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პუბლიკაცია მომზადდა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მიერ შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, 

გაეროს გლობალურ შეთანხმებასთან და აღმოსავლეთ ევროპაში გლობალური შეთანხმების  

ადგილობრივ ქსელებთან თანამშრომლობით. 



მოკლე მიმოხილვა
ვაქ ცი ოთ გლო ბა ლუ რი მიზ ნე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ ნე სად – სა ქარ თ ვე ლო 

(Making Global Goals Local Business – Georgia) იყო პლატ ფორ მა ბიზ ნეს

ლი დე რე ბის, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და ხე

ლი სუფ ლე ბის თ ვის, მრა ვა ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მო ნა წი ლე ო ბით 

დი ა ლო გის ხელ შეწყო ბის, ახა ლი თა ნამ შ რომ ლო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა 

და ინო ვა ცი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მო სინ ჯ ვის მიზ ნით. ეს ხელს შე უწყობს 

პრაქ ტი კუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ძი რი თად 

სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და შესაძლებლობების აღმოჩენას ისე თი პო ლი

ტი კი სა და პრაქ ტი კის გასატარებლად, რომელიც, პა რი ზის შე თან ხ მე ბის შე

სა ბა მი სად, და აჩ ქა რებს ნახ შირ ბა დის ნუ ლო ვა ნი ემი სი ის ეკო ნო მი კის ზრდას 

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ონ ში. 2021 წლის 2526 მარტს გა მარ თუ ლი 

ღო ნის ძი ე ბის თე მა იყო „მომავალი მწვა ნე და ინ კ ლუ ზი უ რი ა“ და მას ში მო ნა

წი ლე ო ბას იღებ დ ნენ კერ ძო სექ ტო რის, ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

ღო ნის ძი ე ბის შემ დეგ, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს, უკ რა ი ნის, 

ბულ გა რე თის, სერ ბე თის, ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ის, ხორ ვა ტი ის, რუ სე თის, 

პო ლო ნე თი სა და თურ ქე თის ქსე ლებ მა თა ვი მო უ ყა რეს სი ტუ ა ცი ურ მა გა ლი

თებს, რომ ლე ბიც წარ მო ა ჩენს კერ ძო სექ ტო რში გა წე ულ სა მუ შა ოს ნახ შირ

ბა დის ემი სი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბი სა და სუფ თა ენერ გი ის წყა რო ებ ზე 

გა დას ვ ლის დაჩ ქა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის რე გი ო

ნუ ლი ქსე ლე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით მომ ზა დე ბულ წი ნამ დე ბა რე პუბ ლი კა

ცი ა ში თავ მოყ რი ლი მა გა ლი თე ბი ასახავს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ო ნის 

მზარდ ტენ დენ ცი ას ნახ შირ ბა დის ნუ ლო ვან ემი სი ა სა და მწვა ნე ეკო ნო მი კა ზე 

გადასვლაზე.

ადგილობრივ ბიზნესად

ვაქციოთ გლობალური მიზნები 
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ASI ალუმინის კონტროლის ინიციატივა

CCUS ნახშირორჟანგის ჩაჭერა, მოხმარება და შენახვა

CO
2

ნახშირორჟანგი

CSR კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

EMD მოხმარების კონტროლის ელექტრონული მოწყობილობა

EOR ნავთობის მოპოვების ინტენსიფიკაცია

ESG ეკოლოგიური, სოციალური და მმართველობითი

ESMS ეკოლოგიური და სოციალური მართვის სისტემა 

ESS სამრეწველო ენერგიის შენახვის სისტემა 

EU ევროკავშირი

EV ელექტრომობილი

FAO გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

GHG სათბურის აირები

GRI ანგარიშგების გლობალური ინიციატივა

HC ნახშირწყალბადიანი სამაცივრო მოწყობილობა

HFC ნახშირწყალბადიანი სამაცივრო მოწყობილობა ფთორნახშირწყალბადები

IAEA ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო

IFC საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია

LED შუქდიოდი

LME ლონდონის ლითონების ბირჟა 

MSMEs მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები

RDF მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან მიღებული საწვავი 

SDGs მდგრადი განვითარების მიზნები

UN გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

UNEP გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა

WANO ბირთვულ ოპერატორთა მსოფლიო ასოციაცია

WWF ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი 

ტერმინები
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როგორ გავწევრიანდეთ გაეროს გლობალურ 
შეთანხმებაში (UN GLOBAL COMPACT)?  

გაეცანით განაცხადის გაკეთების პროცესს 

როგორ შემიძლია ვიაქტიურო  
ადგილობრივ დონეზე? 

გაარკვიეთ, როგორ შეგიძლიათ ჩაერთოთ  

ადგილობრივ დონეზე

რა გლობალური  
შესაძლებლობები არსებობს? 

გლობალური ჩართულობის გზები

რას წარმოადგენს პროგრამა 
“SDG AMBITION”? 

გაიგეთ მეტი

რას წარმოადგენს პროგრამა  
„CLIMATE AMBITION ACCELERATOR“? 

გაიგეთ მეტი

რას ნიშნავს მეცნიერებაზე  
დაფუძნებული მიზნების ინიციატივა? 

გაიგეთ მეტი

რას ნიშნავს კომუნიკაცია  
პროგრესის შესახებ (COP)? 

გაიგეთ მეტი

ხშირად  
დასმული კითხვები

https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application
http://www.unglobalcompact.org/engage-locally
http://www.unglobalcompact.org/engage-locally
http://www.unglobalcompact.org/participation/tiers
http://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition
https://unglobalcompact.org/take-action/climate-ambition-accelerator
https://sciencebasedtargets.org/about-us
http://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop


შესავალი
ღო ნის ძი ე ბა  ვაქ ცი ოთ გლო ბა ლუ რი მიზ ნე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ ნე სად  სა ქარ თ ვე ლო, მო მა ვა ლი მწვა ნე და ინ
კ ლუ ზი უ რი ა, გა ი მარ თა გა დამ წყ ვეტ დროს აღმოსავლეთ ევ რო პის მშვი დო ბი ა ნი, წარ მა ტე ბუ ლი მო მავ ლი სა და 
მი სი უფ რო მწვა ნე და სა მარ თ ლი ან ეკო ნო მი კად და სა ზო გა დო ე ბად გარ დაქ მ ნის მიზ ნით.

კო ვიდ  1 9 ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა წარ მო ა ჩი ნა წი ა ღი სე ულ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სექ ტო რე ბის სი სუს ტე ე ბი და 
ქვეყ ნე ბის მდგრა დო ბის შექ მ ნის აუცი ლებ ლო ბა ნაც რის ფე რი ეკო ნო მი კი დან მწვა ნე ეკო ნო მი კად გარ დაქ მ ნის 
დაჩ ქა რე ბის გზით. მსოფ ლი ო სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს ესა ჭი რო ე ბათ სა ფუძ ვ ლი ა ნი გარ დაქ მ ნა 
პა რი ზის შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით. ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პო
ლი ტი კა თან ხ ვედ რა ში უნ და იყოს სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბას თან, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ღირ სე უ ლი და ხა
რის ხი ა ნი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას და გა აძ ლი ე რებს ინ ს ტი ტუ ცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს კლი მა ტის მი მართ 
მე დე გი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნის მხრივ. ეს ყვე ლა ფე რი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს წი ა ღი სე უ ლი საწ ვა ვი დან გა
ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა დას ვ ლის აღი ა რე ბით.

ევ რო პულ მა სა ზო გა დო ე ბებ მა, კერ ძო სექ ტორ მა, სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტებ მა და მთავ რო ბებ მა ერ თობ ლი ვად 
უნ და იმუ შა ონ, რა თა თა ვი გა არ თ ვან კო ვიდ  1 9 ით შექ მ ნილ უპ რე ცენ დენ ტო გა მოწ ვე ვებს. სა ერ თა შო რი სო ბაზ
რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, მწვა ნე ეკო ნო მი კა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ლე ბას, მდგრა დი ფი
ნან სე ბის ხელ შეწყო ბას, კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვ რას, სო ცი ა ლუ რად სა მარ თ ლი ა ნი გარ დაქ მ ნის მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბას და მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რის გაძ ლი ე რე ბას გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
წარ მა ტე ბის თ ვის და იმი სათ ვის, რომ არა ვინ დარ ჩეს გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის მიღ მა.

პან დე მი ამ შეგ ვახ სე ნა, რომ ჩვე ნი სა ერ თო კე თილ დღე ო ბა თი თო ე ულ ადა მი ან ზეა და მო კი დე ბუ ლი. აღ მო სავ
ლეთ ევ რო პის რეგიონის სიმტკიცე სა სი კე თოა 2030 წლის დღის წეს რი გის თ ვის. მო ხერ ხე ბუ ლო ბა და ეკო ნო
მი კუ რი თვით კ მა რო ბა დაგ ვეხ მა რე ბა არ გა და ვუხ ვი ოთ 2030 წლის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ მიზ ნებს მომ დევ ნო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში და უზ რუნ ველ ვ ყოთ ევ რო პის მწვა ნე შე თან
ხ მე ბის წარ მა ტე ბა.

მო მა ვა ლი ნახ შირ ბა დის ემი სი ის გა რე შე კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან ბრძო ლის ორი ენ ტი რად იქ ცა და ამას 
მყა რი სა ფუძ ვე ლი აქვს. კლი მა ტის ცვლი ლე ბა ზე მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის შე სამ ცი რებ ლად სა ჭი როა ეკო ნო მი კის 
ყვე ლა სექ ტორ ში შეწყ დეს ნახ შირ ბა დის ემი სია და დაჩ ქარ დეს სუფ თა ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა დას ვ ლა. 2030 
წლის თ ვის უნ და გა ნა ხევ რ დეს სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ა, ხო ლო ემი სი ის ნუ ლო ვა ნი დო ნე მიღწეული უნდა 
იქნეს 2050 წლის თ ვის. ამ ძი რი თა დი მიზ ნის შესასრულებლად, გა ე როს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა ანტონიო 
გუტიერესი სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბას სხვა დას ხ ვა დარ გ ში ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის კენ მო უ წო და. გაეროს 
გლობალური შეთანხმება წარმოადგენს  მეცნიერულად დასაბუთებული მიზნების ინიციატივის (Science Based 
Targets Initiative) დამფუძნებელ პარტნიორს, რომელიც მუშაობს ნულოვანი ემისიის კომერციული პრაქტიკის 
პირველ გლობალურ სტანდარტზე. ამა ვე დროს, იგი მხარს უჭერს ბიზ ნე სის მი ზანს  1,5°C კამ პა ნი ას, რაც ბიზ
ნეს სექ ტორს ემი სი ის შემ ცი რე ბის აბ სო ლუ ტუ რი მიზ ნე ბის და სახ ვის კენ მო უ წო დებს, 2050 წლისათვის ნუ ლო ვა ნი 
გლო ბა ლუ რი ემი სი ის მიზ ნის შე სა ბა მი სად. მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 600ზე მეტ მა კომ პა ნი ამ, რო მელ თა 
ბაზ რის კა პი ტა ლი ზა ცია 13 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს, ხე ლი მო ა წე რა 1,5°Cიანი მო მავ ლის კამ პა ნი ას. 
მათ შო რის არი ან რი გი კომ პა ნი ე ბი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ო ნი დან (იხ. და ნარ თი).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კერ ძო სექ ტო რი სულ უფ რო მეტ ინ ტე რესს ავ ლენს ნახ შირ ბა დის ნუ ლო ვან ემი სი ას თან 
და კავ ში რე ბით, კლი მა ტუ რი მიზ ნის მიღ წე ვამ დე ჯერ ისევ ძა ლი ან გრძე ლი გზა რჩე ბა, გან სა კუთ რე ბით ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი ემი სი ის მქო ნე სექ ტო რებ სა და რე გი ო ნებ ში. სა ჭი რო ა, რომ რე გი ონ სა და მსოფ ლი ო ში გა ი ზარ დოს ნახ
შირ ბა დის ნუ ლო ვა ნი ემი სი ი სა და 1,5°Cის მიზ ნებ თან თან მ ხ ვედ რი, მეცნიერულად დასაბუთებული ამოცანების 
მქონე კომპანიების რაოდენობა.

ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც ბიზნესი კლიმატის ცვლილების პრობლემის გადასაწყვეტად და წინსვლის 
დემონსტრირებისთვის ახორციელებს, წარმოადგენს მტკიცებულებას ხელისუფლებისთვის, რომ ნახშირბადის 
ემისიის შემცირება ეფექტურია. ეს უბიძგებს ხელისუფლებას უფრო მკაცრი პოლიტიკა გაატაროს ქვანახშირის 
ეტაპობრივი შემცირების, წიაღისეული საწვავის სუბსიდირების განახლებადი ენერგიის წყაროებში გადატანისა 
და ნახშირბადზე ფასის დაწესების მიმართულებით, რათა დაეხმაროს ბიზნესს კლიმატური მიზნების უფრო 
სწრაფად მიღწევაში.

კოვიდ19ის შემდგომი მდგრადი აღდგენის გზით შესაძლებელია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის 
გამოცოცხლება და გარდამქმნელი ღონისძიებების გატარება. გაეროს გლობალური შეთანხმება მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს იმით, რომ ეხმარება კომპანიებს ამბიციური ღონისძიებების გატარებისა და გაზომვადი 
წინსვლის მიღწევაში. ამასთან, გლობალური შეთანხმების ადგილობრივ ქსელებს წარმატებით შეუძლიათ 
გლობალური იდეების ადგილობრივ ღონისძიებებად გარდაქმნა.
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ცხადია, რომ მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) მხოლოდ იმას კი არ გვიჩვენებს, თუ რას უნდა 
მივაღწიოთ 2030 წლისათვის მდგრადი მსოფლიოს შესაქმნელად, არამედ ასევე წარმოაჩენს ახალ ბაზრებსა 
და შესაძლებლობებს მთელი მსოფლიოს კომპანიებისთვის. წარმატების მისაღწევად გლობალური მიზნები 
ადგილობრივ ბიზნესად უნდა ვაქციოთ. გაეროს გლობალური შეთანხმებისა და მისი რეგიონული ქსელის 
მიზანია შეასრულოს ამ ტრანსფორმაციის მთავარი კატალიზატორის როლი. ამის განსახორციელებლად ის 
გამოიყენებს თავის შესაძლებლობებსა და გლობალურ ქსელს – იმ მყარი ღირებულებებისა და პრინციპების 
შესაბამისად, რომლებსაც ეფუძნება გაეროს გლობალური შეთანხმება.

დღევანდელი ბიზნესლანდშაფტი ხასიათდება რისკებისა და შესაძლებლობების უპრეცედენტო, დაჩქარებული 
და რთული ნაზავით.

მოკლე დროში უამრავმა ფაქტორმა შეიძლება შეაფერხოს მთლიანი ბაზარი, იქნება  ეს ახალი ტექნოლოგია 
თუ ბუნებრივი რესურსების უეცარი დანაკლისი. ახალი ბაზრები სწრაფად ჩნდება ისეთი გლობალური 
ტენდენციების შედეგად, როგორებიცაა, მაგალითად, მოსახლეობის ზრდა, რესურსების სიმწირე ან 
ჯანმრთელობის გლობალური რისკები. ამავე დროს, მომხმარებლები და ინვესტორები უკეთ არიან 
ინფორმირებული ვიდრე ოდესმე – და მათ სურთ, რომ ბიზნესმა აიღოს პასუხისმგებლობა იმ ზეწოლაზე, 
რასაც განიცდის ჩვენი პლანეტა და ამ პლანეტის მოსახლეობა.

გაეროს გლობალური შეთანხმება სთხოვს კომპანიებს, პირველ რიგში აიღონ პასუხისმგებლობა, ხოლო 
შემდეგ გამოიყენონ შესაძლებლობები საზოგადოებრივი გამოწვევების გადასაჭრელად ბიზნესინოვაციებისა 
და თანამშრომლობის გზით.

ადამიანის უფლებათა დარღვევების პრევენციას გაეროს გლობალური შეთანხმება და პასუხისმგებლიანი 
ბიზნესსაქმიანობის ათი პრინციპი  უმთავრეს მნიშვნელობას ანიჭებს. კომპანიებს, რომლებიც ყურადღებას 
ამახვილებენ ადამიანის უფლებათა დაცვაზე და ხელს უწყობენ დაინტერესებულ მხარეებთან პოზიტიური 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას,  შეუძლიათ განაგრძონ თავიანთი ბიზნესის ზრდა შეუფერხებლად და 
მოიპოვონ საქმიანობის სოციალური ლიცენზია.

მდგრადი განვითარების მიზნების 169 ამოცანიდან 90%ზე მეტი დაკავშირებულია ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შრომით სტანდარტებთან. ცხადია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესის ან 
ნებისმიერი სხვა პირისთვის შეუძლებელი იქნება მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულება და ჩვენთვის 
სასურველი მომავლის მიღება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ნაბიჯების გადადგმის გარეშე. 
მარტივად თუ ჩამოვაყალიბებთ, ადამიანის უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა ყველაზე უფრო უტყუარი გზაა 
მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად.

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ პირველი და უმთავრესი 
გლობალური სტანდარტია, რომელიც განსაზღვრავს კორპორაციულ პასუხისმგებლობას ადამიანის 
უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. იგი მკაფიოდ წარმოაჩენს, რომ ბიზნესმა უნდა დანერგოს ადამიანის 
უფლებათა შეფასების (due diligence) პროცედურა, რათა გამოავლინოს, თავიდან აიცილოს, გამოასწოროს 
და ანგარიშგება მოახდინოს იმაზე, თუ როგორ რეაგირებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. ეს 
პროცედურა უნდა არსებობდეს პოლიტიკით განსაზღვრულ ვალდებულებასა და სამართლებრივი დაცვის 
მექანიზმთან ერთად.

გიწვევთ, შემოგვიერთდეთ მომდევნო ათი წლის განმავლობაში, რათა გლობალური მიზნები ლოკალურ 
ბიზნესად ვაქციოთ აღმოსავლეთ ევროპაში ცვლილებების ათწლეულის განმავლობაში.
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მაგალითები - კომპანიები
აღმოსავლეთ ევროპის ნავთობისა და ქვანახშირის მოპოვებაზე დამოკიდებული ეკონომიკები რთულ 

მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მწვანე ეკონომიკაზე მდგრადი გადასვლის მიზნის შესრულების თვალსაზრისით. 

ნახშირბადის ნულოვანი ემისიის მქონე ელექტროსისტემები 2035 წლისათვის ნორმას უნდა წარმოადგენდეს 

განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის, ხოლო 2040 წლისთვის – მსოფლიოს მასშტაბით. 

ტექნოლოგია და ეკონომიკა ჩვენ მხარესაა, მაგრამ მიზნის  შესასრულებლად საჭიროა დაფინანსება. 

სოციალურად სამართლიანი მდგრადი განვითარებისთვის, რაც მორგებული იქნება რეგიონის კონტექსტზე, 

კომპანიებმა გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულონ ამბიციური, მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიზნების 

დასახვისა და სუფთა, მწვანე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განხორციელების გზით. მათ ეს უნდა 

გააკეთონ სოციალურად ინკლუზიური ზრდისა და მრავალი დაინტერესებული მხარის მონაწილეობითა 

და თანამშრომლობის ხელშეწყობით. ამგვარი ინიციატივები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს გენდერული 

უთანასწორობისა და მწვანე სამუშაო ადგილებზე კვალიფიკაციის ნაკლებობის პრობლემების გადაჭრის, ასევე 

პასუხისმგებლობიანი ინვესტიციების რაოდენობის ზრდის საკითხებში.

ქვემოთ მოცემული მაგალითები შეიკრიბა გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს, უკრაინის, 

ბულგარეთის, სერბეთის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, ხორვატიის, რუსეთის, პოლონეთისა და თურქეთის 

ადგილობრივი ქსელების მიერ აღმოსავლეთ ევროპის კომპანიებიდან, რომლებმაც აჩვენეს მწვანე ეკონომიკის 

ერთგულება და დანერგეს წესები იმ გამოწვევების ფონზე, რომელთა წინაშეც დგას რეგიონი წიაღისეული 

საწვავიდან მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
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პოსტბანკი  / POSTBANK

„პოსტბანკი“ – აქტივების მხრივ სიდიდით მეოთხე ბანკია ბულგარეთში, რომელიც ფლობს ქვეყანაში 

არსებული ფილიალების ფართო ქსელს, 2500ზე მეტ თანამშრომელსა და კლიენტთა მნიშვნელოვან 

ბაზას, ინდივიდუალური კლიენტების, კომპანიებისა და დაწესებულებების სახით, მნიშვნელოვანი სუბიექტია 

როგორც ინოვაციების, ასევე ტენდენციების შექმნის თვალსაზრისით. კომპანია ბულგარეთის იმ პირველ 

ბანკებს შორისაა, რომლებმაც გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის ფინანსური ინიციატივის ფარგლებში 

პასუხისმგებლობიანი საბანკო საქმიანობის პრინციპებს (UNEP FI) მოაწერეს ხელი. კორპორაციული 

ეკოლოგიური და სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის შესაბამისად, რომელიც, უკვე ოცდაათ წელზე 

მეტია, მოქმედებს, ბანკის ეკოლოგიურ საქმიანობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. შესაბამისად, ყველა 

თანამშრომელთან ერთად „პოსტბანკმა“ 2019 წელს განახორციელა რიგი მნიშვნელოვანი სოციალური და 

გარემოსდაცვითი ინიციატივები.

2017 წელს „პოსტბანკმა“ დანერგა მწვანე გმირების ინიციატივა, რომლის მიზანია თანამშრომელთა 

ცოდნის გაუმჯობესება გარემოს დაცვის საკითხებში და ეკომეგობრული ჩვევების განვითარება. იგი მოიცავს 

მოხალისეობრივ კამპანიებს, მათ შორის, ხეების დარგვას, ბეტონის ტერიტორიების დასუფთავებას, 

ცხოველებზე ზრუნვას, ეკობილიკების აღდგენას და საინფორმაციო კამპანიებს, რომელთა მიზანია აქტიური 

ცხოვრების წესის წახალისება. ამასთან, თანამშრომლებისთვის წელიწადში რამდენიმეჯერ ხორციელდება 

სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები, რომელთა მიზანია ნარჩენების გადამუშავება და რესურსების 

დაზოგვა, მათ შორის, წყლის მოხმარების ოპტიმიზაციის, ქაღალდის მოხმარების შემცირებისა და ქაღალდის, 

პრინტერის ტონერებისა და კომპიუტერული მოწყობილობის გადამუშავების გზით.

„პოსტბანკის” უახლესი ეკოლოგიური პროექტის ფარგლებში – მწვანე ისტორიები (Green Outdoor Stories), 

ბანკის 100 თანამშრომელი წაახალისეს ვიტოშის ეროვნულ პარკში არსებული ტყის ბილიკის სრულად 

გარდასაქმნელად. 2020 წელს, ბანკის მოხალისეებმა დაამონტაჟეს ინტერაქტიური საგანმანათლებლო დაფა 

ახალგაზრდა მთამსვლელებისათვის, გააუმჯობესეს ციცაბო მონაკვეთის ხელმისაწვდომობა და მიუთითეს 

გავრცელებული ფაუნა, რომელიც გვხვდება ვიტოშის ეროვნულ პარკში. დამონტაჟებულ  ინტერაქტიურ 

საგანმანათლებლო დაფებზე მითითებულია ასევე ფაუნის ჰაბიტატი.

