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Názov akcie: 
WWWforEurope Conference on Social and Environmental Progress: Europe in 
a Long-Run Perspective 

Dátum: 24. 2. 2015 Miesto konania:  Hotel Silken Berlaymont 
 Účastníci: Lenka Múdra 

Program:  
09.30 - 10.00 Welcoming Remarks (Karl Aiginger, Peter Dröll) 
10.00 - 11.00 Keynotes 
The Need for a New “European Model”  - Marianne Thyssen 
High Road for Competitiveness - Karl Aiginger (Project Coordinator of WWWforEurope) 
The “European Model” and Global Long-run Development - Jeffrey D. Sachs 
 
11.00 - 12.00 The Short- and Long-run Policy Agenda in Europe: the Social Dimension 
CHAIR: Kurt Kratena (WIFO) 
Reconciling the Long- and Short-run Perspective - Roger Liddle 
Labour Market Reforms for Europe After the Crisis - Atilim Seymen 
DISCUSSANTS: Elena Flores, Józef Niemiec 
 
12:30 – 13:30 Policy Panel: The Future of the "European Model" and the Aftermath of the Crisis 
CHAIR: Rene Höltschi  
Karl Aiginger  
Miguel Gil Tertre  
Janneke Plantenga  
André Sapir  
Frank Vandenbroucke  
 
14.30 - 15.30 Long-run Growth and Absolute Decoupling of Resource Use 
CHAIR: Kurt Bayer  
Labour and Carbon Productivity in Europe - Jeroen van den Bergh  
Global Resource Scenarios and a Resource Roadmap for Europe - Marina Fischer-Kowalski   
Long-run growth and absolute decoupling of resourse use: Model simulation for use - Kurt Kratena  
DISCUSSANT: Monica Frassoni 
 
16.00 - 17.00 Innovation, Employment and the Environment  
CHAIR: Kurt Bayer 
Green Innovation and Employment  - Georg Licht   
Innovation Policies for Ecological Transition: Powering the Green Innovation Machine -  Reinhilde 
Veugelers  
DISCUSSANTS: Kumi Kitamori , Thomas Wieser  
 
17.00 Closing Remarks Karl Aiginger 

 
Závery: 

Na úvod privítali účastníkov K. Aiginer spolu so zástupcom Petra Drölla. Zástupca p. Drölla stručne 

uviedol o čom je projekt WWWfor Europe (Work, Wealth, Welfare). Vychádza zo správy publikovanej 

pred piatimi rokmi s názvom „The world in 2025 – Rising Asia and socio-ecological transition“, ktorá 

nepredpovedala Európe najlepšiu budúcnosť („stará“ populácia, nedostatok pracujúcej populácie, rast 

výdavkov na zdravotnú starostlivosť, atď.). Aiginer pokračoval, že projekt odpovedá na výzvy, pred 

ktorými stojí Európa, a preto sa zameriava na rôzne stratégie s cieľom spojiť výskum s ďalšími 
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oblasťami, ktoré sú jadrom európskej sily – sociálna inklúzia, dynamická ekonomika a udržateľné 

prostredie na všetkých úrovniach. Ide o projekt, ktorý hľadá nové cesty pre rast a rozvoj a vytvára víziu 

Európy v roku 2050. Jedným z najdôležitejších problémov, ktorým Európa v súčasnosti čelí je 

nezamestnanosť mladých predstavujúca  približne 20%. Takéto číslo je neprijateľné. Ďalej je tu problém 

spojený s emisiami a vysokou spotrebou materiálov alebo nedostatočné využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie. Práve na tieto problémy sa konferencia zamerala.  

 

Marianne Thyssen, súčasná eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti  a pracovnú mobilitu 

prednášala na tému potreby nového európskeho sociálneho modelu. Uviedla, že dnes čelíme mnohým 

problémom (ako uviedol aj Aiginer), a preto musíme zdieľať spoločnú víziu budúcnosti založenú na 

konvergencii. Spomenula aj plán Junkerovej komisie na vytvorenie nových pracovných miest spojený 

s ďalšími reformami. Jednou zo zmien je vytvorenie európskeho jednotného digitálneho trhu. Okrem 

iného, Junkerov plán sa bude zameriavať na podporu investícii tak, aby poskytol európsky kapitál ako 

záruky pre súkromné financovanie a investície. Záruky budú poskytované aj s cieľom riešiť 

nezamestnanosť mladých.  

