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Zhrnutie 

Vážnou prekážkou dosiahnutia environmentálnych zámerov v mnohých krajinách bola 
neschopnosť primerane nasmerovať združené finančné výdaje: náklady na dosiahnutie 
environmentálnych zámerov; spôsob, akým by sa tieto náklady mohli minimalizovať ako aj výzva 
spájania nákladov s dostupnými zdrojmi. Tento prehľad predstavuje snahu o nasmerovanie týchto 
výdajov najmä do oblasti náročných investícií environmentálnej infraštruktúry, akými sú napríklad 
zásobovanie miest vodou, zachytávanie a čistenie odpadových vôd a pevného komunálneho odpadu. 
Jeho nosnou myšlienkou je záver, že systémový modelový prístup k investovaniu a spravovaniu 
financií môže zlepšiť rozhodovací proces a zabezpečiť lepšie využívanie vzácnych zdrojov. 
Dôležitosť reálnosti, dostupnosť a rentabilné využívanie zdrojov na dosiahnutie enviromenálnych 
zámerov sú hlavnými myšlienkami, na ktorých je založený tento prístup. 

OECD spolu s Dánskom vyvinulo softvérový nástroj podpory rozhodovania FEASIBLE na 
pomoc vývoju stratégií financovania, najmä v krajinách východnej Európy, na Kaukaze a v strednej 
Ázii (EECCA), ale aj v asociačných krajinách EÚ a v Číne. V súčasnosti sa môže uplatniť v 
oblastiach dodávok vody, odpadových vôd a nakladania s tuhým odpadom so zámerom rozšírenia na 
infraštruktúru súvisiacu s energiou. FEASIBLE je voľne dostupný a je možné ho získať 
prostredníctvom web-stránok OECD, Dánskej agentúry na ochranu životného prostredia a COWI, 
dánskej poradenskej firmy, ktorá vyvinula tento model. 

Základná myšlienka, z ktorej FEASIBLE vychádza, je zamerať verejnú politiku na oblasti ako sú 
dodávky vody a hygienické zariadenia, určenie nákladov a časových termínov na ich dosiahnutie a 
porovnanie plánu nákladových potrieb s dostupnými zdrojmi financií. Táto analýza väčšinou odkryje 
„finančné medzery” v plánovanej implementácii. FEASIBLE je potom schopný vytvoriť rôzne 
scenáre na stanovenie, ako by sa tieto medzery mohli vyplniť. Príkladom takýchto scenárov sú: 
určenie reformných opatrení, ktoré by mohli prispieť k dosiahnutiu zámerov pri nižších nákladoch, 
určenie spôsobov získania dodatočných finančných prostriedkov, prispôsobenie stupňa náročnosti 
zámerov alebo predĺženie termínov na dosiahnutie daných zámerov. 

Dôležitou črtou FEASIBLE je dôraz na reálnosť a dostupnosť. Tento model dokáže posúdiť 
úrovne financovania (verejné, súkromné, vnútroštátne, zahraničné), ktoré môžu byť vhodné pri 
rozličných makroekonomických podmienkach. Týmto spôsobom program poskytuje kontrolu reálne 
očakávaného príspevku z verejného rozpočtu. Pomocou určenia dopadu zvýšenia cien na príjmy v 
domácnostiach môže taktiež pomôcť vyhodnocovať potenciálne sociálne dôsledky zvyšujúcich sa 
sadzieb. Tým, že sa FEASIBLE zameriava na tieto otázky, je jeho využitie viac ako len technický 
výkon: podporuje tiež proces dialógu a vytváranie konsenzu medzi kľúčovými tretími stranami 
zapojenými do financovania infraštruktúry súvisiacej so životným prostredím. Týmto spôsobom môže 
vybudovať most medzi tvorbou a využitím stratégií. 

Dosiaľ pripravená analýza pre krajiny EECCA ukázala, že podiel mestskej populácie s prístupom 
k dodávkam vody, čisteniu odpadových vôd a  k službám spojeným s nakladaním s pevným odpadom 
je v týchto krajinách väčší ako v krajinách s podobnou úrovňou príjmov, ale tieto služby sú 
projektované neefektívne s veľkou finančnou náročnosťou na prevádzku a údržbu. Existujúce 
opatrenia na poskytovanie týchto služieb sú zároveň finančne neudržateľné. Preto je vo väčšine krajín 
EECCA chronický nedostatok rezerv na náležité spravovanie a udržiavanie infraštruktúry, ako sú malé 
opravy, výmena opotrebovaných častí, malé generálne opravy a zásadná obnova, čo malo za následok 
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rýchly úbytok ekonomickej a technickej hodnoty aktív. V prípade, že sa nepodniknú opravné 
opatrenia, mohol by nastať fyzický kolaps infraštruktúry so závažnými následkami na ľudské zdravie, 
životné prostredie a ekonomickú aktivitu. 