ამასთან, ბანკმა დაამონტაჟა სპეციალური მწვანე დაფა და ეკოლოგიური ოფისის შენობა, რომლის მიზანიცაა 

გარემოს ზიანის შემცირება პასუხისმგებლობიანი საკრედიტო საქმიანობის გზით. 20192020 წლებში ბანკის 

მიერ დაფინანსებული პროექტების 50%ზე მეტი ფასდება, როგორც დაბალი ეკოლოგიური ზემოქმედების 

მქონე, ხოლო 49,8% – საშუალო რისკით. „პოსტბანკის“ მწვანე ინვესტიციები გრძელვადიან ვალდებულებას 

და საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს.
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კოზლოდუის ატომური 
ელექტროსადგური  
/ KOZLODUY NPP EAD

„კოზლოდუის ატომური ელექტროსადგური“ ბულგარეთის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურია და 

ქვეყნის ელექტროენერგიის მთავარი მწარმოებელია. მასზე მოდის ქვეყნის ელექტროენერგიის წლიური 

გენერაციის ერთ მესამედზე მეტი. კოზლოდუის ატომურ ელექტროსადგურში მოქმედებს ორი 1000 მგვტ

იანი ძალური კვანძი, რომელიც აღჭურვილია მაღალწნევიანი წყლის რეაქტორებით.  უსაფრთხოება 

კოზლოდუის ატომური ელექტროსადგურის უმთავრესი პრიორიტეტია და ექვემდებარება ბულგარეთის 

ბირთვული რეგულირების სააგენტოს დამოუკიდებელ სახელმწიფო ზედამხედველობას, ასევე ატომური 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა (IAEA) და ბირთვულ ოპერატორთა მსოფლიო ასოციაციის (WANO) 

დამოუკიდებელ საერთაშორისო ექსპერტულ შეფასებას.

გარემოს დაცვა კოზლოდუის ატომური ელექტროსადგურის ეკოლოგიური და სოციალური პასუხისმგებლობის 

პოლიტიკის ნაწილია, რაც გამოიხატება ყოველწლიურ ინიციატივებში აღნიშნოს გარემოს დაცვის მსოფლიო 

დღე, დუნაის დღე და ხეების დარგვის მსოფლიო დღე.

გარემოს დაცვის სქემის ფარგლებში, კოზლოდუის ატომურ ელექტროსადგურში 2020 წელს განხორციელდა 

პროექტი „კოზლოდუის ატომური ელექტროსადგურისა და ბუნების თანაარსებობა“, რაც შთაგონებული იყო 

როგორც კოზლოდუის აესის ლოზუნგით „სუფთა ენერგია“, ასევე 2020 წლის გარემოს დაცვის მსოფლიო 

დღით „ბუნების დროა“. პროექტი ითვალისწინებდა ფოტოგრაფიის გამომსახველობითი ფორმის გამოყენებას  

ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე რეგიონის მდიდარი ბიომრავალფეროვნების წარმოსაჩენად და 

ელექტროენერგიის ეკომეგობრული გამომუშავების როლის, როგორც მისი გარემოსდაცვითი ფაქტორის 

გამოყოფას. ამ ინიციატივის მიზანი იყო კოზლოდუის აესის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების, 

ადგილობრივი თემის, ატომური ელექტროსადგურის პარტნიორებისა  და ფართო მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება.
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ოვერგაზი  / OVERGAS

„ოვერგაზი“ 1991 წელს შეიქმნა გაზგამანაწილებელი ქსელების მშენებლობის,  ექსპლუატაციის და ბუნებრივი 

გაზის საყოფაცხოვრებო და კომერციულ მომხმარებლებზე გაყიდვის მიზნით. ის გაზის უმსხვილესი კერძო 

კომპანიაა ქვეყანაში.  კომპანიის გაზგამანაწილებელი ქსელი ემსახურება ბულგარეთის 277,000ზე მეტ 

ოჯახს, ალტერნატიულ ენერგიას აწვდის 60,000 ოჯახს და 3000ზე მეტ სამრეწველო ობიექტსა და ასობით 

საგანმანათლებლო და სოციალურ დაწესებულებას ითვლის. „ოვერგაზი“ შექმნეს ადამიანებმა, რომლებიც 

ცდილობენ, რომ საზოგადოებას მოახმარონ პროფესიული უნარები და ცოდნა.

კომპანიის მისიაა, ბულგარეთის მოქალაქეებს ხელმისაწვდომ ფასად მიაწოდოს სუფთა, ალტერნატიული 

ენერგია. ამასთან, საზოგადოებაზე დადებითი გავლენის მოსახდენად, კომპანია დამატებით მიზნებსაც სახავს. 

„ოვერგაზი“ აქტიურად მონაწილეობს ენერგეტიკული სექტორის საკანონმდებლო ინიციატივებში, ეწევა 

სათანადო სავაჭრო პრაქტიკას და აღიარებს კონკურენციას, როგორც ბაზრის განვითარების მამოძრავებელ 

ძალას. განათლების, ეკოლოგიის, სოციალური მხარდაჭერისა და ჩართულობის სფეროებში მდგრადი 

პროექტების განხორციელებით კომპანია მიზნად ისახავს მიაღწიოს წინსვლას გაეროს გლობალური 

შეთანხმების ოთხი ძირითადი მიმართულებით: ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომითი უფლებები, გარემოს 

დაცვა და კორუფციასთან ბრძოლა.
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პროექტი „შევინარჩუნოთ მწვანე ბულგარეთი“ და „სუფთა ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის“ გრძელვადიანი 

ინიციატივაა, რომლის მიზანია ხანძრებით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული ტყეების 

აღდგენა, ასევე ახალი ტყის მასივების შექმნა და ბუნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება 

ბავშვებში. 2000 წლიდან პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ ადგილობრივი სანადირო მეურნეობები 

და, ძირითადად, ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ გაზთან დაკავშირებულ 

საკითხებს. ბოლო პერიოდში პროექტი სრულდება „ოვერგაზის“ სკოლა „ბულგარსკო შკოლოს“ ბავშვებთან 

ერთად. პროექტის ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა ტყის აღდგენაგაშენების 20მდე 

ღონისძიება.

სათანადო ნერგების შესარჩევად „ოვერგაზი“ და მისი სტუდენტები რეგულარულად თანამშრომლობენ 

მეტყევეობის სპეციალისტებთან, შესაბამისად, ტყის გაშენების და ახალგაზრდა ტყეების შემდგომი 

კულტივაციის ყველა ტექნიკური მოთხოვნა ზუსტად შეესაბამება ექსპერტთა რჩევებს. შედეგად, ბოლო ოცი 

წლის განმავლობაში „ოვერგაზის“ საზოგადოება აძლიერებს ბულგარეთის ბიომრავალფეროვნებას შვიდი 

აკრი მუხის ახალი ტყის გაშენებისა და 477 აკრი ახალი ტყეების შექმნის გზით. ამჟამად „ოვერგაზი“ უვლის 

175,000 ხეს, რომლებიც წელიწადში 1,326 ტონაზე მეტ ნახშირორჟანგს შთანთქამენ.

მდგრადი განვითარების დოკუმენტის შესაბამისად, „ოვერგაზს“ შემუშავებული აქვს რამდენიმე პროექტი და 

ინიციატივა, რომლებიც გარემოზე პირდაპირი ზემოქმედების შემცირებას ითვალისწინებენ გაზიფიკაციის 

გზით, რაც პირდაპირ აისახება თბოელექტროსადგურების ემისიაზე, სამრეწველო წვის პროცესებსა და მყარი 

საწვავის წვაზე საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების მიერ, „ოვერგაზმა“ 50%მდე შეამცირა სათბურის აირების 

გაფრქვევა. ამავე დროს, „ოვერგაზი“ შესაძლებლობას აძლევს თავის მომხმარებლებს, რომ თანამედროვე 

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების საშუალებით შეძლონ ენერგიის მოხმარების შესახებ ინფორმაციის გაცემა, 

რეგულირება და ენერგოხარჯვის დაგეგმვა. ამით გაიზრდება გაზიფიცირებული დასახლებების მიმზიდველობა. 

2020 წელს, „ოვერგაზის“ მომხმარებლებმა თავიდან აიცილეს 2,028 ტონა მტვრის ნაწილაკების, 3,812 ტონა 

გოგირდის ოქსიდების, 938 ტონა აზოტის ოქსიდებისა და  483,304 სათბურის აირების გაფრქვევა, რითაც 

ხელი შეუწყეს ენერგოეფექტურობის ზრდას.
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სოლვეი სოდი / SOLVAY SODI

„სოლვეი სოდი“ წარმოადგენს მსოფლიოს მრავალი მიმართულების მქონე ქიმიური ჯგუფის „სოლვეის“ 

ნაწილს და მოწინავე კომპანიაა ინოვაციური ქიმიისა და მასალების დარგში. 2020 წლის 20 ოქტომბრის 

მდგომარეობით „სოლვეის“ აღებული აქვს ვალდებულება მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიზნების 

ინიციატივასთან (SBTi) დაკავშირებით და ელოდება SBTiის მიერ მისი მიზნის დამტკიცებას ვალდებულების 

აღებიდან 24 თვეში. კომპანია აწარმოებს სოდას, ბაზარს და მრეწველობას ამარაგებს მინის, სარეცხი და 

ქიმიური პროდუქტებით და ქმნის ხსნარებს ნატრიუმის ბიკარბონატის ფუძეზე. ჯგუფის მაღალი სტანდარტის 

ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის გამო, “სოლვეი სოდი” კონცენტრირებულია გარემოზე ზემოქმედების 

შემცირებაზე, განსაკუთრებით, სათბურის აირების ემისიის თვალსაზრისით და წარადგენს  მწვანე ენერგიაზე 

გადასვლის პროგრამებს და სხვა ინოვაციურ პროექტებს.

გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტის მხარდასაჭერად, რომელიც 2019 წლის 23 სექტემბერს გაიმართა, 

„სოლვეი ჯგუფის“ ეკოლოგიური და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, „სოლვეის“ თანამშრომლები 

მსოფლიოს 160ზე მეტი ორგანიზაციიდან შეუერთდნენ ადგილობრივ თემებს „სოლვეი ჯგუფის“ პირველი 

მოხალისეობრივი დღისთვის, სადაც ინიციატივის მთავარ თემას გარემოს დაცვა წარმოადგენდა. ამ დღეს 

„სოლვეი სოდისა“ და მის ფილიალებში 400 ხე დაირგო, საიდანაც 100 სოფელ ჩერნევოში, ხოლო 100 – 

პროვადიაში, სოფელ კრივნიას საშუალო სკოლის 16 მოხალისისა და ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოების წარმომადგენლების თანამონაწილეობით დაირგო. დევნიაში, ქალაქის პარკში ადგილობრივი 

სკოლის 60 მოსწავლის დახმარებით დაირგო 200 ხე. „სოლვეი სოდი“ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს 

ახალგაზრდების ჩართულობას გარემოს დაცვის საკითხებში, რადგან ახალგაზრდების ჩართულობამ 

მომავალში მნიშვნელოვანი შედეგები შეიძლება მოიტანოს, ვინაიდან წაახალისებს ანგარიშვალდებულებას 

და ადამიანებს უფრო მეტ ცოდნას აძლევს კლიმატის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონიაბულგარეთი თურქეთი
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A1 ჰრვატსკა / A1 HRVATSKA

ინო ვა ცი ე ბი სა და ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის ბაზ რის ლი დე რი „A1 ტე ლე კო მის“ ჯგუფ ში შე მა ვა ლი „A1 ჰრვატ ს კა“ ბო ლო 

ოცი წე ლია სა თა ვე ში უდ გას ხორ ვა ტი ის ციფ რულ გარ დაქ მ ნას. მი სი მი სიაა მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი უ რი გა დაწყ ვე

ტი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბით ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბა უფ რო პრო დუქ ტი უ ლი, კომ ფორ ტუ ლი და 

მდგრა დი გა ხა დოს. „A1 ჰრვატ ს კის“ შექ მ ნის იდეა თე მის მხარ და ჭე რი სა და გა რე მო ზე ზრუნ ვის სურ ვილ მა გა ნა პი

რო ბა. კომ პა ნია თა ვის ღი რე ბუ ლე ბებს ახორ ცი ე ლებს ისე თი ფი ლან თ რო პი უ ლი და გა რე მოს დაც ვი თი ინი ცი ა ტი

ვე ბით, რო გო რე ბი ცა ა: მო ხა ლი სე ე ბის მხარ და ჭე რა სა ზო გა დო ებ რი ვი და ფი ნან სე ბის პლატ ფორ მის მეშ ვე ო ბით, 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბა და ციფ რუ ლი წიგ ნი ე რე ბის ხელ შეწყო ბა.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბა თა ვი დან ვე წარ მო ად გენ და „A1 ჰრვატ ს კის“ სტრა ტე გი ის სა ფუძ ველს. რო გორც კომ პა ნი ის 

ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ნა წი ლი „ჰრვატსკამ“ შე ი მუ შა ვა მდგრა დი და მყა რი სტრატეგიული ჩარ ჩო, რომ ლის 

მი ხედ ვი თაც გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ა, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა, ჭკვი ა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა

რე ბა და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კა ტა ლი ზა ტო რებს წარ მო ად გენს.

„A1 ჰრვატ ს კამ“ სა კუ თარ ქსელ ში და ნერ გა 44 სა ბა ზო სად გუ რი, რო მე ლიც გა ნახ ლე ბად ენერ გი ის წყა რო ებს, მათ 

შო რის ქა რი სა და მზის ენერ გი ას მო იხ მარს, ხო ლო და მა ტე ბით 120 სად გუ რი შენ დე ბა 2021 წელს ევ რო კავ ში რის 

სი ცოცხ ლის პროგ რა მუ ლი ფონ დე ბის დახ მა რე ბით. ამ და ფი ნან სე ბის მეშ ვე ო ბით კი დევ 200 სა ბა ზო სად გუ რი 

აღი ჭურ ვე ბა უფა სო გაგ რი ლე ბის სის ტე მე ბით, რომ ლე ბიც და მა ტე ბით ამ ცი რებს კომ პა ნი ის მი ერ გა მო ყო ფილ 

ნახ ში რორ ჟანგს. შე დე გად კომ პა ნი ას ექ ნე ბა მდგრა დი სა ბა ზო სად გუ რე ბის ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბა A1 ტე

ლე კო მის ჯგუფ ში. გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბი სა და უფა სო გაგ რი ლე ბის სის ტე მის და ნერ გ ვით, „A1 ჰრვატ

ს კა“ შე ამ ცი რებს ენერ გი ის წლი ურ მოხ მა რე ბას 1,72 მი ლი ო ნი კვტ.სთით, რაც ნახ შირ ბა დის ემი სი ის 404 ტო ნით 

შემ ცი რე ბას უდ რის. კომ პა ნი ის ტე რი ტო რი ა ზე მზის ელექ ტ რო სად გუ რის და მონ ტა ჟე ბას თან ერ თად, რო მე ლიც 

35,000 კვტ.სთ ელექ ტ რო ე ნერ გი ას გა მო ი მუ შა ვებს და აწ ვ დის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ქსელ ში, 2030 წლის თ ვის ნახ

შირ ბად ნე იტ რა ლუ რო ბის მიზ ნის მი საღ წე ვად „ჰრვატსკა“ სა კუ თა რი სივ რ ცე ე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის თ ვის 

მწვა ნე ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა და ვი და. ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ში კომ პა ნი ას ენერ გოპ რო ვა ი დერ თან თა ნამ შ რომ ლო

ბა ეხ მა რე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს იმას, რომ კომ პა ნი ის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გია სრუ ლად გა ნახ

ლე ბა დი წყა რო ე ბი დან იქ ნეს მი ღე ბუ ლი.

“A1 ჰრვატ ს კა” მწვა ნე სას წავ ლო კურ სე ბის დახ მა რე ბით აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის გა ნათ ლე

ბა ში მდგრა დი ბიზ ნე სი სას და ცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. ამას   თან, „ჰრვატსკა“ ასე  ვე უწყობს ხელს ალ  

ტერ   ნა  ტი  უ  ლი ტრან   ს   პორ   ტის, მა  გა  ლი  თად, ვე  ლო  სი  პე  დე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის მი  ერ და წა  ა  ხა  ლი  სებს 

მწვა  ნე მო  ხა  ლი  სე  ობ   რივ საქ   მი  ა  ნო  ბას, რო  გო  რი  ცა  ა, მა  გა  ლი  თად, პარ   კე  ბი  სა და ად   რი  ა  ტი  კის ზღვის და  სუფ   თა  ვე  ბა 

და ასე  ვე ხე  ე  ბის დარ   გ   ვა ბავ   შ   ვე  ბის სა  თა  მა  შო მო  ედ   ნებ   სა და პარ   კებ   ში. ამ   ჟა  მად კომ   პა  ნი  ის თა  ნამ   შ   რო  მელ   თა 10% 

მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას იღებს და  სუფ   თა  ვე  ბი  სა და ხე  ე  ბის დარ   გ   ვის მო  ხა  ლი  სე  ობ   რივ აქ   ტი  ვო  ბებ   ში.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის თვალ საზ რი სით, კომ პა ნი ის ოფი სე ბი ამ ჟა მად არ იყე ნებს პლას ტ მა სას. ამას თან, თა ნამ

შ რომ ლებს უბიძ გე ბენ ნაკ ლე ბი ბეჭ დ ვი სა კენ და ქა ღალ დის ნარ ჩე ნის 50%ით შემ ცი რე ბი სა კენ. ამა ვე დროს, 

„ჰრვატსკის“ ოფი სე ბი და ტე რი ტო რია შე სა ბა მი სად არის აღ ჭურ ვი ლი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წერ ტი ლე ბით ნარ ჩე ნე

ბის და სა ხა რის ხებ ლად და მზის ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე ჭკვი ა ნი ურ ნე ბით, რომ ლე ბიც ახ დენს ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის

ხე ბა სა და დაწ ნეხ ვას, რაც ურ ნე ბის ტე ვა დო ბას და ახ ლო ე ბით 10ჯერ ზრდის. ჭკვი ა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბი „ჰრვატსკის“ 

მდგრა დი სტრა ტე გი ის სა ფუძ ვ ლე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს აქ ტივს წარ მო ად გენს, ვი ნა ი დან კომ პა ნი ას და მონ ტა ჟე

ბუ ლი აქვს ჭკვი ა ნი მრიცხ ვე ლე ბი, რომ ლე ბიც ბუ ნებ რი ვი აირი სა და ჰა ე რის ხა რის ხის გა ზომ ვას თა ვად ახ დენს.

და ბო ლოს, „ჰრვატსკა“ ხელს უწყობს ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კას მომ ხ მა რებ ლებს შო რის, რო მელ თა 46% ირ

ჩევს ელექ ტ რო ნულ ქვით რებს, რი თაც გა სულ წელს 27,650 ხე გა დარ ჩა მოჭ რას. ამას თან, მომ ხ მა რებ ლებს ურ

ჩე ვენ, პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მო ე კი დონ ძვე ლი მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე

ბის გა დაგ დე ბას და მი ი ტა ნონ ისი ნი „A1 ჰრვატ ს კის“ მა ღა ზი ებ ში, სა დაც 

მათ გა და ა მუ შა ვე ბენ. ამას თან, კომ პა ნია კი დევ უფ რო ამაღ ლებს სა ზო

გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბას კლი მა ტის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ მე დი ა კამ პა ნია 

„ნულოვანი ნახ შირ ბა დის“ სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც მო ი ცავს მო საზ რე ბებ

სა და პა ნე ლურ გან ხილ ვებს და  რო მელ შიც მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბამ 1 

მი ლი ონ ადა მი ანს მი აღ წი ა.
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ინა ჯგუფი / INA GROUP

„MOL ჯგუფის“ წევრი „INA ჯგუფი“ რამდენიმე ფილიალისგან შედგება და წამყვან ადგილს იკავებს ხორვატიის 

ნავთობის ინდუსტრიაში, რეგიონულ დონეზე კი –  ნავთობისა და გაზის ძიებისა და მოპოვების, ნავთობის 

გადამუშავებისა და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მიწოდების სფეროში. დღეს INAს რეგიონული საცალო 

ქსელი ანგოლასა და ეგვიპტეში საქმიანობის გარდა 500ზე მეტ საცალო სადგურს ითვლის ხორვატიასა და მის 

მეზობელ ქვეყნებში.

ეკოლოგიური და სოციალური პასუხისმგებლობის დებულებების შესაბამისად, INAმ შეიმუშავა რამდენიმე 

ინიციატივა, მათ შორის, ნავთობის ინტენსიური მოპოვების (EOR) პროექტი და მწვანე ზონის პროგრამა.

INAს მიერ შემუშავებული ნავთობის ინტენსიური მოპოვების პროექტი, რომელიც 20142015 წლებში 

განხორციელდა, უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ემისიის 

დონის შესამცირებლად, რაც აუცილებელია ტემპერატურის ზრდის 

შესაჩერებლად და 2050 წლისათვის ევროკავშირის დაბალი 

ნახშირბადის ეკონომიკასთან თავსებადობისთვის. პროექტი 

ითვალისწინებს ნახშირორჟანგის ჩაჭერას, მოხმარებას 

და შენახვას (CCUS) და მოიცავს ნახშირორჟანგისა და 

წყლის ჩაჭირხვნას ნავთობის დაცლილ საბადოებზე  

ყოველთვიური ციკლის სახით, რითაც გაიზრდება მოპოვება 

და ამავე დროს შემცირდება ემისია ჰაერში. პროგრამის 

გუნდი ახდენს ჩაჭირხვნისა და მოპოვების მონიტორინგსა 

და ოპტიმიზებას  და მუშაობს მსგავსი ტექნოლოგიების 

გაფართოებაზე დამატებით სფეროებში, ასევე პროექტების  

CCUSის პროექტებად გარდაქმნაზე.

2014 წელს პროექტის დაწყებიდან განხორციელდა 1,8 მილიონ 

ტონაზე მეტი CO2ის სამუდამო შენახვა, რაც ხორვატიაში მანქანით მგზავრების მიერ წელიწადში გაფრქვეული 

გამონაბოლქვის რაოდენობის დაახლოებით 30% შეადგენს. მას შემდეგ ნახშირწყალბადების დღიური 

მოპოვება ორჯერ გაიზარდა ივანიჩისა და სამჯერ ჟუტიკის საბადოებზე. 190 მილიონ მ3ზე მეტი CO2 ჩაიჭირხნა 

2020 წელს სამ საბადოზე, რითაც პროექტის დაწყებიდან დღემდე ჩაჭირხნილი ნახშირორჟანგის საერთო 

რაოდენობამ 1.1 მილიარდ მ3ს გადააჭარბა.

INA დამატებით დიდ ყურადღებას უთმობს გარემოს დაცვას და ეხმარება საზოგადოებას მწვანე ინიციატივების 

განხორციელებაში. ამის ერთი მაგალითია INAს მწვანე ზონის პროგრამა, რომელიც 2014 წელს დაიწყო. 

პროგრამის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთხოენ 

წვლილის შეტანას ადგილობრივი თემების გარემოს დაცვაში. ამ ინიციატივის ფარგლებში INA მხარს 

უჭერს ისეთ პროექტებს, როგორებიცაა: ტყის გაშენება, ეკოლოგიური განათლება, გამწვანება, წყალქვეშა 

დასუფთავება, სანაპიროების, ტბებისა და მდინარეების დასუფთავება და მსგავსი საქმიანობა. შედეგად, მწვანე 

ზონაში დაირგო 8,000 ნარგავი და გამწვანებულ იქნა 65,424 მ2 ტერიტორია.

15 მომავალი მწვანე და ინკლუზიურია



კოკა-კოლა ეიჩბისი ხორვატია 
/ COCA-COLA HBC CROATIA

„კოკაკოლა ეიჩბისის“ ჯგუფში შემავალი „კოკაკოლა ეიჩბისი ხორვატია“ ხორვატიის უალკოჰოლო 

სასმელების ინდუსტრიაში ერთერთი უდიდესი კომპანია და პარტნიორია „კოკაკოლისა“, რომელიც 

29 ქვეყანაში საქმიანობს და ამარაგებს 600 მილიონზე მეტი მომხმარებლის ბაზარს. კომპანია 

ხორვატიაში 1968 წლიდან არის წარმოდგენილი. კომპანიის სათავო ოფისი და ჩამოსასხმელი 

ქარხანა მდებარეობს ზაგრებში, ხოლო პროდუქცია მიეწოდება ექვს სადისტრიბუციო ცენტრს.

ჯგუფი „კოკაკოლა ეიჩბისიმ“ აიღო ვალდებულება საბაზისო 2017 წლიდან 2030 წლამდე სათბურის 

აირების 1ელი და მე2 დონის ემისიების  55%ით და  მე3 დონის ემისიების 21%ით შემცირებისა 

მეცნიერულად დასაბუთებული მიზნების ინიციატივის ფარგლებში. სათბურის აირების ემისიასთან 

დაკავშირებული მიზნები კომპანიის ოპერაციებიდან (1ელი და მე2 დონეები) ექვემდებარება  

შემცირებას, რაც საჭიროა გლობალური დათბობის 1,5 °Cმდე შესანარჩუნებლად. 

