Sporočilo za javnost

Bančni sektor in podjetja o izzivih ter priložnostih na področju trajnostnega
financiranja in krožnih poslovnih modelov
Ljubljana, 11. decembra 2019: Vzporedno z razgrnitvijo obrisa zelenega dogovora s
strani Evropske komisije, je v organizaciji Združenja bank Slovenije in družbe
Giacomelli Media v Ljubljani, potekal seminar s področja trajnostnega financiranja s
poudarkom na spodbujanju krožnega gospodarstva kot enega ključnih elementov
prehoda na trajnostne družbene in gospodarske procese. Udeleženci so ugotovili, da
gre za nezaustavljiv, pomemben in nepovraten proces, ki bo pomembno prispeval k
vzdržnejši gospodarski rasti, poleg izzivov pa tržnim udeležencem in vsem ostalim
deležnikom prinaša tudi številne priložnosti.

Kot je v uvodnem sporočilu poudarila Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja
bank Slovenije, je glavni cilj tega srečanja v umeščanju bančnega sektorja v nacionalne in
mednarodne procese, ki naj bi ugodno vplivali na naša življenja, in spodbuda k usklajenemu,
strukturiranemu ter partnerskemu sodelovanju različnih deležnikov. Finančni sektor pa je
označila kot tistega, ki odgovorno prevzema eno ključnih vlog v teh procesih.
V pozdravnem nagovoru je Jurij Giacomelli, direktor družbe Giacomelli Media, srečanje označil
kot prvi posvet v ciklusu tovrstnih srečanj v slovenskem prostoru, ki si bodo sledila v
prihodnjem letu, z ambicijo, da se skupaj pripravimo na novo desetletje. Le-to bo z vidika
preoblikovanja paradigme družbenega in trajnostnega razvoja zaznamovalo ne samo našo,
temveč predvsem prihodnje generacije. Ob tem poleg številnih ovir in izzivov »razbremenitve«
narave in družbe govorimo tudi o priložnostih za vzpostavitev regeneracijskega sistema, ki bo
preko ustvarjanja pogojev za transformacijo in uveljavitev tehnoloških inovacij pomagal
dosegati trajnejši gospodarski razvoj. Ključni vzvod za to sta sprememba kulture in navad vseh
deležnikov ter uveljavitev evolutivnega razmišljanja pri prav vsakem od nas.
Sibil Svilan, predsednik SID banke je v svoji predstavitvi koncepta financiranja trajnostnega
razvoja in krožnega gospodarstva poudaril, da se mora paradigma preusmeriti s finančnega
fokusa (dobiček) na fokus namena (učinek). Trg sam ne daje dovolj spodbud za prehod
podjetij z linearnih na krožne poslovne modele, zato je pomen bančnega sektorja za prehod iz
»rjavega« na »zeleno« toliko bolj pomemben.
Razprava je bila pomembna tako z vidika identifikacije elementov, ki jih financerji upoštevajo
pri presoji tveganj in jih prenašajo v cenovne in druge oblike spodbud za prehod na trajnostno
oz. krožno usmerjeno gospodarstvo, kot tudi z vidika regulatornega okvirja, ki je šele v
nastajanju. Vsekakor pa dozoreva zavedanje o pomembnosti kolektivne akcije, še zlasti v
Evropi, ki je osiromašena z vidika naravnih virov, zastavila pa si je ambiciozen, konkreten in
korenit načrt doseganja pozitivnih učinkov z vidika trajnostnega razvoja in orisa najvišjih
civilizacijskih standardov na tem področju. Pri tem imata pomembno odgovornost tudi
slovenski realni in finančni sektor.
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Ob koncu posveta je Dragica Marinič, koordinatorka Strateško razvojnega inovacijskega
partnerstva - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, poudarila pomen vključevanja vseh
deležnikov in medsebojnega sodelovanja. Dodala je, da imamo v slovenskem prostoru mnogo
primerov dobrih praks in uspešnega oblikovanja poslovnih modelov, ki lahko predstavljajo
zgled drugim podjetjem. Ta podjetja dokazujejo, da je krožno poslovanje ne le etična odločitev
temveč tudi dobičkonosna vrsta poslovanja, v katero je vredno investirati tako za dobrobit
družbe kot tudi samo iz investicijskih vzgibov.

Združenje bank Slovenije, Giacomelli Media
Ljubljana, 19. december 2019
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