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Uvodni govor Albert Szabo, predsjednik Uprave Holcima Hrvatska
Dame i gospodo,
srdačno se zahvaljujem Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
što je preuzelo pokroviteljstvo nad Prvim hrvatskim forumom o održivoj gradnji.
Nadalje, želio bih zahvaliti Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu za doprinos
organizaciji ovog događanja, kao i za odličnu suradnju s našom tvrtkom.
Na kraju, dragi sudionici, zahvaljujem Vam što ste nam se pridružili u tako velikom broju i
što se pokazujući interes za problematiku održive gradnje.
Dopustite mi podijeliti s Vama razmišljanja o 3 teme:
- Holcim grupa i naše aktivnosti u Hrvatskoj
- Održivi razvoj
- Održiva gradnja
Holcim je globalna tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj. Danas, naša tvrtka djeluje na više od
2000 proizvodnih područja u 70 zemalja. Osnovni Holcimovi proizvodi su cement, beton
i agregati. Diljem svijeta zapošljavamo skoro 90.000 ljudi.
U Hrvatskoj imamo jednu tvornicu cementa u Istri, 7 tvornica betona te dva kamenoloma.
Konkurencija je u segmentu građevinskih materijala velika, a s obzirom na značajna
ulaganja koja su potrebna povrat se ostvaruje na dugi rok. Zbog toga, naših 370 zaposlenika
svakodnevno se trudi uz osobnu radnu izvrsnost isporučiti visokokvalitetne proizvode koji
nas odvajaju od konkurencije.
Održivi razvoj predstavlja uravnoteženi međusobni odnos triju aspekata:
- gospodarske uspješnosti
- okolišnog učinka
- društveno odgovornog ponašanja.
Zbog velike uporabe prirodnih resursa te energetski intenzivnih procesa, nužno je djelovati
u skladu s načelima održivog razvoja.
Naša poslovna strategija u skladu je s načelima održivog razvoja. Sve podružnice Holcim
grupe, bez obzira na njihovu lokaciju, dužne su trajno slijediti i poštivati ta načela, u svim
našim odlukama.
Znate li da je beton, nakon vode, drugi najčešće korišteni materijal na svijetu? Beton je
svestrano primjenljiv, izdržljiv i ekonomičan materijal. Kao proizvođači, svjesni smo naše
odgovornosti, ne samo u proizvodnji i prodaji cementa, betona i agregata. Međutim, svjesni
smo i naše odgovornosti zbog načina kako se našim proizvodima služe drugi.
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Upravo stoga je 2003. godine osnovana Holcimova zaklada za održivu gradnju (Holcim
Foundation for Sustainable Construction). Cilj zaklade nije prodati što više Holcimovih
proizvoda. Naprotiv, cilj je promoviranje dijaloga i kreiranje ideja vezanih uz održivi razvoj.
Svi smo mi jednako odgovorni za poduzimanje mjera. Stručnjaci, političari, ulagači – zajedno
moramo naći rješenje za daljnji gospodarski rast, dok istovremeno moramo otkriti način kako
očuvati prirodne resurse, smanjiti uzroke klimatskih promjena i očuvati životne uvjete za
buduće generacije.
Dame i gospodo, nadam se da će prezentacije koje slijede potaknuti na razmišljanje. Uvjeren
sam da ćete zaključiti kako tema održivog gradnje nije jednostavna. Zahtijeva otvorenost
svih zainteresiranih skupina u cilju iznalaženja praktičnih rješenja.
Još jednom, hvala vam što ste nam se danas pridružili!
Albert Szabo
Predsjednik Uprave Holcima Hrvatska