დი დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ბიზ ნე სის მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე, რაც მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა იმ თე მე ბის 

მდგრად გან ვი თა რე ბას, რომ ლებ შიც საქ მი ა ნობს კომ პა ნი ა. ჯგუ ფი სას მე ლე ბის ინ დუს ტ რი ის ლი დე

რად არის აღი ა რე ბუ ლი დოუ ჯონ სის ინ დექ სით და ასე ვე გა წევ რი ა ნე ბუ ლია ინ დექ ს ში FTSE4Good. 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ჩარ ჩოს რო გორც ნა წი ლი  და მთა ვა რი მი ზა ნი მდგრა დი ბიზ ნე სის მიზ ნე ბი

დან,  „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი“ ახორ ცი ე ლებს მომ წო დებ ლე ბის ში და სო ცი ა ლურ და გა რე მოს დაც ვით 

აუდიტს,  რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მა თი მხრი დან ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უმაღ ლე სი სტან დარ

ტე ბის დაც ვა. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბა პო ტენ ცი ურ რისკს წარ მო ად გენს „კოკაკოლა ეიჩ ბი სის“ ოპე რა ცი ე ბის თ ვის რე

სურ სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შემ ცი რე ბი სა და ენერ გი ის ფა სე ბის ზრდის თვალ საზ რი სით. ეს ასე ვე 

რის კია იმ მომ წო დებ ლე ბის, მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, რომ ლებ საც იგი მი ე კუთ ვ ნე

ბა. მარ თა ლი ა, კომ პა ნი ის ბიზ ნეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ენერ გი ის დი დი ნა წი ლი ჩა მო სას ხ მელ ქარ ხ ნებ ში, 

სატ რან ს პორ ტო პარ კ სა და სა მა ცივ რო მოწყო ბი ლო ბა ში გა მო ი ყე ნე ბა, მაგ რამ „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი 

ხორ ვა ტი ამ“ და დო ენერ გი ის მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბი სა და ემი სი ე ბის სა ერ თო გავ ლე ნის შემ ცი რე ბის 

პი რო ბა. კლი მა ტის ცვლი ლე ბის გა მოწ ვე ვებ ზე მუ შა ო ბი სას „კოკაკოლა ეიჩ ბი სიმ“ ღია დი ა ლო გი წა

მო იწყო მომ წო დებ ლებ თან ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვ ში ნახ ში რორ ჟან გის ემი სი ე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით.

„კოკაკოლა ეიჩ ბი სის“ იღებს ვალ დე ბუ ლე ბაც, 2025 წლის თ ვის 30%ით შე ამ ცი როს ნახ ში რორ ჟან გის 

პირ და პი რი ემი სი ე ბის წი ლი. ამი სათ ვის კომ პა ნია სუფ თა ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა და დის, ახორ ცი ე

ლებს ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვას და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის ხელ შეწყო ბას. შე დე გად, ხორ

ვა ტი ის ჩა მო სას ხ მე ლი ქარ ხ ნის CO2ის ემი სია 2017დან 2019 წლამ დე 14%ით შემ ცირ და, ხო ლო 

ენერ გი ის მთლი ა ნი მოხ მა რე ბა წარ მო ე ბუ ლი სას მე ლის თი თო ე ულ ლიტ რ ზე „კოკაკოლა ეიჩ ბი სის“ 

ჩა მო სას ხ მე ლი ქარ ხა ნა ში – 4.6%ით გა სუ ლი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში. 2019 წელს „კოკაკოლა ეიჩ

ბი სის“ ჩა მო სას ხ მე ლი ქარ ხ ნის მი ერ მთლი ა ნად მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის 66% გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის 

წყა რო ე ბი დან იყო მი ღე ბუ ლი, ხო ლო სა მომ ხ მა რებ ლო გა ყიდ ვის წერ ტი ლებ ში არ სე ბუ ლი გა მაგ რი

ლებ ლე ბის 49% ენერ გო ე ფექ ტუ რი იყო.

სა მა ცივ რო და ნად გა რე ბის თვალ საზ რი სით, „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი ხორ ვა ტი ა“ გა და ვი და ფთორ ნახ

შირ წყალ ბა დე ბის გან თა ვი სუ ფალ მოწყო ბი ლო ბა ზე, რა მაც 99%ით შე ამ ცი რა სა მა ცივ რო და ნად გა

რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სათ ბუ რის აირე ბის პირ და პი რი ემი სი ე ბი და ასე ვე უზ რუნ ველ ყოფს იმას, რომ 

არ ცერ თი ახა ლი სა მა ცივ რო და ნად გა რი, რო მე ლიც კომ პა ნი ას ბა ზარ ზე გა აქვს არ შე ი ცავს ფთორ

ნახ შირ წყალ ბა დებს (HFC). მცი რე ზო მის სა მა ცივ რო და ნად გა რებ ში გა მო ი ყე ნე ბა ნახ შირ წყალ ბა დი

ა ნი სა მა ცივ რო (HC), ხო ლო დი დი მო ცუ ლო ბის და ნად გა რებ ში გა მო ი ყე ნე ბა ნახ ში რორ ჟან გი (CO2), 

რაც უსაფ რ თხო, სა ი მე დო და ენერ გო ე ფექ ტუ რი ჩა ნაც ვ ლე ბაა პო ზი ტი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბით. ის არ 

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონიახორვატია თურქეთი
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ემისიების შემცირება
ვამცირებთ ბიზნესის ზემოქმედებას გარემოზე

2019 წლისთვის, 2017 წელთან 

შედარებით 14%-ით გვექნება 

შემცირებული ნახშირორჟანგის 

პირდაპირი ემისიები.

„კოკა-კოლა ეიჩბისი ხორვატიის“ მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის  

100% განახლებადი ენერგიის 

წყაროებიდან არის მიღებული.

ჩვენი მაცივრების  

49%, რომლებიც 

მდებარეობს გაყიდვის 

წერტილებში 

ენერგოეფექტურია.

2019 წელს ჩამოსასხმელი 

ქარხნების მიერ 

მოხმარებული სრული 

ენერგიის 66.35% 

განახლებადი ენერგიის 

წყაროებიდან იყო 

მიღებული.

14%

100% 66.35%

49%

იწ ვევს ოზო ნის შრის გათხე ლე ბას და ტი პურ ფთორ ნახ შირ წყალ ბა დებ თან შე და რე ბით და ბა ლი პო

ტენ ცი ა ლი აქვს გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის თვალ საზ რი სით. ამას თან, “კოკაკოლა ეიჩ ბი სი ხორ ვა ტი ამ” 

აირ ჩია ენერ გო ე ფექ ტუ რი თა ო ბის სა მა ცივ რო მოწყო ბი ლო ბა, რო მე ლიც აღ ჭურ ვი ლია მოხ მა რე ბის 

ელექ ტ რო ნუ ლი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მით (EMD) და შუქ დი ო დუ რი (LED) გა ნა თე ბით. შე სა ბა მი სად, 

2019 წელს „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი  ხორ ვა ტი ამ“ ფთორ ნახ შირ წყალ ბა დი ა ნი სა მა ცივ რო მოწყო ბი ლო

ბის გა მო ყე ნე ბის წი ლი 21% შე ამ ცი რა, ნახ შირ წყალ ბა დი ა ნი სა მა ცივ რო და ნად გა რე ბის წი ლი 63% 

გა ზარ და, ხო ლო CO2ის შემ ც ვე ლი სა მა ცივ რო და ნად გა რე ბის რა ო დე ნო ბა იმა ვე დო ნე ზე დარ ჩა.

ამას თან, „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი ხორ ვა ტი ა“ ეთან ხ მე ბა ავ ტო პარ კის უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კის პი რო

ბებს, რო მელ თა შე სა ბა მი სად მსუ ბუ ქი ავ ტო მან ქა ნე ბი არ უნ და იყოს ოთხ წელ ზე უფ რო ძვე ლი და 

აკ მა ყო ფი ლებ დეს ევ რო 6 სტან დარ ტის მოთხოვ ნებს. ავ ტო პარ კის საწ ვა ვის მოხ მა რე ბი სა და კი ლო

მეტ რა ჟის მო ნი ტო რინ გით „კოკაკოლა ეიჩ ბი სი ხორ ვა ტი ა“ აგ რ ძე ლებს სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ის 

შემ ცი რე ბას.
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ბულგარეთი ხორვატია ხორვატია პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონიასაქართველო თურქეთი

ჩიკატაი / CHIKATAI

2017 წელს და არ სე ბუ ლი „ჩიკატაი“ პა ტა რა სა წარ მო ა, რო მე ლიც ბავ შ ვ თა დე კორ სა და სა თა მა შო ებს ამ ზა დებს. 

ყვე ლა პრო დუქ ტი ხელ ნა კე თია და დამ ზა დე ბუ ლია სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მა სა ლე ბით, რომ ლე ბიც სრუ ლად აკ მა

ყო ფი ლებს პრო დუქ ცი ის უსაფ რ თხო ე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. „ჩიკატაის“ სა თა მა შო ე ბის მი ზა ნი ა, ბავ

შ ვე ბის ცხო ვე ლებ თან ურ თი ერ თო ბის ხელ შეწყო ბა, რაც ბრენ დის ფი ლო სო ფი ის სა ფუძ ვე ლი ა. სა თა მა შო ე ბის 

დი ზა ინ ში „ჩიკატაის“ სუ ლის კ ვე თე ბის ასახ ვას თან ერ თად, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი სად მი ბრენ დის ერ

თ გუ ლე ბა კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბის წეს შიც ვლინ დე ბა. ეკო ლო გი უ რად მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი არ ჩე ვა ნის, გა და

მუ შა ვე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გზით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა თუ ბუ ნე ბის მსოფ ლიო ფონ დის (WWF) მიზ ნე ბის თ ვის 

მრა ვალ დარ გობ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მეშ ვე ო ბით, „ჩიკატაი“ ცდი ლობს სა კუ თა რი წვლი ლი 

შე ი ტა ნოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში.

2021 წლის სექ ტემ ბერ ში „ჩიკატაიმ“ ახა ლი პრო ექ ტი –  სა თა მა შო ე ბის სა ა ვად მ ყო ფო წა მო იწყო, რომ ლის მი

ზა ნია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზედ მე ტი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ და მომ ხ მა რე ბელ თა წა ხა ლი სე ბა, რომ გა დაგ დე ბის 

ნაც ვ ლად სა თა მა შო ე ბი შე ა კე თონ, რი თაც ხელს უწყო ბენ პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ან მოხ მა რე ბას ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი

რე ბის გზით.

პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი მოხ მა რე ბის ჩარ ჩოს შე სა ბა მი სად, „ჩიკატაიმ“ შე ი მუ შა ვა ბავ შ ვ თა დე კო რი სა და სა თა მა

შო ე ბის გა და მუ შა ვე ბის ხა ზი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა ბავ შ ვო მო დის ბრენ დის Spilowს სა წარ მოო ნარ ჩე ნე ბი 

შეგ როვ დე ბა და ხე ლახ ლა გა და მუ შავ დე ბა. Spilowთან კო ლა ბო რა ცია კარ გი მა გა ლი თია სხვა პა სუ ხის მ გებ

ლო ბი ა ნი ბრენ დე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც „ჩიკატაისთან“ თა ნამ შ რომ ლო ბენ და ნარ ჩენ ქსო ვი ლებს გას ცე მენ სა

წარ მოო ნარ ჩე ნე ბის მი ნი მუ მამ დე შე სამ ცი რებ ლად. ამ ჟა მად „ჩიკატაი“ თა ნამ შ რომ ლობს ბავ შ ვ თა ბრენ დ თან 

„ეშვი კიდ სი“, ამას თან, მუ შა ობს სამ სხვა ბრენ დ თან  გა და მუ შა ვე ბის ხა ზის გა საძ ლი ე რებ ლად.

ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის მხარ და ჭე რა და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა „ჩიკატაის“ 

ბიზ ნე სის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა. ბუ ნე ბის დაც ვის მსოფ ლიო ფონ დ თან (WWF) თა ნამ შ რომ ლო ბით, ჩი კა ტა იმ 

სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნა ჩხრი ა ლა სა თა მა შო ზუთხე ბი  WWFის კავ კა სი ის ოფი სის სა ქარ თ ვე ლო ში ზუთხის დაც ვის 

პრო ექ ტის მხარ და სა ჭე რად. ამა ვე პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, „ჩიკატაიმ“ შექ მ ნა ახა ლი საქ ველ მოქ მე დო სა თა მა

შო, ქურ ცი კი. გა ყიდ ვე ბი დან შე მო სუ ლი მო გე ბა სრუ ლად გა და ი რიცხა WWFის სა ქარ თ ვე ლოს პროგ რა მა ში 

ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.
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ეფეს საქართველო  
/ EFES GEORGIA

„ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ (EG) არის Efes Breweries Internationalის წარ მო მად გე ნე ლი კომ პა ნია სა ქარ თ ვე

ლო ში და აწარ მო ებს ნა ტახ ტა რის ლუდს, ლი მო ნათს და სხვა ად გი ლობ რივ ან ფრან ჩი ზულ ბრენ დებს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ლუ დი სა და ლი მო ნა თის ბაზ რის ლი დე რი „ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ გა მო ირ ჩე ვა კორ პო რა

ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მოც დი ლე ბით.

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის ჩარ ჩოს შე სა ბა მი სად, „ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ სხვა დას ხ ვა ენერ გო ე ფექ

ტურ, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვი სა და წყლის მარ თ ვის ღო ნის ძი ე ბებს ახორ ცი ე ლებს.

2012 წელს კომ პა ნი ამ ააშე ნა ბი ო ლო გი უ რი ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ნად გა რი, რო

მე ლიც გა და ა მუ შა ვებს სრუ ლი სამ რეწ ვე ლო ციკ ლის პრო ცეს ში წარ მოქ მ ნილ ჩამ დი ნა რე წყლებს, ასე ვე 

კა ნა ლი ზა ცი ას. გამ წ მენ დი და ნად გა რი, რო მელ საც მარ თავს მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბულ ერ თ ერ თი სა უ კე

თე სო გერ მა ნუ ლი ლუდ სა ხარ ში  კომ პა ნია  Chriwa UmweltSystemtechnik und Service GmbH (CUSS), 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს სა წარ მოო პრო ცე სე ბის მავ ნე გავ ლე ნას გა რე მო ზე, მა გა ლი თად, გრუნ ტის 

წყლე ბის, უახ ლო ე სი მდი ნა რე ე ბი სა და მა თი ეკო სის ტე მე ბის და ბინ ძუ რე ბას. და ნად გა რი, რო მელ ზეც 6 

მი ლი ო ნი ლა რის საწყი სი ინ ვეს ტი ცია და ი ხარ ჯა, და რომ ლის სა ო პე რა ციო ხარ ჯი კი 400 000 ლარს შე

ად გენს, ხა რის ხი ა ნი გაწ მენ დის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, შე სა ბა მი სად, აკ მა ყო ფი ლებს ევ რო კავ ში რის 

მოთხოვ ნებს წყლის ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბით. „ეფეს სა ქარ თ ვე ლოს“ ქარ ხ ნის კა რი ღიაა ნე ბის მი ე რი 

ადა მი ა ნი სათ ვის, რად გა ნაც კომ პა ნი ის მი ზა ნია სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სუფ თა და მწვა

ნე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის შე სა ხებ. ამ ინი ცი ა ტი ვით „ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ იმე დოვ ნებს, რომ 

პო პუ ლა რი ზა ცი ას გა უ წევს სუფ თა და მწვა ნე ინო ვა ცი ებს ქვეყ ნის მას შ ტა ბით.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ თან მე ტად თავ სე ბა დო ბი სათ ვის, „ეფეს სა ქარ თ ვე ლო“ სის ტე მა ტუ რად 

აფა სებს კომ პა ნი ის ზე მოქ მე დე ბას გა რე მო ზე, რო გორც ში და რე სურ სე ბით, ასე ვე გა რე კონ ტ რაქ ტო რი 

კომ პა ნი ე ბის დახ მა რე ბით. სა წარ მოო ტე რი ტო რი ა ზე ნი ა და გის და ბინ ძუ რე ბის ად გი ლე ბის გან სა საზღ ვ

რად შემუშავებულ იქ ნა სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რე ბი. ამას თან, და ქი რა ვე ბულ იქ ნა მე ნარ დე ე ბი ქარ ხ ნის 

მუ შა ო ბით გა მოწ ვე უ ლი ხმა უ რის დო ნის, გა მოშ ვე ბუ ლი წყლის ხა რის ხის გან სა საზღ ვ რად და სხვ.

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით კომ პა ნია თა ნამ შ რომ ლებს რე გუ ლა რუ ლად სთა ვა ზობს ტრე ნინ გებს 

გა რე მოს დაც ვის, ემი სი ის, ჩამ დი ნა რე წყლე ბი სა და ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სა კითხებ ზე და ასე ვე ატა რებს 

სხვა დას ხ ვა სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ას მომ ხ მა რებ ლებს შო რის გა რე მოს დაც ვი თი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე

ბი სათ ვის.
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ჯიპიაი ჰოლდინგი  
/ GPI HOLDING

„ჯიპიაი ჰოლ დინ გი“ 2001 წელს შე იქ მ ნა, რო გორც პირ ვე ლი კერ ძო სა პენ სიო ფონ დი სა ქარ თ

ვე ლო ში, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბას სხვა დას ხ ვა ხელ მი საწ ვ დომ სა დაზღ ვე ვო და სხვა პრო დუქტს 

სთა ვა ზობ და. მი სი ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტე ბი მო ი ცავ და ჯან მ რ თე ლო ბის, სი ცოცხ ლი სა და სა პენ

სიო დაზღ ვე ვას. 2006 წელს, „ჯიპიაი ჰოლ დინ გი“ ვე ნის სა დაზღ ვე ვო ჯგუ ფის წევ რი გახ და, რაც 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ ს ვ ლა იყო კომ პა ნი ის თ ვის არა მხო ლოდ ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის, არა მედ 

გა მოც დი ლე ბის თვალ საზ რი სი თაც.

ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის მხარ დამ ჭე რი მუდ მივ კლი ენ ტ თა წა ხა ლი სე ბის კამ პა ნია „ეკოისიტის“ 

ფარ გ ლებ ში, „ჯიპიაი“ ურ ჩევ და მომ ხ მა რებ ლებს, უფ რო ხში რად ევარ ჯი შათ ეკო მო ნე ტე ბის სა ნაც

ვ ლოდ, რომ ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი იყო დაზღ ვე ვის შე ძე ნა. 2019 წლი დან „ჯიპიაი“ ასე ვე იღებს 

ზო მებს კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან მი მარ თე ბით –კომ პა ნი ის ოფი სე ბი სრუ ლად უქა ღალ დოდ მუ

შა ო ბა ზე გა და ვი და. CO2ის ემი სი ის შემ ცი რე ბას თან ერ თად, ქა ღალ დის მოხ მა რე ბის აკ რ ძალ ვის 

ინი ცი ა ტი ვამ კომ პა ნი ის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბიც შე ამ ცი რა.

21 მომავალი მწვანე და ინკლუზიურია



სს მისო კრისტალი / JSC MFO CRYSTAL

სს „მისო კრის ტა ლი“ არის ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბი სა და უმ ს ხ ვი ლე სი არა სა ბან კო ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია სა

ქარ თ ვე ლო ში. კრის ტა ლი მარ თავს 320 მი ლი ო ნი ან სა სეს ხო პორ ტ ფელს და 48 ფი ლი ალ ში და საქ მე ბუ ლი და

ახ ლო ე ბით ათა სი თა ნამ შ რომ ლით ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 100 ათას ზე მეტ უნი კა ლურ მომ ხ მა რე ბელს ემ სა ხუ რე ბა. 

კრის ტა ლი ოპე რი რებს, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პლატ ფორ მა და მიკ რო, მცი რე მე წარ მე ებ სა და 

ფერ მე რებს აწ ვ დის მათ ზე მორ გე ბულ ინო ვა ცი ურ ფი ნან სურ პრო დუქ ტებ სა და სერ ვი სებს.

კრის ტა ლი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობს სა კუ თარ მომ ხ მა რებ ლებს, ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რებს, სა ზო გა

დო ე ბა სა და, ზო გა დად, გა რე მოს. კრის ტა ლის ვალ დე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და ბუ

ნებ რი ვი გა რე მოს დაც ვის მხრივ უშუ ა ლოდ ინ ტეგ რი რე ბუ ლია  კრის ტა ლის კორ პო რა ცი ულ სტრა ტე გი ას თან 

რამ დე ნი მე პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა მწვა ნე გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, ალ ტერ

ნა ტი ვებს და სა მი ძი რი თა დი ას პექ ტი სა კენ სწრაფ ვას: ადა მი ა ნე ბი, პლა ნე ტა და მო გე ბა.

კომ პა ნი ამ გა აც ნო ბი ე რა ეკო ლო გი უ რად სუფ თა გა რე მოს სარ გე ბე ლი, ასე ვე გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი

რე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვებ ში ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მო ნა წი ლე ო ბის სა

ჭი რო ე ბა და 2017 წელს წარ მო ად გი ნა ინო ვა ცი უ რი, მწვა ნე ფი ნან სუ რი პრო დუქ ტი. პრო ექ ტის მი ზა ნია მომ ხ მა

რებ ლებს შეს თა ვა ზოს მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვე ბი, რი თაც ხელს შე უწყობს ეკო მე გობ რულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და 

მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა ში. სა ზო გა დო ე ბა ში მწვა ნე პრო დუქ

ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად კომ პა ნია გა მო ვი და სხვა დას ხ ვა 

მარ კე ტინ გუ ლი კამ პა ნი ის შე მუ შა ვე ბის ინი ცი ა ტი ვით ენერ გო ე ფექ ტუ რი და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ტექ ნო ლო

გი ე ბის უპი რა ტე სო ბე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად და გა მო ყო მწვა ნე და ფი ნან

სე ბის ხა ზი. ამ მი მარ თუ ლე ბით „კრისტალი“ ცდი ლობს, სა ზო გა დო ე ბას გა უ ჩი ნოს ეკო მე გობ რუ ლი პრო დუქ ცი ის 

შე ძე ნის სურ ვი ლი გან ვა დე ბით ან სეს ხით სარ გებ ლო ბი სას.

სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად, 2020 წლის დე კემ ბ რი სათ ვის 

„კრისტალის“ მწვა ნე და ფი ნან სე ბის პორ ტ ფელ მა 10 მი ლი ონ ლარს მი აღ წი ა. 20182020 წლე ბის მო ნა ცე მე ბით 

ათ ვი სე ბუ ლი მწვა ნე პრო დუქ ტე ბის მო სა ლოდ ნელ მა გავ ლე ნამ, რო მე ლიც გა მო ით ვა ლეს „კრისტალის“ სა კუ

თა რი ენერ გო და ნა ზო გი თა და CO2ის კალ კუ ლა ტო რით, შე ად გი ნა: 8.3 მი ლი ო ნი კვტ. სთ. ენერ გი ის და ზოგ ვა, 

CO2ის შემ ცი რე ბა 1,143 ტო ნით, რაც შე ე სა ბა მე ბა 45,700 ხეს.

„კრისტალმა“ გა ი მარ ჯ ვა კა ტე გო რი ა ში „მდგრადი მოხ მა რე ბა და წარ მო ე ბა“ გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 

სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ყო ველ წ ლი ურ კონ კურ ს ში „კრისტალმა“ მი ი ღო კორ პო რა ცი უ ლი 

სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 2020 წლის ჯილ დო „მწვანე და ფი ნან სე ბის“ პრო ექ

ტი სათ ვის.

