víziu. Jednou z ta-
kých je vízia zelenej ekonomiky, ktorej bola venovaná bratislavská konferencia Transition to 
the Green Economy (T2GE). Konala sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ 
v dňoch 6. a 7. septembra 2016. Konferencia naštartovala „Bratislavský proces pre zelenú 
ekonomiku“, ktorý umožní o týchto témach diskutovať pravidelne.

T2GE zorganizovali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného 
prostredia s podporou z programu Horizont 2020. Partnermi konferencie boli Pedal Con-
sulting, Motion Zone, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európska environ-
mentálna agentúra a Veľvyslanectvo Nórska na Slovensku. Konferencia bola podporená z 
Nórskych fondov. Mediálnymi partnermi T2GE sú portály EurActiv.com a EurActiv.sk. Spon-
zormi boli, ICL, Burson Marsteller, VinylPlus a Tarkett.
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