Vážnosť situácie v EECCA volá po zásadnej reforme v prístupe k financovaniu infraštruktúry 
súvisiacej so životným prostredím a k pridruženým politickým a inštitucionálnym opatreniam. Príliš 
náročné plány na rozšírenie pokrytia a úrovne infraštruktúrnych služieb by sa mali nahradiť 
realistickejšími, kapitálovo menej náročnými zlepšovacími programami prispôsobenými na 
poskytovanie zásadných opráv a obnovu rozhodujúcich zložiek infraštruktúry tak, aby sa 
zmaximalizovala účinnosť zisku (najmä znížením nákladov na energiu) v rámci limitov, ktoré si 
domácnosti a verejné rozpočty môžu dovoliť. 

Dosiahnutie aj týchto skromnejších cieľov predstavuje pre krajiny EECCA veľkú výzvu. 
Užívateľské poplatky budú najdôležitejším dlhodobým zdrojom financovania výdavkov na prevádzku 
a údržbu napriek tomu, že nízky príjem v mnohých krajinách EECCA predstavuje vážnu prekážku 
finančnej dostupnosti. Verejné rozpočty budú mať podstatnú úlohu v krátkodobom a strednodobom 
financovaní obnovy a kapitálových investícií, pri poskytovaní sociálnej ochrany a v uľahčovaní 
prístupu k pôžičkám. Infraštruktúrne programy musia však súťažiť s inými naliehavými sociálnymi 
prioritami. Preto by obmedzené verejné fondy a poskytnuté granty mali byť poskytované podľa 
strategických priorít. Na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia1 bude v mnohých krajinách EECCA 
potrebné tieto fondy a granty navýšiť. Časom vzrastie dôležitosť vnútroštátnych finančných a 
kapitálových trhov. Medzinárodné finančné inštitúcie (IFI) budú hrať aj naďalej významnú úlohu pri 
kapitálových investíciách a pri zabezpečovaní finančnej a riadiacej disciplíny. Úloha súkromného 
sektora bude pri poskytovaní manažérskeho know-how počas mnohých rokov dôležitejšia ako 
financie. 

Napriek tomu, že rozvoj environmentálnych finančných stratégií (EFS) sa realizoval len 
v niekoľkých posledných rokoch, v niektorých krajinách EECCA už naštartoval niektoré významné 
zmeny v politických opatreniach. Regionálna vláda v Novgorodskej oblasti (Rusko) oficiálne prijala 
EFS pre sektor vody a použila ho na určenie portfólia projektov spolufinancovaných oblasťou a 
medzinárodnými financovateľmi. EFS pre komunálny odpad v oblastiach Novgorod a Jaroslavľ 
viedol k prepracovaniu plánov nakladania s odpadom, čo zahŕňalo stanovenie nákladovo-
efektívnejších regionálnych riešení. V Moldavsku sa EFS prijal ako oficiálny politický dokument, 
ktorý podporil návrh vládnej rezolúcie o uvoľnení nerealisticky prísnych štandardov na vypúšťanie 
odpadových vôd. V Kaliningrade (Rusko) sa EFS použil na určenie portfólia projektov 
spolufinancovaných oblasťou a medzinárodnými financovateľmi. Na Ukrajine sa EFS použil na 
podporu celkovej stratégie pre sektor vody. V Pskove (Rusko) EFS podnietil politickú diskusiu o 
rozvoji infraštruktúrnych cieľov, ktoré sa ukázali ako neudržateľné a nereálne. V Gruzínsku a 
Kazachstane EFS poskytol odhalenie „kontroly reálnosti” pri možných dohodách o spolufinancovaní s 
IFI a financovateľmi. 

Doteraz získané skúsenosti naznačujú, že metodológia environmentálnych finančných stratégií 
môže byť užitočným nástrojom pre vlády pri tvorbe realistických plánov na dosiahnutie cieľov 
dohodnutých na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Základným predpokladom je, že vlády by 
nemali financovať všetky alebo väčšinu výdavkov ani sponzorovať všetky alebo väčšinu projektov. 
                                                   
1 Ako jeden z rozvojových cieľov milénia do roku 2015 si všetky členské štáty Organizácie spojených národov predsavzali zníženie počtu ľudí bez 
zachovateľného prístupu k nezávadnej pitnej vode o polovicu. Na Johannesburgskom Summite o Zemi sa štáty ďalej dohodli do roku 2015 znížiť 
počet ľudí bez prístupu k základným hygienickým potrebám o polovicu. 
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Spoliehanie sa na verejný rozpočet pri financovaní nákladov prevádzky a údržby kolektívnej 
infraštruktúry napríklad nie je udržateľné riešenie. Hlavná úloha vlády vo vzťahu k financiám je 
vytvorenie politického, regulačného a inštitucionálneho rámca, v rámci ktorého by sa mohli 
mobilizovať zdroje od užívateľov, finančných trhov, kapitálových trhov, miestnych rozpočtov a 
podnikov doplnkovým spôsobom a použiť tak nákladovo-efektívne, ako je to len možné, na 
dosiahnutie dohodnutých cieľov. Finančné stratégie môžu byť teda užitočné nielen ako pomoc pri 
plánovaní vládneho rozpočtu, ale aj pri návrhoch reforiem politických nástrojov, ktoré ovplyvňujú 
kapacity a rozhodnutia iných verejných a súkromných finančných činiteľov. 
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