მარ თა ლი ა, „კრისტალის“ინფორმირებული მომ ხ მა რე ბე ლი ათა

სო ბი თა ა,  კომ პა ნია მიზ ნად ისა ხავს, კი დევ უფ რო აამაღ ლოს 

მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბა მწვა ნე და ეკო მე გობ რუ ლი პრო

დუქ ტე ბის სარ გე ბელ თან და კავ ში რე ბით იმი სათ ვის, რომ 

ხე ლი შე უწყოს ნახ ში რორ ჟან გის ემი სი ის შემ ცი რე ბის 

ინი ცი ა ტი ვებს და ოჯა ხებ მა და ფერ მე რებ მა შეზღუ

დონ ენერ გი ის მოხ მა რე ბა. 
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თიბისი ბანკი / TBC BANK 

ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟის უმაღ ლე სი კლა სის სეგ მენ ტ ში კო ტი რე ბუ ლი, FTSEის მცი რე სა ბაზ რო 

კა პი ტა ლი ზა ცი ის მქო ნე კომ პა ნი ე ბის ინ დექ სი სა და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს მცი რე კა პი ტა ლი ზა ცი ის 

მქო ნე კომ პა ნი ე ბის MSCI ინ დექ სის წევ რი „თიბისი ბან კი“ ტექ ნო ლო გი ებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა

ნი ა ა, რომ ლის მი ზა ნია ბა ზარ ზე მო წი ნა ვე ციფ რუ ლი გა მოც დი ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

„თიბისი ბან კი“ ფი ნან სუ რი ჯგუ ფის ლი დე რია სა ქარ თ ვე ლო ში. მი სი სა ბაზ რო წი ლი 39.0%ს შე ად

გენს, ხო ლო მთლი ა ნი სეს ხე ბი და ანაბ რე ბი – 37.2%ს. ბან კი აქ ტი უ რად არის წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან კო მერ ცი ულ სეგ მენ ტ ში, მათ შო რის, სა ცა ლო სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის, მიკ რო, მცი რე 

და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის (MSMEs) და კორ პო რა ცი უ ლი სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის სეგ მენ ტებ ში.

„თიბისი“ ცდი ლობს გა ზარ დოს სა ზო გა დო ე ბა სა და ეკო ნო მი კა ზე და დე ბი თი გავ ლე ნა ახა ლი ფი

ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვის გზით, რომ ლე ბიც შექ მ ნი ლია კონ კ რე ტუ ლი 

სო ცი ა ლუ რი ან / და ეკო ლო გი უ რი სარ გებ ლის მო სა ტა ნად. კომ პა ნია უდი დეს მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს 

სა თა ნა დო გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვას დაკ რე დი ტე ბი სა და სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა ში, 

ასე ვე პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბა ში. 2012 წელს „თიბისი“ ქვე ყა ნა ში  ერ თ ერ თი პირ ვე ლი ბან კი 

იყო, რომ ლ მაც შე ი მუ შა ვა გა რე მოს დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მარ თ ვის სის ტე მა (ESMS). თი თო ე უ ლი 

კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, „თიბისი ბან კი“ ცდი ლობს მომ ხ მა რებ ლე ბის მხრი დან უზ რუნ

ველ ყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი და სის ტე მუ რი მიდ გო მა ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი რის კის მარ თ ვას თან 

და კავ ში რე ბით, ასე ვე ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო ეკო ლო გი ურ, სო ცი ა ლურ, ჯანმრთელობის, 

უსაფრთხოების, შრომით რეგულაციებისა და სტანდარტებთან შესაბამისობა.

ამა ვე დროს, „თიბისი ბან კი“ მზა პრო დუქ ტებს სთა ვა ზობს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის, ახალ გაზ რ დე

ბის მხარ და ჭე რის, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბი სა და ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის მიზ ნობ რი ო ბით. 

EBRDთან თა ნამ შ რომ ლო ბით „თიბისიმ“ შე ი მუ შა ვა ბიზ ნე სის სა სეს ხო პრო დუქ ტი (ქალები ბიზ ნეს ში), 
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რომ ლის მი ზა ნია ბიზ ნეს მენ ქალ თა მხარ და ჭე რა და ახა ლი ან დამ წყე ბი ბიზ ნე სე ბის გან ვი თა რე ბა 

მე წარ მე ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბით სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე შე ღა ვა თი ა ნი პი რო

ბე ბის შე თა ვა ზე ბის გზით. ახალ გაზ რ დე ბის მხარ დამ ჭე რი პრო დუქ ტი სეს ხ ზე პრი ვი ლე გი რე ბულ პი

რო ბებს სთა ვა ზობს ახალ გაზ რ დებს, რომ ლებ საც სა კუ თა რი ბიზ ნე სი აქვთ და პირ ვე ლად აკე თე ბენ 

გა ნაცხადს იპო თე კურ სეს ხ ზე. გა რე მოს დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მარ თ ვის სის ტე მის შე სა ბა მი სად, 

„თიბისი ბან კ მა“ შე ი მუ შა ვა რამ დე ნი მე აქ ტი ვო ბა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ი სა და ენერ გო ე ფექ ტუ რო

ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის, მათ შო რის, ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის და ფი ნან სე ბა, საწ ვა ვის 

მოხ მა რე ბის მხრივ ეკო ნო მი უ რი ავ ტო მო ბი ლე ბის შე ძე ნა და სა ბი ნაო და სახ ლის ეფექ ტი ა ნო ბის 

გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი სეს ხე ბი.

ახალ გაზ რ დე ბის გან ვი თა რე ბა, თა ნას წო რო ბა და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა „თიბისის“ კულ ტუ რის ნა წი

ლია და თა ნამ შ რომ ლო ბის  ის პრი ო რი ტე ტე ბი ა, რომ ლებ საც კომ პა ნია ით ვა ლის წი ნებს. „თიბისი 

ბან კ მა“ და UNDPის სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბამ ხე ლი მო ა წე რეს ურ თი ერ თ გა გე ბის მე

მო რან დუმს ად გი ლობ რი ვი დამ წყე ბი კომ პა ნი ე ბის, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის მხარ და სა

ჭე რად, ახალ გაზ რ დე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, რე გი ონ ში ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა სა უმ

ჯო ბე სებ ლად და ქალ თა მხარ და სა ჭე რად ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ში. პირ ვე ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა 

2021 წელს გან ხორ ცი ელ და. კერ ძოდ, „თიბისი ბან კი სა“ და სა ქარ თ ვე ლო ში UNDPის წარ მო

მად გენ ლო ბის მხარ და ჭე რით Impact Hub Tbilisi იწყებს სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტურ პროგ რა

მას Social Impact Award. ეს არის სტუ დენ ტ თა მე წარ მე ო ბის უდი დე სი პროგ რა მა სო ცი ა ლუ რი მე

წარ მე ო ბის სფე რო ში, რო მე ლიც 15 ქვე ყა ნა ში ხორ ცი ელ დე ბა და მიზ ნად ისა ხავს სტუ დენ ტე ბის 

გა ნათ ლე ბის მხარ და ჭე რას სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის სფე რო ში. პროგ რა მა მო ი ცავს მთლი ან 

პრო ცესს იდე ი დან ბიზ ნეს გეგ მის მომ ზა დე ბის ჩათ ვ ლით, რაც ახალ გაზ რ დებს იდე ის რე ა ლო ბად 

ქცე ვის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს.

„თიბისი“ დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს სა ქარ თ ვე ლო ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას და მომ ხ მა რე

ბელს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მორ გე ბუ ლი სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის არ ჩე ვანს სთა ვა ზობს. „თიბისი ბან

კი“ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ახორ ცი ე ლებს ინო ვა ცი ურ პროგ რა მას „სტარტაპერი“, რო მე ლიც მე

წარ მე ებს სთა ვა ზობს დამ წყე ბი ბიზ ნე სის ფი ნან სურ და არა ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას. 2017 წლი დან 

ამ პლატ ფორ მა ზე და რე გის ტ რირ და 34,800ზე მე ტი სტარ ტა პი. პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში „თი ბი სი 

ბან კ მა“ 185 მი ლი ო ნი ლა რის 600 სეს ხი გას ცა.

რო გორც ტექ ნო ლო გი ებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, „თიბისი“ გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე

ბას ტექ ნო ლო გი ურ ინ დუს ტ რი ა ში მოღ ვა წე ქალ თა გაძ ლი ე რე ბას უთ მობს: „თიბისი ბან კი სა“ და  

USAIDის ახა ლი ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი ხელს უწყობს ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას  ტექ ნო ლო გი ურ 

ინ დუს ტ რი ა ში (ICT); „თიბისი ბან კი“ ერ თ ერ თი პარ ტ ნი ო რია USAIDის ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რ თხო

ე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში და ფუძ ნე ბუ ლი გრე ის ჰო პე რის სა ხე ლო ბის ჯილ დო სი,  რომ ლის 

მი სი აც თან ხ ვ დე ბა კომ პა ნი ის მის წ რა ფე ბას, ხე ლი შე უწყოს ქალ თა აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას ტექ

ნო ლო გი ურ ინ დუს ტ რი ა ში. ჯილ დო მე20 სა უ კუ ნის ამე რი კე ლი კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რი სა და 

ერ თ ერ თი პირ ვე ლი პროგ რა მის ტის, გრე ის ჰო პე რის სა ხელს ატა რებს. 2021 წლის ივ ნის ში გა

მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი ექვს კა ტე გო რი ა ში გა მოვ ლინ დ ნენ. მო მავ ლის ლი დე რი ქა ლი სა და ტექ ნო ლო გი

უ რი სტარ ტა პის კა ტე გო რი ებ ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლებს „თიბისი“ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ

ტი რე ბულ „პროგრამებს შეს თა ვა ზებს და მხარს და უ ჭერს მათ პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას ან / და 

ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბას.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
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სემენტარნიცა უზიე ად სკოპიე
/ CEMENTARNICA USJE AD SKOPJE

„სემენტარნიცა უზიე ად სკო პი ე“ ცე მენ ტის და სხვა სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი ა. კომ პა ნია „ტიტანის“ 

ჯგუ ფის წევ რი ა, საქ მი ა ნობს სა უ კე თე სო მსოფ ლიო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად და პა სუ ხის მ გებ ლო ბით და კე თილ

სინ დი სი ე რე ბით ეხ მი ა ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებს.

2018 წლის ბო ლო სათ ვის „სემენტარნიცა უზიე ად სკო პი ემ“ ალ ტერ ნა ტი უ ლი საწ ვა ვის, მათ შო რის,  მყა რი სა ყო

ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გან მი ღე ბუ ლი საწ ვა ვი სა (RDF) და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ნარ ჩე ნე ბის გან მი ღე ბუ ლი 

ბი ო მა სის (ბრინჯის ჩენ ჩო)  გა მო ყე ნე ბა და იწყო კლინ კე რი სა და ცე მენ ტის წარ მო ე ბა ში. 2021 წელს კი დევ ერ თი 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი საწ ვა ვის სა ხით იგეგ მე ბა ტექ ს ტი ლის ინ დუს ტ რი ის ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის და ნერ გ ვა. კომ პა

ნი ამ წარ მა ტე ბით ჩა ა ნაც ვ ლა ტრა დი ცი უ ლი საწ ვა ვის და ახ ლო ე ბით 58%ით თი თო ე ულ რო ტა ცი ულ ღუ მელ ზე, 

რაც სრუ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი საწ ვა ვის და ახ ლო ე ბით 3,5%იან თერ მუ ლი ჩა ნაც ვ ლე ბის კო ე ფი ცი ენტს უდ რის. 

პრო ექ ტის გა რე მო ზე მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, „სემენტარნიცამ“ დე ტა ლუ რად შე ა ფა სა  გა

რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბა, ჩა ა ტა რა სრულ ფა სო ვა ნი სა ბაზ რო კვლე ვა შე საძ ლო გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სე ბის თ ვის, 

მო ამ ზა და და მი ი ღო ლი ცენ ზია ალ ტერ ნა ტი უ ლი საწ ვა ვის იმ პორ ტი რე ბის თ ვის ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებ თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბით, რომ ლებ საც შე ეძ ლოთ ალ ტერ ნა ტი უ ლი საწ ვა ვის მი წო დე ბა. კომ პა ნი ის გეგ მე ბის შე სა ხებ 

ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით კომ პა ნი ამ ჩა ა ტა რა სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, სე

მი ნა რე ბი და და გეგ მა ქარ ხა ნა ში ვი ზი ტე ბი.

სუფ თა და მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვით „სემენტარნიცა უზი ემ“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე

ნა მო ახ დი ნა, რო გორც გა რე მო ზე, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბა ზე. ალ ტერ ნა ტი ულ მა საწ ვავ მა წი ა ღი სე უ ლი საწ ვა ვი სა 

და ნედ ლე უ ლის გა მო ყე ნე ბის შემ ცი რე ბა, შე სა ბა მი სად, სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვი ა. ამას

თან, შექ მ ნა ენერ გი ის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნის სა ნაც ვ ლოდ, რი თაც ხე ლი შე ეწყო მყა რი 

ნარ ჩე ნე ბის მდგრა დი მარ თ ვის პო ლი ტი კას ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ა ში, მათ შო რის, თა ვი დან იქ ნა აცი ლე ბუ ლი 

ნარ ჩე ნე ბის მი წა ში გან თავ სე ბა ან წვა და თან მ ხ ლე ბი ემი სი ე ბი (ჰაერი, ხმე ლე თი და წყა ლი). და ბო ლოს, სუფ თა 

და მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ებ მა და ინო ვა ცი ებ მა გა ად ვი ლა და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი  ად გი ლობ რივ და რე გი

ო ნულ დო ნე ზე.

2030 წლის დღის წესრიგისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად, „სემენტარნიცა უზი ემ“ მომ დევ

ნო ათ წ ლე უ ლის თ ვის ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მიზ ნე ბი და ი სა ხა მთა ვა რი ეკო ლო გი

უ რი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის უწყ ვე ტი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და გა ზომ ვა დი შე დე გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
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პოლონეთი
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ლორეალი პოლონეთი 
/ L’ORÉAL POLAND

1992 წელს ვარ შა ვა ში და ფუძ ნე ბუ ლი „ლორეალი პო ლო ნე თის“ მი ზა ნია თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის კოს

მე ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა. 2017 წლის მარ ტ ში შექ მ ნი ლი „ლორეალ პო ლო ნე თი და ბალ ტი ის ჰა ბი“ 

(l’Oréal Poland & Baltic Hub), რომ ლის სა თა ვო ოფი სი ვარ შა ვა ში, ხო ლო ფი ლი ა ლე ბი რი გა ში, ტა

ლინ სა და ვილ ნი უს ში მდე ბა რე ობს, მიზ ნად ისა ხავს მყიდ ვე ლე ბის უკეთ მომ სა ხუ რე ბას და მომ ხ მა

რე ბელ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, რე გი ონ ში სი ლა მა ზის ბაზ რის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას და პო ზი ტი ურ 

გარ დაქ მ ნას. 

ფრან გუ ლი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კოს მე ტი კუ რი კომ პა ნია „ლორეალი“ იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას მეც ნი

ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი მიზ ნე ბის ინი ცი ა ტი ვის მიხედვით – 2016 წლი დან და იწყოს და 2030 წლი

სათ ვის 25%ით შე ამ ცი როს 1ელი, მე2 და მე3 დო ნის სათ ბუ რის აირე ბის აბ სო ლუ ტუ რი ემი სი ა. ამ 

მიზ ნის მი საღ წე ვად, 2016 წლი დან 2025 წლამ დე „ლორეალი“ 1ელი და მე2 დო ნის ემი სი ე ბის აბ სო

ლუ ტურ მას შ ტაბს 100%ით შე ამ ცი რებს სა კუ თარ სა წარ მოო უბ ნებ ზე. სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი მიზ ნე ბი კომ პა ნი ის ოპე რა ცი ე ბი დან (1ელი და მე2 დო ნე ე ბი) შე ე სა ბა მე ბა სა ჭი რო 

შემ ცი რე ბას იმი სათ ვის, რომ დათ ბო ბა 1,5°Cმდე შე ნარ ჩუნ დეს.

„ლორეალის“ ვარ შა ვის ქარ ხა ნა, მსოფლიოში “ლორეალის” ქარხნებს შორის უდიდესია სა წარ მოო 

მო ცუ ლო ბის მხრივ და „ლორეალის“ მსოფ ლიო ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და მდგრა

დი გან ვი თა რე ბის ერ თ ერთ ძი რი თად ობი ექტს წარ მო ად გენს. გენ დე რულ უთა ნას წო რო ბას თან, 

წყლის რე სურ სე ბის მარ თ ვა სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე მუ შა ვე

ბით კომ პა ნი ას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს ქვეყ ნის მდგრად გან ვი თა რე ბა ში.

რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ამ, რო მე ლიც უდი დეს მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს მეც ნი ე რე ბას, გენ დე რულ თა ნას

წო რო ბა სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას, 1998 წელს UNESCOთან თა ნამ შ რომ ლო ბით და ა ფუძ ნა პროგ

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
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რა მა „ქალები მეც ნი ე რე ბა ში“ მეც ნი ერ ქალ თა მხარ და ჭე რი სა და აღი ა რე ბის მიზ ნით. დღემ დე 106მა 

ნი ჭი ერ მა ახალ გაზ რ და მეც ნი ერ მა ქალ მა მი ი ღო „ლორეალის“ სტი პენ დია იმე დის მომ ცე მი კვლე ვი თი 

პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

მართვის თვალსაზრისით, „ლორეალი“, წლებია, მუშაობს წყლის ზედმეტი მოხმარების საწინააღმდეგო 

პროექტებზე გლობალური შეთანხმების პოლონეთის ქსელის მიერ განხორციელებულ წყლის 

მართვის პროგრამასთან თანამშრომლობით. „ლორეალის“ ვარშავის ქარხანაში დამონტაჟებული 

წყლის გადამამუშავებელი სადგურის მეშვეობით, ორგანიზაციამ 2020 წელს 26,00 მ3ზე წყალზე მეტი 

დაზოგა, რაც 7.5 ოლიმპიურ საცურაო აუზს უდრის და 50%ით შეამცირა წყლის მოხმარება, მაშინ 

როდესაც წარმოება 220%ით გაიზარდა. ამასთან, წყლის გადამუშავებამ კომპანიას 30005000 მ3 

წყლის აღდგენის შესაძლებლობა მისცა, რაც 67 მილიონ 1,5ლიტრიან ბოთლს უდრის.

„ლორეალს“ ასევე დადებული აქვს გარემოს დაცვის პირობა. კომპანიის ქარხანა დაცულ ადგილას 

მდებარეობს, შესაბამისად „ლორეალმა“ ბიომრავალფეროვნების ფონდთან თანამშრომლობით 

განახორციელა ბიომრავალფეროვნების ინვენტარიზაცია და განსაზღვრა დაცული ზონა. გამოჩენილმა 

მეცნიერებმა შეისწავლეს ქარხნის ტერიტორიაზე მცხოვრები ორგანიზმები და ამ სახეობების შესახებ 

დეტალურმა ინფორმაციამ შესაძლებელი გახადა შესაბამისი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

შემუშავება. კომპანიის ბიომრავალფეროვნების პრინციპების შესაბამისად, „ლორეალი პოლონეთი“ 

ჩაბმულია ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში, რომელთა სამიზნეს კომპანიის თანამშრომლები 

და ახალგაზრდები წარმოადგენენ. ჩატარდა სემინარები, საგანმანათლებლო ღონისძიებები და 

ეკოლოგიის კურსები ბრვინოვის თემთან თანამშრომლობით. ამასთან, ორგანიზაცია მონაწილეობას 

იღებს ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და აღდგენის საქმეში თავშესაფრების აგების, ხეების 

დარგვისა და ქარხნის ირგვლივ მდებარე ტბებში წყლის ხარისხის მონიტორინგის გზით.

დაბოლოს, სოლიდარობის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მხარს უჭერს კოვიდ19ის 

წინააღმდეგ ბრძოლას, „ლორეალმა“ 2020 წელს პოლონეთის საავადმყოფოებს, აფთიაქებსა და 

საცალო მოვაჭრეებს 700,000ზე მეტი კანის მოვლის, ჰიგიენისა და სადეზინფექციო საშუალება 

გადასცა. „ლორეალის“ ვარშავის ქარხანამ 2020 წლის მარტში საწარმოო ხაზები შეცვალა და 

ვიბოროვა პერნოდთან (Wyborowa Pernod) თანამშრომლობით ჯამში 17.5 მილიონი შეკვრა ხელის 

სადეზინფექციო გელი გამოუშვა, რითაც დაეხმარა 20 ქვეყნის, მათ შორის, პოლონეთის 148 

საავადმყოფოს, 23 დაწესებულებას და 7 ფონდს.
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აპა ვოიჩეხოვსკი  
/ APA WOJCIECHOWSKI SP. Z O.O.

„აპა ვოიჩეხოვსკი“ 25 წლის წინ დაარსდა. იგი საქმიანობას ეწევა პოლონეთში, რუსეთში, უკრაინასა და 

ლიეტუვაში. კომპანიის ვარშავისა და ტრუიმიასტოს ოფისებში დასაქმებულია 120 არქიტექტორი. მდგრადი 

განვითარების პრინციპების შესაბამისად, კომპანიის მიზანია განავითაროს ისეთი დიზაინგადაწყვეტილებები, 

რომლებიც უდიდეს ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სარგებელს მოიტანს. „აპა ვოიჩეხოვსკის“ 

წამყვანი როლი ეკოლოგიური დიზაინის მიმართულებით მკაფიოდ ჩანს იმ უამრავ შენობასა და მწვანე 

მშენებლობის სერტიფიკატებში, რომლებიც მიღებული აქვს კომპანიას.

ათ წელზე მეტია, „აპა ვოიჩეხოვსკი“ ახორციელებს ეკომეგობრული შენობების დაპროექტების  პოლიტიკას, 

აქვს მწვანე სერტიფიკატები და მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილებებს, როგორც ადგილობრივ, 

ასევე რეგიონულ დონეზე. „აპა ვოიჩეხოვსკი“ დგას მკაფიოდ განსაზღვრულ გზაზე და ახორციელებს სხვადასხვა 

ტიპის ეკომეგობრულ ინვესტიციებს, მათ შორის, საოფისე შენობების, საცალო, სასტუმრო და სამრეწველო 

პროექტებს. დროთა განმავლობაში გაიზარდა კომპანიის პროექტების რაოდენობა, რომლებმაც უმაღლესი 

დონის ეკოლოგიური სერტიფიკატები მიიღო. კომპანიის გაზომვადი წარმატება მრავალ ისეთ წარმატებას 

მოყვა, რომელთა გაზომვაც შეუძლებელია; ბევრი შრომა და მდგრადი, ჰუმანური და ეკომეგობრული 

შენობების წარმატებული პოპულარიზაცია, რომლებიც ატმოსფეროში უფრო ნაკლებ CO2ს გამოყოფენ, 

ესადაგება ორგანიზაციის მისიას. მრავალი პროექტით „აპა ვოიჩეხოვსკის“ მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეაქვს ევროკავშირის სამშენებლო სექტორში ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირების საკითხში, რომელიც  

ევროკავშირის შესასრულებელი ამოცანაა 2050 წლისთვის.

მწვანე სამშენებლო პოლიტიკასა და გადაწყვეტილებებთან ერთად, „აპა ვოიჩეხოვსკი“ მიზნად ისახავს, 

ხელი შეუწყოს ინვესტორების, არქიტექტორების, სამშენებლო კომპანიებისა და უძრავი ქონების ბაზრის სხვა 

მონაწილეების ცოდნის ამაღლებას მდგრადი შენობებისა და ეკომეგობრული გადაწყვეტილებების შესახებ 

დისკუსიებით, კონფერენციებითა და საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობით.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია პოლონეთი თურქეთი
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ლეროი მერლინი / LEROY MERLIN

კომ პა ნია „ადეოს“ (ADEO) წევ რი „ლეროი მერლინი” საქ მი ა ნობს კე თილ მოწყო ბი სა და მე ბა ღე ო ბის სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის სფე რო ში და წარ მოდ გე ნი ლია მსოფ ლი ოს 13 ქვე ყა ნა ში. კომ პა ნი ის 130,000 თა ნამ შ რო მე ლი და 26 

და მო უ კი დე ბე ლი ფი ლი ა ლი ყო ველ წ ლი უ რად 500 მი ლი ონ ზე მეტ მომ ხ მა რე ბელს ემ სა ხუ რე ბა.

