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Na sejmih Ecomondo in Key Energy, ki sta na Riminijskem 
velesejmu potekala pod organizacijo sejemskega podjetja Italian 

Exhibition Group, so se v štirih dneh zbrali ključni svetovni akterji s 
področja zelenega gospodarstva in obnovljivih virov energije. Zato 
ni presenetljivo, da je italijanski minister za okolje na otvoritveni 
slovesnosti sejma opisal kot "izjemno pomembna za krožno 
gospodarstvo". Pri tem so se predstavila tudi podjetja in konzorciji ter 
zagonska podjetja, pa tudi številne mednarodne organizacije. 

Rimini (Italija), od 6. do 9. novembra 2018

ZElENo GosPodaRstvo
v sREdIšču PoZoRNostI

Na razstavnih prostorih je bilo tako mo-
goče videti nove tehnike in industrije za re-
alizacijo nove paradigme gospodarstva, pri 
čemer je bila posebna pozornost namenjena 

trajnosti mest, kjer so bili predstavljeni iz-
delke in storitve za pametna mesta.

Sejma Ecomondo in Key Energy sta letos 
pritegnila 4 % več obiskovalcev in prav tako 
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je bil prvič poln celoten velesejemski prostor 
površine 129.000 m2. Letos se je povečal tudi 
delež tujih obiskovalcev, ki je znašal 10 %. 
Obiskovalci so prihajali iz 115 držav po svetu, 
od katerih jih je bilo 70 % iz Evrope (9 % iz sre-
dozemskih držav), pa tudi iz Kitajske in Rusi-
je. Poleg tega je bilo izkazano tudi veliko za-
nimanje medijev: v štirih dneh sejma je bilo 
opravljenih približno 170 milijonov klikov.

Veliko pozornost so pritegnile vsebine iz 
industrije in znanosti, predstavljanje naj-
naprednejših evropskih programov na po-
dročju ravnanja z odpadki, bio gospodarstva 
in obnovljivih virov. Zastopane so bile tudi 
teme, kot so evropska strategija za plastične 
mase, gospodarjenje z vodo in uporabo vode, 
sanacijo tal, izboljšanje mest in pristanišč-
nih območij, preprečevanje in upravljanje s 
hidro-geološkimi tveganji, obdelava in pre-
delava zunanjega in notranjega zraka, nad-
zor emisij, energetska učinkovitost itn.

Seveda je potekalo tudi veliko spremlje-
valnih dogodkov, na primer evropsko sre-
čanje na vrhu o fosforju (prvič v Italiji), 
medtem ko je Izvajalska agencija za mala 
in srednje velika podjetja (EASME) predsta-
vila 38 projektov, ki se financirajo iz štirih 
programov Evropske unije. Prav tako je bila 
velika pozornost namenjena priložnostim za 
poslovanje na Bližnjem vzhodu ter v severni 
in podsaharski Afriki.

Prikazan je bil tudi uspeh italijanskega 
sistema zelenega gospodarstva, kar se najbo-
lje kaže v dejstvu, da je bilo v letu 2017 prede-
lanih kar 67,5 % odpadkov iz embalaže, med-
tem ko po indeksu kroženja Italija zavzema 
drugo mestu v Evropi, takoj za Nizozemsko. 
Predstavljeno je bilo tudi, kako bi z vlaganji 
v višini 7–8 milijard evrov javnih sredstev v 
zeleno gospodarstvo v naslednjih petih letih 
lahko pritegnili zasebna vlaganja v višini do 
21 milijard evrov in ustvarili tudi do 440 000 
novih delovnih mest letno!  ■