 

K. Aiginger pokračoval svojou prezentáciou na tému redefinície konkurencieschopnosti.  V úvode opísal 

súčasný stav v Európe a jej problémy. Podotkol tiež rozdiely oproti USA alebo Japonsku, kde je tempo 

ekonomického rastu rýchlejšie ako v Európe. Výhodou Európy  je pritom to, že je zložená zo silných 

demokracií, má nízku úmrtnosťou detí a je tu mier. Okrem toho, prechádza rapídnou transformáciou 

(predovšetkým postsocialistické štáty). Treba preto redefinovať konkurencieschopnosť aj priemyselnú 

politiku. Nová stratégia konkurencieschopnosti a reindustrializácie je založená na:  

 objasnenej verzii  cenovej konkurencieschopnosti (produktivita je dôležitejšia ako náklady) 

 výhodách súťaže (kvalita, sofistikované produkty, technológia) 

 poháňačoch rastu (inovácia, vzdelanie, univerzity) 

 ambíciách/inštitúciách (spoločenské postavenie, ekologická excelencia, dôvera) 

 cieľoch (pozerajúce sa ďalej ako len na ukazovatele HDP) 

 

J. D. Sachs, ktorý sa konferencie zúčastnil prostredníctvom video hovoru, hovoril o rozdelení Európy, 

ktorú vidí ako veľký problém. Jednak je tu rozdelenie sever/juh a potom východ/západ, pričom obe 

rozdelenia boli krízou zvýraznené a narušil sa tak proces konvergencie, ktorým Európa prechádzala. 

Problém a príčina je pritom podľa neho práve v rozdielnej podpore inovácií, výskumu a vývoja. Práve 

zaostávajúce regióny by sa preto mali zamerať na: 

 zelenú ekonomiku  

 energetickú premenu  

 nanotechnológie, atď. 

 

Na záver uviedol, že by sme sa nemali zameriavať len na budovanie diaľnic, ale aj špičkové technológie 

(„not just building highways, but also high-tech“). Podpora vedy a výskumu prinesie nové pracovné 

miesta, avšak mimo technologických oblastí.  

 

Po tejto prezentácii nasledoval prvý panel, ktorý sa zameriaval na krátkodobú a dlhodobú politickú 

agendu so zameraním na sociálnu dimenziu. Ako prvý prezentoval R. Liddle na tému potreby silnejšieho 
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sociálneho vládnutia v EÚ. Uviedol, kde sa Európa nachádza dnes a taktiež, že Lisabonská stratégia 

zlyhala, pričom nadviazal na rozdelenie Európy, o ktorom hovoril predchádzajúci rečník. Je tu tiež 

nerovnosť príjmov, chudoba a celkový problém nezamestnanosti mladých. Možnosti sú podľa neho 

nasledujúce (v rámci existujúcich zmluvných základov): 

 väčšia flexibilita fiškálnych pravidiel 

 koordinácia minimálnych miezd a príjmov 

 zhodnotenie sociálneho dopadu alebo test stratégie Európy 2020 

 vytvorenie programu podporujúceho štát blahobytu 

 podpora mobility mladých  

Zmenu zmlúv by si vyžadovali tieto riešenia: 

 finančná a administratívna asistencia pri  reformách  

 záväzná koordinácia minimálnych príjmov alebo miezd 

 európsky fond nezamestnanosti alebo stabilizačný fond  

Je však nutné vziať do úvahy: 

 komplexnosť decentralizovaných systémov stanovujúcich mzdy 

 nedostatok politickej podpory  

 limitovanú kapacitu niektorých členských štátov absorbovať fondy 

 

A. Seyman venoval svoju prezentáciu problematike reforiem na pracovnom trhu po ekonomickej kríze. 

V rámci svojej štúdie testoval výsledky Hartzových reforiem v Nemecku (2033 – 2005) a skúmal ich 

aplikovateľnosť na iné krajiny. Pozorovania ukázali, že v rokoch 2003 – 2010 došlo k týmto 

skutočnostiam: 

 pokles nezamestnanosti z 9,3 na 7,1% 

 nárast HDP  

 rast pracovnej produktivity  

 prebytky bežného účtu presahujúce 5% HDP po roku 2005 

 

Evaluačná štúdia, ktorú prezentoval by sa podľa neho mohla využiť ako príklad zhodnotenie možných 

reforiem vo Francúzsku.  

 

E. Flores nadviazala na predošlú debatu a hovorila tiež o rozdielnosti Európy. Do budúcna je podľa nej 

potrebná celistvá politická stratégia zahŕňajúca  štrukturálne reformy, fiškálnu politiku a tiež monetárnu 

politiku.  Vo všeobecnosti potrebujeme vytvoriť lepší prístup k vzdelaniu.  