კომ პა ნი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, „ლე როი მერ ლინ მა“ არა ერ თი ინი ცი ა ტი ვა შე ი მუ

შა ვა კლი მა ტის ცვლი ლე ბის, მათ შო რის, ნახ ში რორ ჟან გის ემი სი ის შემ ცი რე ბის, ტყის გა შე ნე ბის, წყლის რე სურ

სე ბის მარ თ ვი სა და გა ნახ ლე ბად ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა დას ვ ლის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით.

2020 წელს „ლეროი მერ ლინ პოლ ს კამ“ პირ ვე ლად მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა პო ლო ნე თის სამ თავ რო ბო ორ გა

ნი ზა ცი ის – სა ხელ მ წი ფო ტყე ე ბის –  მი ერ ჩა ტა რე ბულ CO2ის სერ ტი ფი კა ტე ბის აუქ ცი ონ ში, რაც და ახ ლო ე ბით 

1100 ტო ნა CO2ის ემი სი ის კომ პენ სი რე ბას ახ დენ და. სერ ტი ფი კა ტე ბის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი თან ხა –  14,256 

პო ლო ნუ რი ზლო ტი  – გა და ი რიცხა შა ვი რო ჭოს და სა ცავ სა ხელ მ წი ფო ტყე ე ბის სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის 

პრო ექ ტ ში. CO2ის ემი სი ის კი დევ უფ რო შე სამ ცი რებ ლად, 2020 წელს „ლეროი მერ ლინ პოლ ს კამ“ ზგო ჟე

ლეც ში პო ლო ნეთ ში პირ ვე ლი მზის ელექ ტ რო სად გუ რი ააშე ნა, რო მე ლიც 296 პა ნე ლის გან შედ გე ბა. სუფ თა 

ენერ გი ის წლი უ რი გა მო მუ შა ვე ბა, სა ვა რა უ დოდ, 100 ათას კვტ. სთ.ს მი აღ წევს და CO2ის ემი სი ას წლი უ რად 

78 ტო ნით შე ამ ცი რებს. ენერ გო ე კო ნი მი უ რი შუქ დი ო დუ რი (LED) გა ნა თე ბის არ სე ბულ და ახალ მა ღა ზი ებ ში, 

„ლეროი მერ ლი ნის“ გათ ვ ლე ბით, 2020 წლი სათ ვის ენერ გი ის მოხ მა რე ბა და მა ტე ბით 3040%ით, ხო ლო  

CO2ის ემი სია  – 300 ტო ნით შემ ცირ და.

ამას თან, „ლეროი მერ ლი ნი“ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის ჩარ თუ ლი ტყის გა შე ნე ბის ღო ნის ძი ე ბებ ში. პო ლო ნე თის 

სა ხელ მ წი ფო ტყე ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 2020 წელს „ლეროი მერ ლინ პოლ ს კამ“ და ა ფი ნან სა ნერ გე ბის შე

ძე ნა და დარ გ ვა 30.64 ჰექ ტარ ფარ თობ ზე. ფა უ ნის თ ვის ახა ლი ჰა ბი ტა ტის შექ მ ნას თან ერ თად, ამ თა ნამ შ რომ

ლო ბამ „ლეროი მერ ლინ პოლ ს კას“ წე ლი წად ში  და ახ ლო ე ბით 153.2 ტო ნა CO2ის კომ პენ სი რე ბის სა შუ ა ლე ბა 

მის ცა. ამ წარ მა ტე ბის შემ დეგ, კომ პა ნია 2021 წელს და მა ტე ბით 250 ჰექ ტა რი ტყის გა შე ნე ბას გეგ მავს. ამას თან, 

„ლეროი მერ ლინ პოლ ს კამ“ 9,000 ნერ გი გა დას ცა ქა ლაქ ლო ძის ტყე ებს. სა ვაჭ რო ცენტრ „მანუფაქტურაში“ 

მდე ბა რე მა ღა ზი ამ  ხის ნერ გე ბი ქა ლაქ ლო ძის საკ რე ბუ ლოს ეკო ლო გი ი სა და კლი მა ტის დე პარ ტა მენ ტის დი

რექ ტორს გა დას ცა, რი თაც ნერ გე ბი აღად გი ნეს ქერ ქი ჭა მია ხო ჭოს მი ერ და ზი ა ნე ბუ ლი 1 ჰექ ტა რი ტყე. 

და ბო ლოს, „ლეროი მერ ლინ პოლ ს კას“ სა კუ თა რი წვლი ლი შე აქვს პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი მოხ მა რე ბის ინი ცი

ა ტი ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში. პრო ექ ტით „მე მიყ ვარს წვი მის წყა ლი“ კომ პა ნი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ხელს უწყო ბენ 

წყლის რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბას წვი მის წყლის შეგ რო ვე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის გზით. ამას თან, 

კომ პა ნი ამ და ამ ზა და წვი მის წყლის შე საგ რო ვე ბე ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვ დო მია მომ ხ მა

რებ ლე ბის თ ვის ქსე ლის ყვე ლა მა ღა ზი ა ში. გა ყი დუ ლია 30 000ზე მე ტი წვი მის წყლის ავ ზი.

31 მომავალი მწვანე და ინკლუზიურია
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როკვულ პოლსკა / ROCKWOOL POLSKA
ქვა ბამ ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით შე ნო ბე ბი სა და სამ რეწ ვე ლო ტექ ნი კუ რი იზო ლა ცი ის კომ პა ნია „როკვულ პოლ ს

კა“, რო მე ლიც „როკვულის“ ჯგუ ფის წევ რი ა, და ახ ლო ე ბით 10,500 თა ნამ შ რო მელს ით ვ ლის 38 ქვე ყა ნა ში.

„როკვულის“ ჯგუ ფის მი ზა ნია 2019 სა ბა ზი სო წლი დან დაწყე ბუ ლი, 2034 წლამ დე 38%ით  შე ამ ცი როს 1ელი 

და მე2 დო ნის სათ ბუ რი აირე ბის აბ სო ლუ ტუ რი ემი სია მეც ნი ე რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის ინი ცი ა ტი ვის შე სა

ბა მი სად. ამა ვე დროს, კომ პა ნი ას აღე ბუ ლი აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა, 20%ით შე ამ ცი როს მე3 დო ნის აბ სო ლუ ტუ რი 

ემი სია იმა ვე პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. ამო ცა ნე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა კომ პა ნი ის ოპე რა ცი ე ბის შე დე გად 

სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ებს (1ელი და მე2 დო ნე ე ბი) შე ე სა ბა მე ბა შემ ცი რე ბას, რაც სა ჭი როა დათ ბო ბის 2°Cზე 

ნაკ ლებ დო ნე ზე შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.

„როკვულ პოლ   ს   კას“ აქვს სა  თა  ნა  დო ცოდ   ნა და გა  მოც   დი  ლე  ბა მდგრა 

დი გან   ვი  თა  რე  ბის დღეს არ სე ბუ ლი მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვის გა  და  საჭ  

რე  ლად, მათ შო  რის ენერ   გი  ის მოხ   მა  რე  ბის, ხმა  უ  რით და  ბინ   ძუ  რე  ბის, 

ხან   ძ   რის მი  მართ მე  დე  გო  ბის, წყლის სიმ   წი  რის და წყალ   დი  დო  ბე  ბის 

სა  კითხებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით. მი  სი პრო  დუქ   ცია ასა  ხავს  მსოფ   ლი  ოს 

სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას და, იმავ   დ   რო  უ  ლად, მხარს უჭერს 

და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ მხა  რე  ებს შე  ამ   ცი  რონ ნახ   შირ   ბა  დის ემი  სი  ა.

2020 წელს „როკვულ პოლ ს კამ“ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად წა ი წია წინ ნახ ში

რორ ჟან გის ემი სი ის მხრივ. მდგრა დო ბის ექ ვ სი ამო ცა ნი დან, რომ

ლე ბიც კომ პა ნი ამ და ი სა ხა მომ დევ ნო ორი წლის თ ვის, ორი უკ ვე შეს

რულ და, კერ ძოდ, ნარ ჩე ნე ბის პო ლი გონ ზე გა ტა ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის 

რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა 50%ით და ქარ ხ ნებ ში წყლის ეფექ ტუ რო ბის 

ზრდა 10%ით. ამას თან, ევ რო კავ ში რის კლა სი ფი კა ცი ის ჩარ ჩოს შე

სა ბა მი სად, გა რე მოს დაც ვის ექ ვ სი მიზ ნი დან „როკვულ პოლ ს კა“ ერთ, 

და მა ტე ბით მი ზან თან და კავ ში რე ბით იღებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, ვი ნა

ი დან კომ პა ნი ის სა ი ზო ლა ციო ბიზ ნე სის შე მო სავ ლე ბის 95% ჩარ ჩო ში 

უკ ვე შე ე სა ბა მე ბა კლი მა ტის ცვლი ლე ბის გა მოს წო რე ბის კა ტე გო რი ას.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია პოლონეთი თურქეთი

CO
2
ის ემისია

წყლის მოხმარება

ენერგოეფექტურობა უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა, 
კეთილდღეობა

პოლიგონზე გატანილი  
ნარჩენები

ნარჩენების მეორადი 
გამოყენება

მიზანი: CO2ის ემისიის ინტენსივობის 
შემცირება  CO2 /ტ ქვაბამბა) ქვაბამბის 
მწარმოებელ ობიექტებზე  20%ით 2030 
წლისთვის (10%ით 2022 წლისთვის)

ჩვენი მიზანი: წყლის ინტენსივობის 
შემცირება (მ3/ტ ქვაბამბა) ქვაბამბის 
მწარმოებელ ობიექტებზე  20% ით 2030 
წლისთვის (10%ით 2022 წლისთვის)

ჩვენი მიზანი: ენერგიის მოხმარების 
ინტენსივობის შემცირება (კვტ.სთ/მ2) 
გაურემონტებელ ოფისებში  75%ით  
2030 წლისთვის (35%ით 2022 წლისთვის)

ჩვენი მიზანი: დაზიანებების 10%ით 
შემცირება და წლიური ნულოვანი 
სიკვდილიანობის უზრუნველყოფა

ნულოვანი სიკვდილიანობა 2020 წელს

ჩვენი მიზანი: პოლიგონური ნარჩენების 
შემცირება (ტონა) ქვაბამბის მწარმოებელი 
ობიექტებიდან 85%ით 2030 წლისთვის 
(40%ით 2022 წლისთვის)

ჩვენი მიზანი: იმ ქვეყნების რაოდენობის 
გაზრდა, სადაც გვაქვს ჩვენს პროდუქციაზე 
ნარჩენების გადამუშავების სერვისები  
30მდე 2030 (15 2022)
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სუეცის ჯგუფი / SUEZ GROUP

„სუეცის ჯგუ ფი“ შედ გე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის გან, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ ინო ვა ცი უ რი ცირ კუ

ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის მო დე ლებს ოთხ ძი რი თად სექ ტორ ში. ეს სექ ტო რე ბი ა: წყა ლი, ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა 

და აღ დ გე ნა, და მუ შა ვე ბა და კონ სალ ტი რე ბა.

ფრან გუ ლი კომ პა ნია „სუეცის“ მი ზა ნია სა ბა ზი სო, 2014 წლი დან 30%ით შე ამ ცი როს 1 და 2 დო ნე ე ბის აბ სო ლუ

ტუ რი ემი სია 2030 წლის თ ვის, მეც ნი ე რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის ინი ცი ა ტი ვის შე სა ბა მი სად. „სუეცის“ მომ

ხ მა რებ ლე ბი არი ან: მო ქა ლა ქე ე ბი, კო მერ ცი უ ლი სა წარ მო ე ბი და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი. კომ

პა ნია მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზობს მუ ნი ცი პა ლუ რი და სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა 

და აღ დ გე ნის სრულ ყო ფილ მომ სა ხუ რე ბას, ასე ვე სპე ცი ა ლი ზე ბულ მომ სა ხუ რე ბას, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 

ნი ა და გის აღ დ გე ნა და სე პა რა ტორ თან მუ შა ო ბა. პო ლო ნე თის ბა ზარ ზე „სუეცი“ გა მო ირ ჩე ვა ინო ვა ცი უ რი ციფ რუ

ლი პრო დუქ ტე ბით, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, პირ ვე ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ვაჭ რო ბის პლატ ფორ მა ნარ ჩე ნე ბის 

მარ თ ვის მი მარ თუ ლე ბით.

ევ რო კო მი სი ის მიზ ნი სათ ვის, რომ მი ნი მუმ 55%ით შე ამ ცი როს სათ ბუ რის აირე ბი, „სუეცმა“ რამ დე ნი მე მწვა ნე 

და სუფ თა ტექ ნო ლო გია შე ი მუ შა ვა, მათ შო რის, ნარ ჩე ნებ ზე მო მუ შა ვე ელექ ტ რო სად გუ რი. წვი სა და გე ნე რა

ცი ის ინო ვა ცი ურ მე თო დებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პოზ ნა ნის ნარ ჩე ნე ბის ელექ ტ რო სად გუ რი, რო მე ლიც  აშენ და 2016 

წელს „ენერგია პოლ ს კას თან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, გა მო ი მუ შა ვებს რო გორც ელექ ტ რო ე ნერ გი ას, ასე ვე სით ბოს 

და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სიმ ძ ლავ რით  პო ლო ნეთ ში ნარ ჩე ნე ბის უდი დეს ელექ ტ რო სად გურს წარ მო ად გენს. სა

ჯა რო კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბით შექ მ ნი ლი ელექ ტ რო სად გუ რი  წე ლი წად ში 210 000 ტო ნა ნარ ჩე ნებს გა და ა

მუ შა ვებს. მუ ნი ცი პა ლუ რი მყა რი ნარ ჩე ნე ბის გან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბით ელექ ტ რო სად გუ რი თით ქ

მის 100 000 მგვტ/სთ ელექ ტ რო ე ნერ გი ით ამა რა გებს 13 უნი ვერ სი ტეტ სა და პო ლო ნე თის 5 ქა ლაქს. პრო ექ ტი 

შე ე სა ბა მე ბა პო ლო ნეთ ში და გეგ მილ და აუცი ლე ბელ ენერ გე ტი კულ ტრან ს ფორ მა ცი ას, რად გან წი ა ღი სე უ ლი 

საწ ვა ვის წი ლი ენერ გი ის ში და წარ მო ე ბა ში ჯერ ისევ 70%ს შე ად გენს.

წი ა ღი სე უ ლი საწ ვა ვის წვას თან შე და რე ბით და ბა ლი ემი სი ის გა რან ტი ას თან ერ თად, ნარ ჩე ნე ბის ელექ ტ რო სად

გუ რის ტექ ნო ლო გია ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის სა უ კე თე სო წყა რო ა, რად გან მი სი ენერ გი ის  40%ზე მე ტი გა

ნახ ლე ბა დად ით ვ ლე ბა, შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს ეხ მა რე ბა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის დი რექ ტი ვით 

გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. წვის პრო დუქ ტე ბის მრა ვალ სა ფე ხუ რი ა ნი გამ წ მენ დი სის ტე მით მტვრის 

ემი სი აც მი ნი მუ მამ დე მცირ დე ბა.
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სიმენსი ესპი 
/ SIEMENS SP. Z O.O.

„სიმენსი ეიჯის“ (Siemens AG) ნა წი ლი „სიმენსი ეს პი“ არის ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ა, რო

მე ლიც მუ შა ობს გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ინ დუს ტ რი ებ ში, მათ შო

რის, გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ტრან ს პორ ტის სფე რო ში.

„სიმენსი ეიჯის“ მი ზა ნია სა ბა ზი სო , 2019 წლი დან, 2030 წლამ დე 50%ით შე ამ ცი როს 1ელი 

და მე2 დო ნის სათ ბუ რის აირე ბის აბ სო ლუ ტუ რი ემი სია და  15%ით შე ამ ცი როს მე3 დო ნის 

სათ ბუ რის აირე ბის აბ სო ლუ ტუ რი ემი სი ა.

მომ ხ მა რე ბელ სა და მსოფ ლი ო ზე გავ ლე ნი სათ ვის და, ამა ვე დროს,  ინ დუს ტ რი ის გარ და

საქ მ ნე ლად, კომ პა ნია „სიმენს ეს პიმ“ შე ი მუ შა ვა რამ დე ნი მე ინო ვა ცია და გა დაწყ ვე ტა, რო

გო რე ბი ცა ა, მა გა ლი თად, უფ რო მოქ ნი ლი და პრო დუქ ტი უ ლი ქარ ხ ნე ბი, უფ რო ჭკვი ა ნი 

და ეფექ ტუ რი შე ნო ბე ბი და ქსე ლე ბი და უფ რო მდგრა დი ტრან ს პორ ტი. მი წო დე ბის ჯაჭ ვის 

ნახ შირ ბად ნე იტ რა ლუ რო ბი სა და 2030 წლის თ ვის CO2ის ემი სი ის 20%ით შემ ცი რე ბის მიზ

ნის შე სა ბა მი სად, „სიმენსის“ ნე იტ რა ლუ რო ბის პროგ რა მას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს 

გა რე მოს დაც ვი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა ში. ნუ ლო ვა ნი ემი სი ის დო ნის მი

საღ წე ვად სა ჭი რო ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მით, „სიმენსი“ იძენს და მა ტე ბით გა მოც დი ლე ბას და 

ცოდ ნას ეკო მე გობ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რაც სა სარ გებ ლო ა, რო გორც 

მომ წო დებ ლე ბის, ასე ვე კლი ენ ტე ბი სათ ვის.

„სიმენსის“ ძი რი თა დი აქ ტი ვო ბე ბი ნუ ლო ვა ნი ემი სი ის დო ნის მი საღ წე ვად მო ი ცავს ენერ გო ე

ფექ ტუ რო ბის ზო მებ სა და პრო ექ ტებს, მა გა ლი თად, ავ ტო პარ კის ემი სი ის შემ ცი რე ბას, მწვა ნე 

ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბას, სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას და გა რე მოს დაც ვით პორ

ტ ფელს ეკო ლო გი უ რად პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი მოხ მა რე ბის თ ვის. ნახ შირ ბად ნე იტ რა ლუ რი 

მო მავ ლის ხელ შეწყო ბა, CO2ის ემი სი ის შემ ცი რე ბა და წი ა ღი სე უ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი 

მოხ მა რე ბა ის სა კითხე ბი ა, რომ ლებ მაც გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა მა შა პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი 

მი წო დე ბის ჯაჭ ვის შექ მ ნის თვალ საზ რი სით „სიმენსის“ მუშაობაში.

2015 წელს „სიმენს რი ალ ის თე ით მა“ (Siemens Real Estate) წა მო იწყო ეკო ლო გი უ რი და სო

ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ინ ტენ სი უ რი პროგ რა მა „სიმენსის“ყველა ოფი სი სათ ვის მსოფ

ლი ოს მას შ ტა ბით. სი მენ სის ახა ლი ოფი სის შე ნო ბა ვარ შა ვა ში ისეა დაპ რო ექ ტე ბუ ლი, რომ 

აკ მა ყო ფი ლებს ენერ გო ე ფექ ტუ რი და ეკო ლო გი უ რი დაპ რო ექ ტე ბის სტან დარ ტის (LEED) 

ოქ როს დო ნის მოთხოვ ნებს. ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის მა ტე ბით და და მუხ ტ ვის ინ ფ რას ტ რუქ

ტუ რის გა ფარ თო ე ბით „სიმენსმა“ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა სა კუ თა რი ავ ტო პარ კის ემი სი ა.

ეკო ლო გი უ რი პორ ტ ფე ლით „სიმენს ეს პის“ დი დი წვლი ლი შე აქვს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის 

გა მოს წო რე ბა ში. „სიმენსი“ მუ შა ობს კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ გლო ბა ლურ 

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია პოლონეთი თურქეთი
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გა მოწ ვე ვებ ზე, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის კლე ბა სა და გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის შემ ცი რე ბა ზე. 

პორ ტ ფე ლი მო ი ცავს პრო დუქ ტებს, სის ტე მებს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და სერ ვი სებს, რომ

ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლებს „სიმენსის“ შერ ჩე ვის ერ თ ერთ კრი ტე რი უმს, კერ ძოდ, ენერ გო ე

ფექ ტუ რო ბას ან გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბას. პო ტენ ცი უ რი ეკო ნო მია 

გა მო ით ვ ლე ბა ორი ენ ტი რე ბად მიჩ ნე ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის, CO2ისა და სათ ბუ რის სხვა აირე ბის ემი სი ის შემ ცი

რე ბის მხრივ,  „სიმენსის“ ეკო ლო გი უ რი პორ ტ ფე ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უჭერს მხარს  მომ

ხ მა რებ ლებს ნახ ში რორ ჟან გის ემი სი ის შემ ცი რე ბა ში, ენერ გი ი სა  და ხარ ჯე ბის და ზოგ ვა ში 

და, იმავ დ რო უ ლად, სა კუ თა რი ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა ში უფ რო მა ღა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის 

მიღ წე ვის გზით.

ენერ გე ტი კუ ლი და სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ი სა და მომ ხ მა რებ ლის ტე რი ტო

რი ა ზე გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის ზრდით „სიმენს ეს პიმ“ შეძ ლო ნახ ში რორ ჟან გის 

ემი სი ის 270.000 ტო ნა ზე უფ რო მე ტით შემ ცი რე ბა. ძრა ვე ბის შემ ცი რე ბი სა და პო ლი ტი კის 

ღო ნის ძი ე ბე ბის მეშ ვე ო ბით, 20142020 წლებ ში „სიმენსმა“გაანახევრა სა კუ თა რი ოპე რა ცი

ე ბის შე დე გად გა მო ყო ფი ლი ნახ ში რორ ჟან გის რა ო დე ნო ბა. მო მა ვალ ში, 2025 წლი სათ ვის, 

კომ პა ნია გეგ მავს შე ამ ცი როს ემი სი ის რა ო დე ნო ბა 33%ით  და იმავ დ რო უ ლად შე ამ ცი როს 

საწ ვა ვის შე სა ბა მი სი ხარ ჯე ბი.
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ჟაბკა / ZABKA

„ჟაბკა“ თა ნა მედ რო ვე მი ნი მარ კე ტე ბის პო ლო ნუ რი ქსე ლი ა, რო მე ლიც 7100ზე მეტ სა ცა ლო ვაჭ რო

ბის წერ ტილ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს და იმარ თე ბა და ახ ლო ე ბით 600 ფრან ჩი ზის მი ერ. კომ პა ნი ის ეკო ლო

გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სტრა ტე გი ას 4 მი მარ თუ ლე ბა აქვს. ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: 

მდგრა დი ცხოვ რე ბის წე სი, მზრუნ ვე ლი ბიზ ნე სი, პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ორ გა ნი ზა ცია და მწვა ნე პლა ნე ტა. 

„ჟაბკის“ მი ზა ნი ა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს მდგრა დი და ინო ვა ცი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცი

ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში 20162021 წლებ ში „ჟაბკამ“განაახლა კომ პა ნი ის ე. წ. რებ რენ დინ გი და რე მო დე

ლი რე ბა 4 000ზე მეტ მა ღა ზი ა ში და 2021 წელს გახ ს ნა 3,000 სა ცა ლო ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტი, რო მე ლიც 

აღ ჭურ ვი ლი იყო ეკო მე გობ რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით.

„ჟაბკა“ ამ პრო ცესს თვლის, რო გორც უდი დეს რებ რენ დინგს ევ რო პა ში და უმ ს ხ ვი ლეს ინ ვეს ტი ცი ას 

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ქსელ ში. რე მო დე ლი რე ბით რამ დე ნად მე ეკო ლო გი უ რად გა უმ ჯო ბეს და „ჟაბკის“ 

მა ღა ზი ე ბი. მა ღა ზი ე ბი და სა ყი ნუ ლე ე ბი ჩა ნაც ვ ლ და ნაკ ლე ბი სათ ბუ რის ეფექ ტის წარ მომ ქ მ ნე ლი გა

მაგ რი ლე ბე ლი მოწყო ბი ლო ბე ბით, გა ნა თე ბის სის ტე მე ბი გა მო იც ვა ლა ენერ გი ის მზო გა ვი  LED სის

ტე მე ბით, ამას თან და მონ ტაჟ და ჭკვი ა ნი სენ სო რე ბი მა ღა ზი ე ბის საწყო ბებ ში. როგორც ენერ გი ის მარ

თ ვის ძა ლის ხ მე ვის ნა წი ლი, „ჟაბკა“ იყო პო ლო ნე თის ბა ზარ ზე არ სე ბულ იმ რამ დე ნი მე კომ პა ნი ას 

შო რის, რო მელ მაც და ნერ გა ენერ გი ის მარ თ ვის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სის ტე მე ბი ISO 50001 სტან დარ

ტე ბის შე სა ბა მი სად. მე ტიც, „ჟაბკამ“ ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბას ხე ლი შე უწყო ფრან ჩი ზე ბის რე გუ ლა რუ ლი 

სწავ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბით.

სა  მა  ცივ   რო მოწყო  ბი  ლო  ბი  სა და გა  ნა  თე  ბის გა  მოც   ვ   ლით, ასე  ვე, „ჟაბკას“ თა  ნამ   შ   რომ   ლებს შო  რის 

ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბით, ქსელ   მა შე  ამ   ცი  რა CO2ის ემი  სია 120 ათა  სი ტო  ნით. და 

ბო  ლოს, აერა  ტო  რე  ბის მონ   ტა  ჟით „ჟაბკამ“ 50%ით შე  ამ   ცი  რა წყლის მოხ   მა  რე  ბა. რე  მო  დე  ლი  რე  ბის 

შემ   დეგ „ჟაბკას“ მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა და ფრან   ჩი  ზე  ბის კმა  ყო  ფი  ლე  ბა გა  ი  ზარ   და, ამა  ვე დროს, შემ   ცირ   და 

მი  სი ზე  მოქ   მე  დე  ბა გა  რე  მო  ზე. 
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საჯარო სააქციო საზოგადოება
სოვკომბანკი / SOVCOMBANK PJSC

„სოვკომბანკი“ ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი და სწრა ფად მზარ დი და მო უ კი დე ბე ლი უნი ვერ სა ლუ რი სა ბან კო ჯგუ ფია 

რუ სეთ ში და  რუ სე თის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის მი ერ აღი ა რე ბუ ლია სის ტე მუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან საკ რე დი ტო ინ ს

ტი ტუ ტად. ბანკს გა აჩ ნია 1.5 ტრი ლი ო ნი რუ სუ ლი რუბ ლის ოდე ნო ბის აქ ტი ვე ბი, აქვს 2.2 ათა სი ოფი სი, ჰყავს 8 

მი ლი ო ნი კლი ენ ტი და 17 ათა სი თა ნამ შ რო მე ლი. 

2021 წლის თე ბერ ვალ ში „სოვკომბანკმა“ გა მო უშ ვა გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და 

მმარ თ ვე ლო ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი სეს ხის პირ ვე ლი ტრან ში 200 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბით, მარ ტის 

და საწყის ში კი მე ო რე ტრან ში – 100 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბით თურ ქეთ ში ატო მუ რი ელექ ტ რო სად

გუ რის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის. „სოვკომბანკმა“ შე ამ ცი რა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სეს ხ ზე იმ პი რო ბით, თუ მსეს ხე

ბე ლი შე ას რუ ლებ და მთელ რიგ გა რე მოს დაც ვით და სო ცი ა ლურ ვალ დე ბუ ლე ბებს.

ვი ნა ი დან ბირ თ ვუ ლი ენერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბი სას არ ხდე ბა CO2ის პირ და პი რი ემი სი ა, ბირ თ ვუ ლი ენერ გი ის 

გე ნე რი რე ბა გა დამ წყ ვეტ როლს ას რუ ლებს  სათ ბუ რის გა ზე ბის გა მო ყო ფის შემ ცი რე ბა ში პა რი ზის შე თან ხ მე ბის 

შე სა ბა მი სად და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. „როსატომისა“ და  „სოვკომბანკის“ თურ ქეთ ში 

აქუ ი უს ატო მუ რი ელექ ტ რო სად გუ რის, რო გორც მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტის, მშე ნებ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო

ბის სა ერ თო შე ფა სე ბამ,  სა შუ ა ლე ბა მის ცა მათ, მო ე ძებ ნათ ერ თობ ლი ვი ეფექ ტი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი პრო ექ

ტის დრო უ ლი და ფი ნან სე ბი სა და წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.
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საჯარო სააქციო საზოგადოება 
სამთო-მეტალურგიული კომპანია 
ნორილსკ ნიკელი  
/ PJSC MMC NORILSK NICKEL

„ნორილსკ ნი კე ლი“ მსოფ ლი ო ში პა ლა დი უ მი სა და მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი ნი კე ლის ერ თ ერთ უმ ს ხ ვი ლეს მწარ

მო ებ ლად, ხო ლო პლა ტი ნის, კო ბალ ტი სა და სპი ლენ ძის მთა ვარ მწარ მო ებ ლად არის მიჩ ნე უ ლი. მწვა ნე ეკო

ნო მი კა ზე გლო ბა ლუ რი გა დას ვ ლა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის მზარ დი მო ლო დი ნე ბი გა რე მოს დაც ვის, 

სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის კუთხით, კომ პა ნი ას უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, 

გახ დეს მე ტა ლურ გი უ ლი ბაზ რის მთა ვა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი მო თა მა შე, რო მე ლიც სა თა ვე ში უდ გას ნახ შირ

ბა დის გა მო ყო ფის შემ ცი რე ბას. „ნორილსკ ნი კე ლი“ მი ის წ რაფ ვის, შე ი ნარ ჩუ ნოს თა ვი სი ად გი ლი ნახ შირ ბა დის 

ინ ტენ სი ვო ბის მხრივ პრო დუქ ცი ის თი თო ე ულ ერ თე ულ ზე და გეგ მავს, დარ ჩეს ნი კე ლის წარ მო ე ბის ქვე და კვარ

ტილ ზე ნი კე ლის ერთ ერ თე ულ ზე ნახ შირ ბა დის დი ოქ სი დის ემი სი ის დო ნით.

2019 წელს კომ პა ნი ამ გა ა ფარ თო ვა კორ პო რა ცი ის სტრა ტე გია ისე, რომ მი სი გან ვი თა რე ბის შემ დ გო მი ეტა პი 

ემ ყა რე ბა გა რე მოს დაც ვის უპ რე ცე დენ ტო ინი ცი ა ტი ვას, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს გო გირ დის ჩა ჭე რის ეტა პობ

რივ  და ნერ გ ვას და მწვა ნე წარ მო ე ბა ზე გა დას ვ ლას. სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად კომ პა ნი ამ წა მო იწყო 

გო გირ დის პროგ რა მა 2.0, რო მე ლიც შე ფა სე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით 3.6 მი ლი არდ აშშ დო ლა რად და ით ვა ლის

წი ნებს გო გირ დის დი ოქ სი დის ემი სი ის თან და თა ნო ბით შემ ცი რე ბას ნო რილ ს კის სამ რეწ ვე ლო რა ი ონ ში და კო

ლის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე. გო გირ დის პროგ რა მის პო ლა რულ ფი ლი ალ ში გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი როა 2023 

წლის თ ვის ნო რილ ს კის სამ რეწ ვე ლო რა ი ონ ში გო გირ დის დი ოქ სი დის ემი სი ის შემ ცი რე ბა 45%ით და 2025 

წლის თ ვის – 90%ით. ამი სათ ვის ნა დეჟ დას მე ტა ლურ გი ულ ქარ ხა ნა მუ შა ობს პრო ექ ტ ზე ღუ მე ლის გა ზის ჩა ჭე

რი სა და ისე თი და ნად გა რის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის, რო მე ლიც თა ბა ში რის წარ მო ე ბის დროს გო გირ დ მ ჟა ვას კირ

ქ ვით   გა ა ნე იტ რა ლებს. გო გირ დის პროგ რა მა 2.0 კო ლის სამ თო მე ტა ლურ გი ულ კომ პა ნი ა ში ასე ვე მიზ ნად ისა

ხავს გო გირ დის დი ოქ სი დის ემი სი ის 100%ით შემ ცი რე ბას რუ სეთ  ნორ ვე გი ის სა საზღ ვ რო ზო ნა ში და გა რე მო ზე 

ზე მოქ მე დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან შემ ცი რე ბას მონ ჩე გორ ს კ ში გა რე მოს დაც ვი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.
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საჯარო სააქციო საზოგადოება 
სევერსტალი / PAO SEVERSTAL

სსს „სევერსტალი“ არის ვერტიკალურად ინტეგრირებული სამთამადნო და მეტალურგიული  

კომპანია, რომლის ძირითადი აქტივები რუსეთშია თავმოყრილი, ინვესტიციებს კი სხვა რეგიონებშიც 

ახორციელებს.

„სევერსტალი“ ერთგულია,  როგორც რუსეთის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების, ასევე რუსეთში 

კლიმატის ცვლილების პოლიტიკისა, და მიზნად ისახავს 2023 წლისთვის 1 ტონა ფოლადზე სათბურის 

გაზების ინტენსივობის შემცირებას 3%ით და ათვლის წერტილად მიიჩნევს 2020 წლის მონაცემს, 

რაც დაახლოებით ერთი მილიონი ტონა CO2ის ეკვივალენტია. 

„სევერსტალმა“ ხელი შეუწყო ფინანსური ნაკადების გადინებას ნახშირბადის შემცირების 

მიმართულებით და დებს ინვესტიციას განახლებად ენერგიაში რუსეთში ქარის ელექტროსადგურების 

მოწყობილობების წარმოებისათვის საერთაშორისო საპილოტე პროექტში მონაწილეობის მიღებით.  

2018 წელის 12 დეკემბერს „ვინდარ რენოვაბლესა“ და „რუსნანოსთან“ ერთად  დაფუძნებული 

ერთობლივი საწარმო შპს „ვრს ტაუერსი“ სავარაუდოდ წლიურად 300 მგვტ სიმძლავრეს მიაღწევს. 

მხარს უჭერს კლიმატთან დაკავშირებულ ინიციატივებს და აქტიურად ერთვება ისეთ ექსპერტულ 

პლატფორმებში, როგორებიცაა: ნულოვანი ფოლადის ინიციატივა; კლიმატის ცვლილების 

წინააღმდეგ 100+ ინიციატივა – ინვესტორის ინიციატივა, იმის უზრუნველყოფისათვის, რომ 

მსოფლიოს უმსხვილესი სათბურის გაზების ემისიის წყაროები საჭირო ზომებს იღებდნენ კლიმატის 

ცვლილების წინააღმდეგ; ნულოვანი ფოლადის გავრცელების მეთოდოლოგიის პროექტი; 

მეთოდოლოგიური მიდგომების განვითარება  და წინსვლა, გაეროს მსოფლიო სამიტის ჯილდოების 

პოზიტიური ცვლილების პროგრამით საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების შერჩევა. 

ნახშირბადის გამოყოფის შემცირების პრინციპის შესაბამისად, „სევერსტალის“ საქმიანობა მოიცავს, 

როგორც სათბურის გაზების ემისიის შემცირებას წარმოების მთლიან ჯაჭვში, ასევე ალტერნატიულ 

შესაძლებლობებს არააღდგენადი ემისიებისთვის, რაც ზღუდავს ტემპერატურის ზრდას. კომპანიის 

აქტივების ადაპტირების ღონისძიებებით, მისი ფინანსური ნაკადების განახლებადი ენერგიებისაკენ 

მიმართვითა და პასუხისმგებლობიანი ინვესტირების მხარდაჭერით, რაც ითვალისწინებს 

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
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ინვესტირებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაზე CO2ის ფაქტორის გავლენას, 

„სევერსტალი“ საფუძველს უქმნის კლიმატის ცვლილებების მიმართ მედეგობას.

„სევერსტალის“ მი ერ ბუ ნებ რი ვი აირის მოხ მა რე ბის, აირის წვის და მე სა მე მხა რი სა გან ელექ ტ რო ე

ნერ გი ის შეს ყიდ ვის შემ ცი რე ბა წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ის ნა წილს, შეესაბამებოდეს სათ ბუ

რი გა ზე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნებს, რომ ლე ბიც 2020 წელს იქ ნა გაცხა დე ბუ ლი. ჩე რე პო ვე ცის მე ტა ლურ

გი უ ლი კომ ბი ნა ტის, „სევერსტალის“ მთა ვა რი მე ტა ლურ გი უ ლი და ნა ყო ფის,  ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბის 

სტრა ტე გი ით გა წე რი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ხელს უწყობს „სევერსტალის“ მი ერ ში და წარ მო ე ბის ელექ

ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის ზრდას, რი თაც ზრდის ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბას და ამ ცი რებს გა რე წყა რო

ე ბი დან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვას. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ჩე რე პო ვე ცის მე

ტა ლურ გი ულ კომ ბი ნატს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 95% მი ი ღოს სე ვერ ს ტა ლის სა კუ თა რი რე სურ სე ბი დან 

2023 წლი სათ ვის, რაც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა რო გორც ეკო ნო მი კუ რად, ასე ვე გა რე მოს დაც ვის მხრივ.  

მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 95% ში და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბა ყო ველ წ ლი უ რად 2.7 მი ლი არდ 

რუბლს და ზო გავს და ასე ვე შე ამ ცი რებს სათ ბუ რის გა ზე ბის ემი სი ას წლი უ რად 270 ათა სი ტო ნა CO2ს 

სა ხით. უფ რო მე ტი, კომ პა ნია თა ვი სი მოკ ლე ვა დი ა ნი მიზ ნის მიღ წე ვით, რაც გუ ლის ხ მობს ემი სი ის ინ

ტენ სი ვო ბის 3%იან შემ ცი რე ბას, შე ამ ცი რებს „სევერსტალის“ და მა ბინ ძუ რე ბელ ემი სი ებს წე ლი წად ში 

12,000 ტო ნის მო ცუ ლო ბით. სა ინ ვეს ტი ციო პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად კომ პა ნია გეგ მავს 

20%ზე მე ტით გა ზარ დოს მე ო რა დი აირე ბის გა მო ყე ნე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბა ში.  

„სევერსტალი“ კვლავ ყურადღებას ამახვილებს ინვესტირებაზე აღმოჩენების ტექნოლოგიებში, 

რასაც მოჰყვა „აირბორნის“ (Airborne), როგორც უახლესი კომპოზიტური გადაწყვეტილებების 

დეველოპერის მეორედ ინვესტირება „სევერსტალ ვენჩურსის“ სარისკო კაპიტალის პროგრამის 

ფარგლებში. „აირბორნის“ ინვესტირებით „სევერსტალი“ აგრძელებს სვლას თავის მიზნისკენ 

– მიაღწიოს ლითონებისა და კომპოზიტების ინტეგრაციას ინოვაციურ გადაწყვეტილებებში, 

რომლებსაც ის სთავაზობს თავის მომხმარებლებს. კომპანიას სჯერა, რომ ტექნოლოგიებს შეუძლიათ 

კომპოზიტების ბაზრის შეცვლა მომდევნო ხუთიშვიდი წლის განმავლობაში საბოლოო პროდუქციაზე 

ფასის მნიშვნელოვანი შემცირებით. „სევერსტალი“ ახლახან გახდა რუსეთის პირველი გარემოს 

დაცვითი სტარტაპის დამაჩქარებლის „გრინტექ სტარტაპ ბუსტერის“ პარტნიორი. ამ ინიციატივის 

მიზანია, სკოლკოვოს ფონდთან კოორდინაციით, განავითაროს პარტნიორული ურთიერთობები 

სტარტაპებთან იმისათვის, რათა მოიძებნოს და განხორციელდეს ინოვაციური გადაწყვეტილებები 

ეკოლოგიის, მრეწველობის უსაფრთხოების და მდგრადი განვითარების სფეროებში.
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საჯარო სააქციო საზოგადოება 
ფოსაგრო / PAO PHOSAGRO)

„ფოსაგრო“ არის რუ სუ ლი ქი მი უ რი ჰოლ დინ გუ რი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც აწარ მო ებს სა სუქს, ფოს ფა ტებს და 

საკ ვებ ფოს ფა ტებს. „ფოსაგროს“ უმ თავ რე სი კორ პო რა ცი უ ლი სტრა ტე გია არის ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა

ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი ინ ვეს ტი რე ბა და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვა. 2020 წელს კომ პა ნი ამ 

შე ი მუ შა ვა ყოვ ლის მომ ც ვე ლი მიდ გო მა, რა თა შე ე ფა სე ბი ნა კომ პა ნი ის ზე გავ ლე ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ზე და გა ნე საზღ ვ რა ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პრი ო რი ტე ტე

ბი. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად, „ფოსაგრომ“ გა ნა ხორ ცი ე ლა კლი მატ თან და კავ ში რე

ბუ ლი რის კე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბა, და სა ხა მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი მიზ ნე ბი და შე

ი მუ შა ვა ნახ შირ ბა დის შემ ცი რე ბა ზე გა დას ვ ლის გეგ მა. 2020 წელს „ფოსაგრომ“ წარ მო ად გი ნა პრო ექ ტი 

გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის მრეწ ვე ლო ბა სა და სო ცი ა ლუ რი სფე როს ობი ექ ტებ ში გა მო ყე ნე ბის 

მხარ და სა ჭე რად. ეს პრო ექ ტი იყო კომ პა ნი ის მწვა ნე გეგ მის ნა წი ლი. 25 კვტის სიმ ძ ლავ რის მზის ენერ გი ის 

ელექ ტ რო სად გუ რი უკ ვე და მონ ტა ჟე ბუ ლია ბა ლა კო ვო ში სა პი ლო ტე ად გილ ზე. 2021 წლის გა ზაფხულ ზე 

და მა ტე ბი თი პა ნე ლე ბი და მონ ტაჟ დე ბა იზუმ რუ დის კომ პ ლექ ს ში და, სა ვა რა უ დოდ, სის ტე მის მთლი ა ნი სიმ

ძ ლავ რე 45 კვტმდე გა იზ რ დე ბა. 

„ფოსაგრომ“ ასე ვე გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი, რომ ლი თაც მომ წო დებ ლის ფი ნან სუ რი და იური დი უ ლი 

დო კუ მენ ტა ცია შე ა მოწ მა გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის (ESG) 

ჭრილ ში. ამი სათ ვის შე ი მუ შა ვა რე გუ ლა რუ ლად გა ნახ ლე ბა დი კითხ ვა რი, რო მე ლიც შე ი ცავ და ESGსთან, 

მათ შო რის, კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ თან  და კავ ში რე ბულ 60 კითხ ვას და მომ წო დებ ლე ბის / კონ ტ რაქ ტო რე

ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ფა სე ბელ და  სა რე ი ტინ გო კრი ტე რი უ მებს. მომ წო დე ბელ თა და კონ ტ რაქ ტორ თა მი

მართ მთა ვა რი მოთხოვ ნე ბი იყო გა რე მოს დაც ვი თი, კორ პო რა ცი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის, ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხე ბის შე ტა ნა კომ პა ნი ე ბის ქცე ვის კო დექ

სებ ში გა რი გე ბის მე ო რე მხა რი სათ ვის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად. 2020 წლის შე ფა სე ბა მო ი ცავს შეს ყიდ ვე ბის 

4%ზე მეტს, რომ ლის წი ლიც, სა ვა რა უ დოდ, გა იზ რ დე ბა და გა ციფ რულ დე ბა მო მა ვალ ში.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია რუსეთი თურქეთი
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ენ+ ჯგუფი / EN+ GROUP

„ენ+ ჯგუ ფი“ არის ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კი სა და და ბა ლი ნახ შირ ბა დის შემ ც ვე ლო ბის ალუ მი ნის 

ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი და მო უ კი დე ბე ლი მწარ მო ე ბე ლი  მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. „ენ+ ჯგუ

ფი “ 2019 წლის აგ ვის ტო დან მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი მიზ ნე ბის ინი ცი ა ტი ვის მომ ხ რეა 

და 2021 წლის აგ ვის ტოს თ ვის გეგ მავს ამ მიზ ნე ბის დამ ტ კი ცე ბას მეც ნი ე რუ ლი და სა ბუ თე ბის 

სა ფუძ ველ ზე. „ენ+ ჯგუ ფი“  ასე ვე არის  კლი მა ტის ცვლი ლე ბის მიზ ნის დაჩ ქა რე ბის ინი ცი ა ტი

ვის თა ო ბა ზე გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მხარ დამ ჭე რი და სპონ სო რი. ეს ინი ცი ა ტი ვა 

აქ ცენტს აკე თებს რაც შე იძ ლე ბა მე ტი კომ პა ნი ის ჩარ თ ვა ზე კლი მა ტის ცვლი ლე ბის დღის წეს

რიგ ში და მათ შე სა ბა მი სო ბა ზე მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბულ მიზ ნებ თან. 

ამ ჯგუ ფის ბიზ ნე სუ პი რა ტე სო ბა მსოფ ლიო კლა სის ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კის აქ ტი ვე ბის ალუ მი ნის 

მწარ მო ე ბელ სა შუ ა ლე ბებ ში სრულ ინ ტეგ რა ცი ას თან  არის და კავ ში რე ბუ ლი. ეს უზ რუნ ველ

ყოფს ჯგუფს შე საძ ლებ ლო ბით, აწარ მო ოს მდგრა დი მა სა ლე ბი, რაც აუცი ლე ბე ლია უფ რო 

მწვა ნე და უფ რო სუფ თა ეკო ნო მი კის შე საქ მ ნე ლად. 

მარ თა ლია „ენ+ ჯგუფ მა“ აიღო 2030 წლის თ ვის სათ ბუ რის გა ზე ბის ემი სი ის სულ მცი რე 35%ით შემ ცი რე ბი სა 

და 2050 წლი სათ ვის სრუ ლი გა ნუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა (2018 წლის სა ბა ზი სო დო ნეს თან შე და რე ბით), მაგ რამ 

აღი ა რებს, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ სხვა სუ ბი ექ ტებ თან პარ ტ ნი ო რო ბით. 

პარ ტ ნი ო რო ბის გზით „ენ+ ჯგუ ფი“ ხელს უწყობს ბაზ რის ტრან ს ფორ მა ცი ას მწვა ნე ეკო ნო მი კის და კლი მა ტის 

ცვლი ლე ბის დღის წეს რიგ ში დაჩ ქა რე ბუ ლი მიზ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

პარ ტ ნი ო რო ბის სტრა ტე გი ის ფარ გ ლებ ში „ენ+ ჯგუფ მა“ ლონ დო ნის ლი თო ნე ბის ბირ ჟა ზე გა ნაცხა და ნახ შირ ბა

დის ემი სი ის თა ო ბა ზე სა ვალ დე ბუ ლო ან გა რიშ გე ბა ზე. ლონ დო ნის ლი თო ნე ბის ბირ ჟას, რო გორც გლო ბა ლურ 

ბირ ჟას, შე უძ ლია შექ მ ნას ნახ შირ ბა დის გა მოვ ლე ნის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრე ცე დენ ტი. ამ ჟა მად ნახ შირ ბა დის გა

მოვ ლე ნა ალუ მი ნის მწარ მო ე ბელ თა მი ერ ხდე ბა ნე ბა ყოფ ლო ბით და კონ ტ რაქ ტის სა ფუძ ველ ზე. ჭეშ მა რი ტად 

მდგრა დი მრეწ ვე ლო ბის ტრან ს ფორ მა ცი ი სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გარ კ ვე უ ლი მი ნი მუ მის სა

ვალ დე ბუ ლო გა მოვ ლე ნის და ნერ გ ვა, ნახ შირ ბა დის კვა ლის, ენერ გი ის წყა რო ე ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის ჩათ ვ ლით 

(ასე მა გა ლი თად, ალუ მი ნის მარ თ ვის ინი ცი ა ტი ვა). ლონ დო ნის ლი თო ნე ბის  ბირ ჟის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი გა

მოვ ლე ნის წე სე ბი სა და გან მარ ტე ბე ბის დახ მა რე ბით, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა ნახ შირ ბა დის და ბა ლი შემ ც ვე ლო ბის 

ალუ მინს, მომ ხ მა რებ ლებს შე ეძ ლე ბათ, შე არ ჩი ონ ყვე ლა ზე მდგრა დი მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც, პი რი ქით, ხელს შე

უწყო ბენ უფ რო მე ტ დე კარ ბო ნი ზა ცი ას ინ დუს ტ რი ა ში. „ენ+ ჯგუ ფის“ ძა ლის ხ მე ვით ლონ დო ნის ლი თო ნე ბის ბირ

ჟამ აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს ლი თო ნე ბის მდგრად წარ მო ე ბას და ბა ლი ნახ შირ ბა დის შემ ც ვე ლო ბის 

ალუ მი ნით წერ ტი ლო ვა ნი ვაჭ რო ბის პლატ ფორ მი სა და რე ეს ტ რის მეშ ვე ო ბით, სა დაც მწარ მო ებ ლებს შე ეძ ლე

ბათ, ნე ბა ყოფ ლო ბით და ა რე გის ტ რი რონ ნახ შირ ბა დის კვა ლი.