O rozdelení hovoril aj J. Niemciec, ktorý povedal, že problémom sú neznižujúce sa dlhy. Európa musí byť 

podľa neho ambicióznejšia a je nutné, aby sa do riešenia problémov zapojili aj sociálni partneri, nie len 

vlády.   

 

Druhý panel sa venoval téme budúcnosti európskeho modelu v pokrízovom období. Ako prvý vystúpil 

M.G. Tertre. Ten prezentoval vývoj investícii v Európe, ktorý sa však následkom krízy výrazne prepadol 

a doposiaľ nebol schopný vrátiť sa na pôvodnú úroveň. Jedným z problémov je to, že mnohí aktéri 

neveria v Európu a boja sa do nej investovať. Preto predstavil tiež investičný plán Európskej komisie, 

ktorý sa bude túto situáciu snažiť zlepšiť.  
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Na Európsky sociálny model z pohľadu rodovej rovnosti sa pozrela J. Plantega. Rovnosť vyzdvihla ako 

dôležitú súčasť modelu, pretože to posilňuje rovnováhu ako celok. F. Vandenbroucke na ňu nadviazal 

a pokračoval, že konsenzus o podobe európskeho sociálneho modelu je nevyhnutnosťou. Predstavil 

tiež čerstvú publikáciu Európskej obchodnej konfederácie o sociálnom rozmere EÚ, ktorá sa snažila 

vychádzať zo spoločných základov a definície sociálnej politiky. Vyzdvihol, že sa snažíme byť pomerne 

rovnostárska spoločnosť, avšak pri porovnaní s USA stále zaostávame. Jedným z problémov je, že 

rozpočtové priority členských štátov sa líšia.  

 

Diskusia na konci panelu poukázala na problém južných krajín, ktoré majú problém 

s konkurencieschopnosťou.  

 

Tretí panel bol venovaný otázke dlhodobého rastu a absolútneho oddelenia využívanie zdrojov. Ako 

prvý vystúpil J. van den Bergh, ktorý predstavil empirickú analýzu troch krajín – Dánska, Nemecka 

a Španielska, postavenú na základe  dvoch indikátorov, a síce, uhlíkovej  náročnosti a ekonomických 

indikátorov. Vo všeobecnosti analýza ukázala, že niekoľko negatívnych korelácii medzi rôznymi 

ekonomickými indikátormi  a indikátorom uhlíkovej náročnosti poukazuje na to, aká veľká je táto výzva 

pre zelenú ekonomiku. Detailné zistenia sú k dispozícii v prezentácii.  

 

Na debatu o absolútnom oddelení využívanie zdrojov a ekonomického rastu nadviazala M. Fisher-

Kowalski, ktorá sa zamýšľala nad tým, či je vôbec absolútne oddelenie možné. Výsledkom štúdie na 

ktorej pracovala je, že v  praxi je možné oddelenie, minimálne relatívne – bol spozorovaný pokles 

využívanie zdrojov, zatiaľ čo HDP stále narastalo. Naznačuje to, že produktivita zdrojov rastie rýchlejšie 

ako HDP.  

Posledný rečník tretieho panelu K. Kratena hovoril o probléme „unikania“ zdrojov. Predstavil dva 

spôsoby ako to prekonať: 1. zvýšiť energetickú/materiálovú/emisnú produktivitu viac ako proporčne – 

tým sa zaoberá výskum v projekte WWWforEurope a/alebo 2. zdaniť energetické, materiálne/emisné 

použitie s cieľom obmedziť spotrebu – v tomto prípade ide o klasický model „green tax“. Predstavil obe 

možnosti a zhrnul, že z dlhodobého hľadiska je model „green tax“ aplikovateľný pre všetkých.  

 

Počas diskusie M. Frassoni pripomenula, že sa často objavuje tendencia považovať priemysel za jeden 

veľký celok, pričom sa nerozlišuje medzi “čistým a špinavým” priemyslom z hľadiska dopadu na 

prostredie. Preto by tvorcovia politiky mali brať do úvahy tento rozdiel a zabezpečiť, aby „čistý“ 

priemysel nebol poškodený krokmi, ktoré smerujú redukcii a reštrikcii „špinavého“ priemyslu.  

 

Prezentácie a linky:  
Odkaz na stránku, kde je možné stiahnuť jednotlivé prezentácie z podujatia: 
http://www.foreurope.eu/index.php?id=955  

 Meno a priezvisko: Lenka Múdra  

 

 

http://www.foreurope.eu/index.php?id=955