„ენ+ ჯგუ ფი“ ასე ვე მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობს გა ე როს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ჩარ ჩო კონ ვენ ცი ის დამ ც ვე ლებ

თან კლი მა ტის სა კითხებ ში იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყოს ალუ მი ნის სექ ტო რის მი ერ გა ე როს კლი მა ტის ცვლი

ლე ბე ბის კონ ფე რენ ცი ის მხა რე თა წი ნა შე ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა.

ლონ დო ნის ლი თო ნე ბის ბირ ჟი სა და გა ე როს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ჩარ ჩო კონ ვენ ცი ის გარ და, „ენ+ ჯგუფ მა“ 

მი მარ თა ქვე მო დან ზე მოთ მი მარ თულ მიდ გო მას და ად ვო კა ტი რე ბას უწევს დე კარ ბო ნი ზა ცი ას და ტრან ს ფორ მა

ცი ას პარტნიორებთან კომ პა ნი ის დო ნე ზე. კო ა ლი ცი ის „შესაძლებელი პარ ტ ნი ო რო ბის მი სია და ალუ მი ნი კლი

მა ტი სათ ვის“ 

ინი ცი ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში, „ენ+ ჯგუ ფი“ ად ვო კა ტი რე ბას უწევს ისე თი სექ ტო რე ბის დე კარ ბო ნი ზა ცი ას, რომ ლებ

შიც ამ პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბა რთუ ლი ა. „ენ+ ჯგუ ფი“ მხარს უჭერს სექ ტორ თა შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბას და 

ამ სექ ტო რებ ში გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბის, მათ შო რის, ენერ გი ის გარ დაქ მ ნის გა დაწყ ვე ტი

ლე ბე ბის მი ღე ბას.

„ენ+ ჯგუ ფის“ გა ნაცხად მა ნუ ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი ვის შე სა ხებ და ბაზ რის ტრან ს ფორ მა ცი ი სათ ვის გა წე ულ მა ძა ლის

ხ მე ვამ გავ ლე ნა იქო ნია დარ გ ში ცვლი ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბის ტემ პ ზე. გა ე როს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ჩარ ჩო 

კონ ვენ ცი ის ჩემ პი ო ნებ მა გა დაწყ ვი ტეს, გა მო ე ყოთ ალუ მი ნის წარ მო ე ბა, რო გორც ერ თა დერ თი გა მორ ჩე უ ლი 

მრეწ ვე ლო ბის დარ გი გა ე როს კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის კონ ფე რენ ცი ის მხა რე თა შო რის.  ინი ცი ა ტი ვას „ალუმინი 

კლი მა ტი სათ ვის“  შე უ ერ თ და 20 ყვე ლა ზე დი დი ალუ მი ნის მწარ მო ე ბე ლი 2050 წლი სათ ვის სექ ტო რის დე კარ ბო

ნი ზა ცი ის პი რო ბით. აქამ დე ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა უ კუ ნის შუა ხნი სათ ვის წარ მო უდ გენ ლად იყო მიჩ ნე უ ლი.
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ბულგარეთი ხორვატია ხორვატია პოლონეთი რუსეთი სერბეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია სერბეთი

ბოსისი / BOSIS

1982 წელს და ფუძ ნე ბუ ლი „ბოსისი“ და ბეჭ დი ლი და ლა მი ნი რე ბუ ლი შე ფუთ ვი სა და ბლის ტე რე ბის კერ ძო სა

კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მწარ მო ე ბე ლი ა. კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლია 140ზე მე ტი თა ნამ შ რო მე ლი და ჰყავს და ახ

ლო ე ბით 200 მომ ხ მა რე ბე ლი. ეკო ლო გია და კავ ში რე ბუ ლია კომ პა ნი ის ბიზ ნე სის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას თან და 

სტრა ტე გი უ ლად არის ჩაქ სო ვი ლი მის კო მერ ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. „ბოსისი“ მი იჩ ნევს, რომ პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი 

და მდგრა დი ბიზ ნე სი გლო ბა ლუ რი სა კითხი ა, რაც გავ ლე ნას ახ დენს მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბა ზე და კომ პა ნი ის 

მი სი ა ა, უზ რუნ ველ ყოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გა გე ბა, მი ღე ბა და მხარ და ჭე რა ყვე ლა ადა მი ა ნის, მათ 

შო რის, თა ნამ შ რომ ლე ბის, მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის, მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და მომ წო დებ ლე ბის, ფი ლი ა ლე ბი სა და 

ად გი ლობ რი ვი თე მის წევ რე ბის მი ერ.

„ბოსისი“ გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ხელ მომ წე რია და აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს გა რე მოს დაც ვის ღო

ნის ძი ე ბებ ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. მა გა ლი თად, მი სი ჭკვი ა ნი დი ზა ი ნის ინი ცი ა ტი ვა  წარ

მო ე ბის პრო ცე სე ბის მწვა ნე და პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის კა ტა ლი ზა ტო რი აღ მოჩ ნ და. კომ პა ნი ის 

პრო დუქ ცი ის არ სე ბო ბის მთლი ა ნი ციკ ლის გან ხილ ვით „ბოსისი“ ცდი ლობს გა რე მო ზე ნუ ლო ვა ნი ზე მოქ მე დე ბის 

პო ლი ტი კას მიჰ ყ ვეს, რო მელ შიც ეკო მე გობ რუ ლი შე ფუთ ვა და მა სა ლე ბი, მწვა ნე მი წო დე ბის ჯაჭ ვი და კარ გი გა

და მუ შა ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს გა რე მო ზე წარ მო ე ბის ზე მოქ მე დე ბის შე სამ ცი რებ ლად.

„ბოსისის“ ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინი ცი ა ტი ვა არის მწვა ნე მიმ წო დე ბელ თა ჯაჭ ვის შექ მ ნა იმ მიმ

წო დებ ლებ თან, რომ ლებ თა ნაც კომ პა ნია შე ი მუ შა ვებს ეკო მე გობ რუ ლი მა სა ლე ბის გა და მუ შა ვე ბით დამ ზა დე ბუ

ლი უმაღ ლე სი ხა რის ხის პრო დუქ ტებს. დღე ი სათ ვის „ბოსისის“ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე ბის 

93.1% გა და მუ შა ვე ბუ ლი ა, ხო ლო დამ ზა დე ბუ ლი შე ფუთ ვის 100% ისეა წარ მო ე ბუ ლი, რომ, სა ბო ლო ოდ, ისი ნი 

ხე ლახ ლა გა და მუ შავ დე ბა. სატყეო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საბ ჭოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის რა ო დე

ნო ბა კი დევ 105,5%ით გა ი ზარ და 2019 წლის შემ დეგ. აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი უზ რუნ ველ ყოფს, 

რომ მერ ქ ნის პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ტყე ე ბი დან მი ი ღე ბა, იწარ მო ე ბო დეს სო ცი ა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი პა

სუ ხის მ გებ ლო ბით. მწვა ნე ენერ გი ის წყა რო ებ ზე გა დას ვ ლას თან ერ თად, ამ გ ვარ მა ინი ცი ა ტი ვებ მა უზ რუნ ველ ყო 

კომ პა ნი ის მდგრა დი ზრდა.

ამას თა ნა ვე, „ბოსისი“ წარ მო ად გენს ერ თ ერთ პირ ველ კერ ძო კომ პა ნი ას სერ ბეთ ში, რო მე ლიც ან გა რიშს ამ ზა

დებს არა ფი ნან სურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით გლო ბა ლუ რი ან გა რიშ გე ბის ინი ცი ა ტი ვის (GRI) ან გა რიშ გე ბის 

ჩარ ჩოს შე სა ბა მი სად. კომ პა ნი ის მი ზა ნი ა, რომ ზე მოქ მე დე ბა არ უნ და სცდე ბო დეს კომ პა ნი ის კედ ლებს, შე სა ბა მი

სად, „ბოსისმა“ და ა ფუძ ნა მწვა ნე გარ დაქ მ ნის ალი ან სი სერ ბეთ ში, რომ ლის მი ზა ნია ჩა მო ა ყა ლი ბოს ახა ლი მწვა

ნე თა ნამ შ რომ ლო ბე ბი და გა ავ რ ცე ლოს სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა ქვეყ ნის ფარ გ ლებ ში და მის გა რეთ.
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ჰემოფარმი ეიდი / HEMOFARM AD

„სტადა“ (STADA) ჯგუ ფის წევ რი „ჰემოფარმი“ადგილობრივი და რე გი ო ნუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის ლი დე

რი, მსხვი ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია და სერ ბე თის 10 უდი დეს ექ ს პორ ტი ორ თა გა ნი ა. „ჰემოფარმის“ ეტი კე ტის 

მქო ნე მე დი კა მენ ტე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია სა მი კონ ტი ნენ ტის 34 ქვეყ ნის აფ თი აქ ში.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბა „ჰემოფარმის“ ბიზ ნე სის დნმის შე უც ვ ლელ ნა წი ლად 2012 წლი დან იქ ცა, რო დე საც კომ

პა ნი ამ და იწყო ან გა რიშ გე ბა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის შე სა ხებ. ხე ლა ხა ლი გა და მუ შა ვე ბით და პრო დუქ ცი ის 

ტრან ს პორ ტი რე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ით „ჰემოფარმი“ მუ შა ობს გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე სამ ცი რებ ლად.

კომ პა ნი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, „ჰემოფარმი“ იყე ნებს გა და მუ შა ვე ბად მუ ყა ოს 

ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ფუ თად და მკაც რად ას რუ ლებს ფარ მა ცევ ტულ სტან დარ ტებს. კომ პა ნი ამ წარ

მა ტე ბით გა და ა მუ შა ვა შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის 82%, ხო ლო 2019 წელს – 80%, რაც და ახ ლო ე ბით 784.8 ტო ნას და 

250 მი ლი ონ შე ფუთ ვას უდ რის. შე დე გად, შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და და ახ ლო ე ბით 157 ჰექ ტა რი ტყის ან 200 სა ფეხ

ბურ თო მო ედ ნის გა დარ ჩე ნა.

გა და მუ შა ვე ბუ ლი მუ ყა ოს გა მო ყე ნე ბას მოჰ ყ ვა მე ო რე ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც სატ რან ს პორ ტო ყუ თე ბის ზო მის 

ოპ ტი მი ზა ცი ას ით ვა ლის წი ნებ და ად გი ლის და ზოგ ვის მიზ ნით დას რუ ლე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ბი თუ მო მო ვაჭ რე

ებ თან დის ტ რი ბუ ცი ა ში. უფ რო პა ტა რა სივ რ ცე ში მე ტი პრო დუქ ცი ის ჩა სა ტე ვად სატ რან ს პორ ტო ყუ თე ბის ოპ ტი

მა ლუ რი ზო მის გან საზღ ვ რის ინი ცი ა ტი ვამ „ჰემოფარმს“ მის ცა სა შუ ა ლე ბა, წე ლი წად ში 10%ით შე ემ ცი რე ბი ნა 

სატ ვირ თო მან ქა ნე ბის რა ო დე ნო ბა ვრშაც ში მდე ბა რე ქარ ხ ნე ბის ძი რი თად კომ პ ლექ ს ში.

„ჰემოფარმი“ ცდი ლობს, გა ზარ დოს გა და მუ შა ვე ბა დი მუ ყა ოს მოხ მა რე ბა პრო დუქ ცი ის შე სა ფუ თად და, ამა ვე 

დროს, მუ შა ობს გა და მუ შა ვე ბა დი მუ ყა ოს პა ლიტ რე ბის გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით და რე გუ ლა რუ ლად რგავს 

ხე ებს ეკო ლო გი უ რი საფ რ თხის მქო ნე ტე რი ტო რი ებ ზე.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი თურქეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია სერბეთი
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თურქ ტელეკომი  
/ TÜRK TELEKOM

„თურქ ტე ლე კომს“ 180წლიანი ის ტო რია აქვს და პირ ველ ინ ტეგ რი

რე ბულ სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო ოპე რა ტორს წარ მო ად გენს თურ ქეთ ში. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კორ პო რა ცი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებ ში შექ

მ ნილ მა მომ სა ხუ რე ბის ფარ თო ქსელ მა და პრო დუქ ტე ბის ასორ ტი მენ

ტ მა „თურქ ტე ლე კომს“ სა შუ ა ლე ბა მის ცა, 2016 წლის იან ვ რი დან ერ თი 

ბრენ დის ქუდ ქ ვეშ გა ე ერ თი ა ნე ბი ნა თა ვი სი მო ბი ლუ რი, სა ტე ლე ფო ნო 

და სა ტე ლე ვი ზიო პრო დუქ ტე ბი და სერ ვი სე ბი. „თურქეთის მრა ვალ

მო თა მა ში ა ნი თა მა შე ბის პრო ვა ი დე რი“ „თურქ ტე ლე კო მი“ ავ რ ცე ლებს 

მომ სა ხუ რე ბას თურ ქე თის 81 ქა ლაქ ში იმ მიზ ნით, რომ ქვე ყა ნა ში და ი

ნერ გოს ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და დაჩ ქარ დეს თურ ქე თის სა ინ ფორ მა

ციო სა ზო გა დო ე ბად ტრან ს ფორ მა ცი ა.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს ბუ ნებ

რი ვი რე სურ სე ბის სწრა ფი მოხ მა რე ბის პრე ვენ ცი ას და ნარ ჩე ნე ბის გარ

დაქ მ ნას ისე, რომ მან ზი ა ნი არ მი ა ყე ნოს გა რე მოს და ადა მი ა ნის ჯან მ რ

თე ლო ბას და თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს ეკო ნო მი კა ში, ქმნის მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის მიდ გო მის სა ფუძ ველს, რაც თან და თა ნო ბით, გლო ბა

ლუ რი მას შ ტა ბით, პრი ო რი ტე ტუ ლი პო ლი ტი კის სა მიზ ნედ ყა ლიბ დე ბა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, „თურქ ტე ლე კომ მა“ რამ დე ნი მე პრო ექ ტი და კამ

პა ნია წა მო იწყო ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სტრა ტე გი ე ბის ფარ გ ლებ ში.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე ნე

ბის პრო ექ ტი (Zero Waste Project) წა მო იწყეს, რომ ლის მიზ ნებ საც წარ

მო ად გენ და: ქვეყ ნის რე სურ სე ბის დაც ვა, ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა, სუფ თა 

და გან ვი თა რე ბუ ლი თურ ქე თი სა და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის თ ვის საცხოვ

რებ ლად გა მო სა დე გი სამ ყა როს შექ მ ნა ში წვლი ლის შე ტა ნა. პრო ექ ტი 

უმე ტეს წი ლად შედ გე ბო და „თურქ ტე ლე კო მის“ თა ნამ შ რო მელ თა მი ერ 

ინიცირებული აქ ტი ვო ბე ბის გან და ით ვა ლის წი ნებ და ნარ ჩე ნე ბის და

ხა რის ხე ბას მა თი შეგ რო ვე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის მიზ ნით. 20182019 

წლებ ში ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე ნე ბის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და კომ პა ნი ის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვი სათ ვის გა წე უ ლი 

ძა ლის ხ მე ვის შე დე გად 2019 წელს  გა და მუ შავ და 186.2 ტო ნა ქა ღალ დის, 18.8 ტო ნა მი ნის, 1,372.5 ტო ნა პლას

ტ მა სი სა და 3,006.7 ტო ნა მე ტა ლის ნარ ჩე ნე ბი, რი თაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ნი ა და გის, ზღვი სა და 

ჰა ე რის დაც ვის საქ მე ში. კომ პა ნი ა ში დაგ რო ვი ლი სა მე დი ცი ნო ნარ ჩე ნე ბი გა იგ ზავ ნა უტი ლი ზა ცი ის ლი ცენ ზი რე

ბულ სა წარ მო ებ ში გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ე ბის გე ნე რი რე ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის.

„თურქ ტე ლე კო მი“ ამავ დ რო უ ლად ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბი სა და უტი ლი ზა ცი ის ღო ნის ძი ე ბებს მარ თავს ისე, 

რომ  ზი ა ნი არ მი ად გეს გა რე მოს და შე ე სა ბა მე ბო დეს რე ლე ვან ტუ რი რე გუ ლა ცი ე ბით გან საზღ ვ რულ სტან დარ

ტებ სა და მე თო დებს. 2019 წელს „თურქ ტე ლე კომ ში“ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პრო ექ ტე ბის 

შე დე გე ბის მი ხედ ვით, გა და მუ შავ და 19 ტო ნა მი ნის ნარ ჩე ნე ბი, რა მაც და ზო გა 789.5 კვტსთ ენერ გი ა. ხო ლო 186 

ტო ნა ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე ბი სა  და 1,373 ტო ნა პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბამ, შე სა ბა მი სად, მოჭ რი სა

გან გა და არ ჩი ნა 3,165 ზრდას რუ ლი ფიჭ ვი და და ზო გა 22,371 ბა რე ლი ზე თი. და ბო ლოს, 3,007 ტო ნა ლი თო ნის 

ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბით და ი ზო გა 4 ტო ნა ნედ ლე უ ლი და თა ვი დან იქ ნა აცი ლე ბუ ლი  285,6 ტო ნა სათ ბუ რის 

გა ზე ბის ემი სი ა.

„თურქ ტე ლე კო მი“ ზრუ ნავს რო გორც ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მი ერ გა რე მო ზე მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის შე სა ხებ 

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე, ასე ვე ამ გ ვა რი ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ზე ელექ ტ რო ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბი სა და 

მი ღე ბუ ლი რე სურ სე ბის თურ ქე თი სათ ვის ეკო ნო მი კურ ღი რე ბუ ლე ბად გა დაქ ცე ვის გზით. ჯა მუ რად, 18 ტო ნა ნარ

ჩე ნე ბი შეგ როვ და და გა იგ ზავ ნა გა და სა მუ შა ვებ ლად და სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნით ელექ ტ რო ნულ სას წავ ლო 

ტრე ნინ გ ზე გა მო სა ყე ნებ ლად.
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ზორლუ ენერჯი სოლუშენზ
/ ZORLU ENERGY SOLUTIONS (ZES)

„ზორლუ ენერ ჯი სო ლუ შენ ზი“ არის ბრენდ „ზორლუ ენერ ჯის“ ნა წი ლი და მუ შა ობს სუფ თა და გა ნახ ლე ბა

დი მო მავ ლი სათ ვის ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში. 

კომ პა ნი ამ საქ მი ა ნო ბა 2018 წელს და იწყო და მიზ ნად ისა ხავს თურ ქეთ ში ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის რე ვო

ლუ ცი ის  დაჩ ქა რე ბას სა ქა ლაქ თა შო რი სო სად გუ რე ბით. ის მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს სწრა ფი და მუხ ტ

ვის სერ ვი სე ბის გან თავ სე ბას არა მხო ლოდ ღია სა ჯა რო ად გი ლებ ზე, არა მედ მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში 

– საცხოვ რე ბელ სახლებსა და ოფი სებ თან. ახ ლო მო მა ვალ ში „ზორლუ ენერ ჯი სო ლუ შენ ზი“ გეგ მავს, გა

აქ ტი უ როს და მუხ ტ ვის სად გუ რე ბი თურ ქე თის ყვე ლა რე გი ონ ში და ელექ ტ რო მო ბი ლებ ზე არ ჩე ვა ნი გა ხა

დოს ხელ მი საწ ვ დო მი და  პერ ს პექ ტი უ ლი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით.

აგ რეთ ვე „ზორლუ ენერ ჯიმ“ გა ნა ვი თა რა ბრენ დი სა ხელ წო დე ბით „ელექტრიფი“ (Electrip), რო მე ლიც ავ

ტო მო ბი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პლატ ფორ მაა და მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და და საქ მე ბუ ლე ბი სათ ვის ელექ ტ რო მო

ბი ლე ბის მი წო დე ბას უზ რუნ ველ ყოფს სტამ ბოლ სა და ეს ქი შე ჰირ ში. „ელექტრიფი“ პირ ვე ლი ელექ ტ რო მო

ბი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პლატ ფორ მაა თურ ქეთ ში და სხვა ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პლატ ფორ მე ბი სა გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, ფლობს ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის პარკს, რო მე ლიც პირ და პირ მი მარ თუ ლია სუფ თა და გა ნახ

ლე ბა დი მო მავ ლის ხელ შეწყო ბი სა კენ.
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შექერბანკი / ŞEKERBANK

„შექერბანკი“ და არ ს და 1953 წელს ანა ტო ლი ა ში ასო ბით ათა სი ფერ მე რი მე წარ მი სა და შაქ რის ჭარ ხ ლის 

კო ო პე რა ტი ვის წევ რის მი ერ იმ მიზ ნით, რომ ხე ლი შე ეწყოთ, რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ასე ვე სა

სოფ ლო სა მე ურ ნეო მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ბან კი წარ მო ად გენს პა სუ ხის მ გებ ლო ბი ა ნი სა ბან

კო საქ მი ა ნო ბის სა ნი მუ შო მო დელს, რო მე ლიც სა დამ ფუძ ნებ ლო მი სი ის ერ თ გუ ლი დარ ჩა სა მოც დარ ვა 

წლის გან მავ ლო ბა ში. 

„შექერბანკი“ თა ო ბე ბის მან ძილ ზე მხარს უჭერს ფერ მე რებს, მცი რე ბიზ ნესს, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ

მო ე ბის მომ ხ მა რებ ლებს მთე ლი თურ ქე თის მას შ ტა ბით და თა ვი სი სეს ხის პორ ტ ფე ლის თით ქ მის 55% ამ 

სეგ მენ ტე ბის თ ვის აქვს გან კუთ ვ ნი ლი. ბან კ მა ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა ფი ნან სუ რი მო ნა წი

ლე ო ბით ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა ზე ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფი ლი ა ლე ბის ქსე ლის მეშ ვე ო ბით და გა ნა ვი

თა რა სა თე მო ბან კის ინი ცი ა ტი ვა – მრა ვალ თა შო რის ერ თ ერ თი მიღ წე ვა თურ ქე თის სა ბან კო სექ ტორ ში, 

რო მე ლიც „შექერბანკის“ დამ სა ხუ რე ბა ა. მდგრა დი სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის მი სი ის გარ და „შექერბანკი“ ერ

თ ერ თი პირ ვე ლი ბან კი ა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს თურ ქეთ ში დაკ რე დი ტე ბი სას გა რე მოს დაც ვით და 

სო ცი ა ლურ ზე გავ ლე ნას მსოფ ლიო ბან კის ჯგუ ფის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ის –  სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო 

კორ პო რა ცი ის (IFC) რჩე ვე ბის კვალ დაკ ვალ.

2014 წელს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი

ის (FAO) მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი „შექერბანკის“ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის სა ბან კო ინი ცი ა ტი ვა 

მიზ ნად ისა ხავს ეკო ნო მი კუ რი მი ზე ზე ბით ფერ მე რე ბის მი ერ ნა ყო ფი ე რი მი წე ბის მი ტო ვე ბის პრე ვენ ცი ას, 

სოფ ლე ბი დან ქა ლა ქებ ში მიგ რა ცი ის შემ ცი რე ბას და მემ კ ვიდ რე ო ბით მი წის გა ყო ფი სა გან გა მოწ ვე უ ლი 

ზა რა ლის თა ვი დან აცი ლე ბას. ინი ცი ა ტი ვის მი ზა ნია სოფ ლის თემ ში სა მუ შაო და საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე

ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კის გაძ ლი ე რე ბი სა და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

ზრდის გზით. „შექერბანკის“ სა თე მო სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის მი სი ის შე სა ბა მი სად პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს 

ეკო ნო მი კურ ზრდას დი ნა მი კუ რი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბით, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში 

მე წარ მე ქალ თა რო ლის გაძ ლი ე რე ბით, სოფ ლის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო

ფი სათ ვის ამ ხა ნა გო ბე ბის შექ მ ნი თა და სოფ ლად მდგრა დი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბით.

ინი ცი ა ტი ვა მიზ ნად ისა ხავს, გა ა უმ ჯო ბე სოს სოფ ლის თემ ში სა მუ შაო და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი სოფ ლის 

ეკო ნო მი კი სა და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით. ბან კის სა თე მო სა ბან კო მი სი ის შე

სა ბა მი სად, პრო ექ ტი მო ი ცავს ეკო ნო მი კურ ზრდას დი ნა მი კუ რი სოფ ლის წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბით, სოფ

ლის მე ურ ნე ო ბა ში მე წარ მე ქა ლე ბის რო ლის გაძ ლი ე რე ბით, პარ ტ ნი ო რო ბის დამ ყა რე ბით, სოფ ლის გან

ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბით და მდგრა დი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბით.

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის მეშ ვე ო ბით „შექერბანკი“, ერ თი მხრივ, ხელს უწყობს სოფ

ლის მე ურ ნე ო ბა ში ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის ზრდას, მე ო რე მხრივ, ით ვა ლის წი ნებს დაკ რე დი ტე ბის გა რე მოს

დაც ვით და სო ცი ა ლურ ზე გავ ლე ნას. „შექერბანკი“ აფი ნან სებს პრო ექ ტებს, რომ ლე ბიც ავი თა რე ბენ ისეთ 

ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბას, რო გო რე ბი ცა ა: მზის ენერ გო სის ტე მე ბი, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა და თა ნა მედ რო ვე სა

ი რი გა ციო მოწყო ბი ლო ბა  ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით. „შექერბანკის“ თა ნა მედ რო ვე სა ი რი გა ციო მოწყო

ბი ლო ბის კრე დიტ მა სა შუ ა ლე ბა მის ცა და ინ ტე რე სე ბულ ფერ მე რებს, რომ უფ რო ეფექ ტი ა ნად გა მო ე ყე ნე

ბი ნათ წყა ლი და ამით შე ემ ცი რე ბი ნათ წარ მო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა სა მუ შაო ძა ლი სა და ენერ გი ის და ზოგ ვის 

ხარ ჯ ზე უკე თე სი მო სავ ლის მი სა ღე ბად.  პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 10.4 მი ლი არ დი თურ ქუ ლი ლი რის ოდე

ნო ბის კრე დი ტი გა ი ცა და ექ ვ სი წლის გან მავ ლო ბა ში „შექერბანკის“ ჯა მუ რად 123,000 ფერ მე რულ ოჯახ ში 

შე აღ წი ა.

„ეკოკრედი“ (EKOkredi) თურქეთის ენერგოეფექტურობის პირველი საბანკო პროდუქტი, რომელიც 

განავითარა „შექერბანკმა“, ანალოგიურად უჭერს მხარს ყველა სახის პროექტს, რომელიც ზრდის 

ენერგოეფექტურობას, ესენია: იზოლაცია, მზისა და ქარის ენერგოსისტემები, ნარჩენების დამუშავება 

და მართვა,  A კლასის ელექტრული მოწყობილობები, ეფექტიანი გამათბობელი და გამაგრილებელი 

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი თურქეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია თურქეთი
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სისტემები და თანამედროვე სარწყავი მოწყობილობა, ხაზს უსვამს და ასახავს ორგანიზაციის 

ვალდებულებას მწვანე დაფინანსების მიმართ. „შექერბანკმა“ 2009 წლიდან მოყოლებული თითქმის 

1,2 მილიარდი თურქული ლირის ოდენობის დაფინანსება განახორციელა ეკოკრედის მეშვეობით და 

ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფის მიმართულებით დაფინანსება გაუწია 117,000ზე მეტ ადამიანს 

მცირე და საშუალო მეწარმეებს, მოვაჭრეებს, ფერმერებს და საცხოვრებელი სახლების მფლობელებს. 

დაახლოებით 31.2 მილიარდი კილოვატ/საათი ენერგია დაიზოგა და 6.7 მილიონი ტონა CO2ის ემისია 

იქნა თავიდან აცილებული.

„შექერბანკის“ მიერ ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა არ შემოიფარგლება მხოლოდ სესხის გაცემით, 

ვრცელდება ასევე სექტორულ ასოციაციებთან თანამშრომლობაზე, როგორც დასაქმების, ასევე 

ღირსეული სამუშაოს ხელშეწყობის მიზნით. გარდა ამისა, „შექერბანკი“ თანამშრომლობდა სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსთან ქალთა მეწარმეობის გაძლიერების თაობაზე სოფლის მეურნეობაში და 

სოფლად ქალთა მეწარმეობის განვითარებას მოიაზრებდა როგორც ბანკის პოლიტიკის შემადგენელ 

ნაწილს ფინანსური ჩართულობის კუთხით. ამ პროგრამამ უზრუნველყო ბოლო ხუთ წელიწადში 17 

რეგიონიდან 1,081 პროექტის მიხედვით ქალი მეწარმეების დაფინანსება 700 ათასი თურქული ლირის 

ოდენობით და ხელი შეუწყო 5,000ზე მეტი ქალი დამსაქმებლის ეკონომიკაში ჩართვას.
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აქბანკი  / AKBANK

„აქბანკი“ და არ ს და 1948 წელს იმ მიზ ნით, რომ გამ ხ და რი ყო წამ ყ ვა ნი ბან კი, რო მე ლიც თურ ქეთს მო მავ ლის კენ 

წა უძღ ვე ბო და. ამ ბან კის მი სი ა ა, შექ მ ნას სა უ კე თე სო და მდგრა დი ფა სე უ ლო ბე ბი და ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის 

ინო ვა ცი ე ბი სა და სან დო ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის გზით. „აქბანკი“ გან ვი თარ და ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ

ლე ბის და კე თილ გო ნივ რუ ლი მარ თ ვის მყარ სა ფუძ ველ ზე, მეს ვე უ რობ და რა ინო ვა ცი ურ ინი ცი ა ტი ვებს თურ

ქეთ ში სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის ავან გარ დ ში და მი ის წ რა ფო და მდგრა დი შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბი სა კენ.

„აქბანკის“ ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს კორ პო რა ცი ულ და სა ინ ვეს ტი ცი ო, კო მერ ცი ულ, მცი რე და სა შუ ა ლო 

სა წარ მო ე ბის, მომ ხ მა რე ბელ თა სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბას, ასე ვე გა დახ დის სის ტე მებს, სა ხა ზი ნო ტრან ზაქ ცი ებს და, 

რო გორც კერ ძო, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბას.

გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის ჩარ ჩოს ფარ გ ლებ ში პა სუ ხის მ გებ

ლო ბი ა ნი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ხელ შეწყო ბა „აქბანკის“ ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ფაქ ტორს წარ მო ად გენს. უფ რო მდგრა დი ეკო ნო მი კის შე საქ მ ნე ლად „აქბანკი“ აფი ნან სებს გარ და მა ვალ ეტაპ

ზე მყოფ კომ პა ნი ებს. მდგრა დი ფი ნან სუ რი ჩარ ჩოს ფარ გ ლებ ში „აქბანკი“ უზ რუნ ველ ყოფს იმ კომ პა ნი ე ბის 

მდგრად და ფი ნან სე ბას, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ უფ რო მე ტად მწვა ნე, უფ რო აყ ვა ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი

თა რე ბას. ჩარ ჩო ამომ წუ რა ვად ად გენს წე სებს, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც სო ცი ა ლუ რი და მწვა ნე ეკო ნო მი კის შე

სა ბა მი სი კრი ტე რი უ მე ბის ხაზ გას მით,  გან საზღ ვ რუ ლი ა, თუ რო მე ლი და ფი ნან სე ბის პრო დუქ ტი შე იძ ლე ბა კლა

სი ფი ცირ დეს რო გორც მდგრა დი, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

2019 წელს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის თა ო ბა ზე პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბით „აქბანკმა“ ხე ლი შე უწყო 5,8 მლნ 

ტო ნა CO2ის ემი სი ის პრე ვენ ცი ას. უფ რო მე ტიც, რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი მოხ მა რე ბის მიზ ნით ბან კ მა და ნერ გა 

ციფ რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და ამით და ზო გა და ახ ლო ე ბით 27 მი ლი ო ნი ქა ღალ დის ფურ ცე ლი, რაც შე ე სა

ბა მე ბა და ახ ლო ე ბით 15 ათა სამ დე ხეს.

მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის ჩარ   ჩოს კვალ   დაკ   ვალ „აქბანკი“ და  მა  ტე  ბით ხელს უწყობს პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას მდგრა  დი 

გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის შეს   რუ  ლე  ბი  სათ   ვის, რა მიზ   ნი  თაც 2021 წლის იან   ვარ   ში და  ა  ფუძ   ნა ორი ფონ   დი შვი 

ლო  ბილ კომ   პა  ნია „აქპოტფეისთან“ (Akpotföy) ერ   თად მდგრად კომ   პა  ნი  ებ   სა და საქ   მი  ა  ნო  ბებ   ში ინ   ვეს   ტი  რე 

ბის  ხელ   შეწყო  ბი  სათ   ვის ალ   ტერ   ნა  ტი  უ  ლი ენერ   გი  ი  სა და ჯან   დაც   ვის სექ   ტო  რის ფონ   დე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის გზით. 

„სასტეინალიტიკსთან“ (Sustainalytics) ერ   თად მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის და  მო  უ  კი  დე  ბელ და კორ პო

რა ცი უ ლი მმარ   თ   ვე  ლო  ბის კვლე  ვით, სა  რე  ი  ტინ   გო და ანა  ლი  ტი  კურ ფირ   მას   თან პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბით „აქბანკი“ ასე 

ვე ახორ   ცი  ე  ლებს გა  რე ანა  ლიზს მე  ო  რე მხა  რის თვალ   საზ   რი  სის ფორ   მით „აქბანკის“ მდგრა  დი ფი  ნან   სი  რე  ბის 

ჩარ   ჩოს თა  ო  ბა  ზე.

„აქბანკმა“ ახ ლა ხან გა დად გა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი „არ გას ცეს სეს ხე ბი ქვა ნახ ში რის ელექ ტ რო სად გუ რე ბის 

მშე ნებ ლო ბის პრო ექ ტე ბის და საწყე ბად“ და და ა მა ტა ეს პრო ექ ტე ბი იმ საქ მი ა ნო ბე ბის სი ა ში, რომ ლებ საც არ 

უწევს და ფი ნან სე ბას. და ბო ლოს, პან დე მი ის ფონ ზე, რა მაც და მა ზი ა ნე ბე ლი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ეკო ნო მი კა ზე და 

გა ამ ძაფ რა სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა,  „აქბანკს“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს თურ ქე

თის ეკო ნო მი კა ში. გარ და იმი სა, რომ COVID19ის პან დე მი ის პე რი ოდ ში თურ ქე თის სა ბან კო სექ ტორ ში გა მო

უშ ვა პირ ვე ლი მწვა ნე ობ ლი გა ცია 50 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბით ოთხი წლი სა და 110 დღის და ფარ

ვის ვა დით, „აქბანკმა“ 2021 წლის აპ რილ ში გა მო ყო 675 მი ლი ონ ზე მე ტი აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის თან ხე ბი 

თურ ქე თის ეკო ნო მი კის მხარ და სა ჭე რად სინ დი კა ტუ რი სეს ხის გა ახ ლე ბის გზით. ეს არის „აქბანკის“ პირ ვე ლი 

სინ დი კა ტუ რი სა სეს ხო გა რი გე ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო

ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის სტრა ტე გი ას თან, და აკ მა ყო ფი ლებს ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

ისეთ კრი ტე რი უ მებს, რო გო რე ბი ცა ა: გენ დე რუ ლი ბა ლან სი, ქვა ნახ ში რის ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის 

პრო ექ ტე ბის და საწყე ბად სეს ხის გა ცე მა ზე უარი და ბან კის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი ელექ ტ რო

ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფა, ბან კის უცხო უ რი სეს ხე ბის გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და 

მმარ თ ვე ლო ბის სტრა ტე გი ას თან შე სა ბა მი სო ბა. რო გორც პირ ვე ლი სა დე პო ზი ტო ბან კი თურ ქეთ ში, რო მელ

მაც აიღო გრძელ ვა დი ა ნი მდგრა დი სა ფი ნან სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, „აქბანკი“ გეგ მავს გა ნა ხორ ცი ე ლოს 200 მი

ლი არდ თურ ქულ ლი რამ დე ოდე ნო ბის სეს ხის და ფი ნან სე ბა და ასე ვე გა ზარ დოს, რო გორც ეკო ლო გი ურ და 

სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ფი ნან სე ბა, ასე ვე მდგრა დი ინ ვეს ტი რე ბის ფონ დე ბი 15 

მი ლი არ დი თურ ქუ ლი ლი რის ოდე ნო ბის სა მარ თავ აქ ტი ვე ბამ დე 2030 წლი სათ ვის.
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ანადოლუ სიგორთა  
/ ANADOLU SIGORTA

„ანადოლუ სი გორ თა“ (ანადოლუ ანო ნიმ თურქ სი გორ თა შირ ქე თი  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi)  
არის სა ჯა რო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ა, რო მე ლიც და არ ს და 1925 წელს რო გორც პირ ვე ლი ეროვ ნუ ლი სა დაზღ

ვე ვო კომ პა ნია თურ ქეთ ში. თა ვი სი ხან გ რ ძ ლი ვი ის ტო რი ის წყა ლო ბით კომ პა ნია ცნო ბი ლია აგ რეთ ვე რო გორც 

„თურქეთის დაზღ ვე ვის სკო ლა“. რო გორც „იშბანკ ჯგუ ფის“ (İşbank Group), ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო კო

მერ ცი უ ლი ფი ნან სუ რი ჯგუ ფის შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ის, „ანადოლუ სი გორ თის“ წი ლე ბის 48% კო ტი რე ბუ ლია 

სტამ ბო ლის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე. 2000 წლის მი წუ რულს 12 მი ლი არდ თურ ქულ ლი რა ზე მე ტი ჯა მუ რი აქ ტი

ვით „ანადოლუ სი გორ თა“ სა თა ვე ში უდ გას გზას ციფ რუ ლი და 

მდგრა დი მო მავ ლი სა კენ.

„ანადოლუ სი  გორ   თის“ ერ   თ   ერთ პრი  ო  რი  ტე  ტულ მი  მარ   თუ  ლე 

ბას წარ   მო  ად   გენს ბიზ   ნე  სის მო  დელ   ში ეკო  ლო  გი  უ  რი და სო  ცი  ა 

ლუ  რი პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის ინ   ტეგ   რი  რე  ბა. კომ   პა  ნი  ას გან   ხორ   ცი  ე 

ლე  ბუ  ლი აქვს სხვა  დას   ხ   ვა ინი  ცი  ა  ტი  ვე  ბი მდგრა  დი ეკო  ნო  მი  კუ  რი 

გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვის 

მიზ   ნით. „ანადოლუ სი  გორ   თას“ მი  აჩ   ნი  ა, რომ  მიმ   დი  ნა  რე და მო 

მა  ვალ   ში მო  სა  ლოდ   ნელ სა  შიშ   რო  ე  ბა  თა შო  რის ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ  

ნე  ლო  ვა  ნია კლი  მატ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ ლი რის   კე  ბი და გა  რე  მოს 

დაც   ვი  სა და სო  ცი  ა  ლუ  რი სა  კითხე  ბი. აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, კომ  

პა  ნია  ახორ   ცი  ე  ლებს კლი  მა  ტის ცვლი  ლე  ბებ   ზე პირ   და  პი  რი და 

არა  პირ   და  პი  რი ზე  მოქ   მე  დე  ბის აღ   მო  საფხ   ვ   რელ ინი  ცი  ა  ტი  ვებს.  

2021 წლი  დან მო  ყო  ლე  ბუ  ლი „ანადოლუ სი  გორ   თა“ თა  ვის შე  ნო 

ბებ   ში იყე  ნებს ელექ   ტ   რო  ბას, რომ   ლის გე  ნე  რი  რე  ბაც ხდე  ბა გა  ნახ  

ლე  ბა  დი რე  სურ   სე  ბი  დან და მხარს უჭერს გა ნახ ლე ბად ენერ   გი  ა  სა 

და ელექ   ტ   რო  ავ   ტო  მო  ბი  ლებს თა  ვი  სი პრო  დუქ   ცი  ის პორ   ტ   ფე  ლის 

მეშ   ვე  ო  ბით. გარ   და ამი  სა, 2020 წელს წარ   მო  ად   გი  ნა რა სა  ხუ  რა  ვის გა  რე ზე  და  პირ   ზე და  სა  მონ   ტა  ჟე  ბე  ლი მზის 

ფო  ტო  ე  ლექ   ტ   რუ  ლი პერ   სო  ნა  ლუ  რი სის   ტე  მე  ბის დაზღ   ვე  ვის პრო  დუქ   ტე  ბი, „ანადოლუ სი  გორ   თამ“ და  იწყო ელექ  

ტ   რო  ავ   ტო  მო  ბი  ლე  ბის ტექ   ნი  კუ  რი მომ   სა  ხუ  რე  ბი  სა და სა  რე  მონ   ტო მა  ღა  ზი  ე  ბის ჩარ   თ   ვა თა  ვის ქსელ   ში. კომ   პა  ნი  ას 

დაზღ   ვე  უ  ლი აქვს  745 მგვტ  სიმ   ძ   ლავ   რის ქა  რის ენერ   გი  ის აქ   ტი  ვე  ბი და 1.400 მგვტ სიმ   ძ   ლავ   რის მზის ენერ   გი  ის 

აქ   ტი  ვე  ბი, რო  მელ   თა სა  ბაზ   რო წი  ლი შე  სა  ბა  მი  სად 8.5%ს და 22%ს აღ   წევს.  კომ   პა  ნი  ამ წლი  დან წლამ   დე თან  

და  თან შე  ამ   ცი  რა ასე  ვე სპე  ცი  ფი  კუ  რი ენერ   გი  ის მოხ   მა  რე  ბის, CO2ის ემი  სი  ი  სა და ქა  ღალ   დის მოხ   მა  რე  ბის მაჩ   ვე 

ნებ   ლე  ბი. 2020 წელს 2019 წელ   თან შე  და  რე  ბით ქა  ღალ   დის მოხ   მა  რე  ბა ერთ და  საქ   მე  ბულ   ზე 67%ით შემ   ცირ   და.

„ანადოლუ სი გორ თა“ კარ გად აც ნო ბი ე რებს თა ვის მი სი ას, და იც ვას მომ ხ მა რებ ლე ბი კლი მატ თან და კავ ში რე

ბუ ლი რის კე ბი სა გან. კომ პა ნია რე გუ ლა რუ ლად აახ ლებს წყალ დი დო ბი სა და მეწყ რუ ლი პრო ცე სე ბის რის კე ბის 

რუ კას და იცავს კლი ენ ტებს ორი ვე – ფი ზი კუ რი და სა დაზღ ვე ვო რის კე ბი სა გან. „ანადოლუ სი გორ თამ“ ასე ვე 

შექ მ ნა სის ტე მა, რო მე ლიც კლი ენ ტებს აფ რ თხი ლებს ექ ს ტ რე მა ლუ რი კლი მა ტუ რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. მე ტიც, 

„ანადოლუ სი გორ თამ“ 2020 წელს და ნერ გა გა რე მოს დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი რის კე ბის მარ თ ვის სის ტე მა, 

რო მე ლიც უარ ყოფს ისეთ ინ ვეს ტი ცი ებს, რო მელ თაც შე იძ ლე ბა გა მო უს წო რე ბე ლი ზი ა ნი მი ა ყე ნონ გა რე მოს ან 

სა ზო გა დო ე ბას.

„ანადოლუ სი გორ თის“ კი დევ ერ თი უდი დე სი მი სიაა დაზღ ვე ვის თა ო ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა. კომ პა ნი ას 

ღრმად სწამს, რომ დაზღ ვე ვის თა ო ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა მო ი ტანს მდგრად ეკო ნო მი კურ ზრდას, და 

შე სა ბა მი სად, მუ შა ობს ციფ რუ ლი სივ რ ცის ათ ვი სე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით ახა ლი თა ო ბის მომ ხ მა რე ბელ თა ყუ

რადღე ბის მო სა პო ვებ ლად.
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ვპპ / WPP

1985 წელს და არ სე ბუ ლი კომ პა ნია მსოფ ლი ო ში უმ ს ხ ვი ლე სი კო მუ ნი კა ცი ე ბის კონ გ ლო მე რა ტი და კო მუ ნი კა ცი

ე ბის, ექ ს პე რი მენ ტე ბის, კო მერ ცი ი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს ლი დე რი ა, რო მელ საც მთე ლი მსოფ ლი ოს 

მას შ ტა ბით აქვს სა მი ათა სი ოფი სი, ჰყავს 180 ათა სი თა ნამ შ რო მე ლი, ხო ლო მი სი ფი ნან სუ რი ბრუნ ვა 46.2 მი

ლი არდ ფუნტს შე ად გენს. „ვპპ“ს შე მად გენ ლო ბა ში შე დის სა რეკ ლა მო სა ა გენ ტო ე ბი, მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის და

გეგ მ ვი სა და შეს ყიდ ვის კომ პა ნი ე ბი, კვლე ვი თი, ციფ რუ ლი და მო ბი ლუ რი სა ა გენ ტო ე ბი, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ

თი ერ თო ბის კომ პა ნი ე ბი და ბრენ დე ბი სათ ვის სა კონ სულ ტა ციო გან ყო ფი ლე ბე ბი.

თურ ქე თის მრეწ ვე ლო ბი სა და ბიზ ნე სის ასო ცი ა ცი ას თან (TÜS�AD) თა ნამ შ რომ ლო ბით „ვპპ“ გახ და ერ თ ერ თი 

პირ ვე ლი წევ რი, რო მელ მაც მხა რი და უ ჭი რა ბიზ ნე სის სამ ყა როს ინი ცი ა ტი ვას პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის შემ ცი

რე ბის თა ო ბა ზე, რა თა თა ვი სი წვლი ლი შე ე ტა ნა პლას ტ მა სით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში. 

გა რე მოს დაც ვის პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში ახა რის ხებს ძი რი თა დი სა ხის ნარ ჩე ნებს, ელექ ტ რო ნულ ნარ ჩე ნებ სა 

და სა ო ფი სე მოხ მა რე ბის მა სა ლებს  და ას რუ ლებს სა კო მუ ნი კა ციო აქ ტი ვო ბებს თა ნამ შ რო მელ თა შო რის  მოხ

მა რე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით.

ინო ვა ცი ე ბის ფრონ ტ ზე „ვპპ“ თურ ქე თის წარ მო მად გენ ლებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს გა ე როს გლო ბა ლუ რი 

შე თან ხ მე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის ახალ გაზ რ და ინო ვა ტორ თა პროგ რა მა ში, 

რო მე ლიც იწ ვევს ახალ გაზ რ და ტა ლან ტებს ინო ვა ცი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად  ახა ლი ტექ

ნო ლო გი ე ბის, ინი ცი ა ტი ვე ბის და ბიზ ნეს მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბით კომ პა ნი ის ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. რო გორც პროგ რა მის მო ნა წი ლემ, „ვპპ“მ 2019 წლის 9 აგ ვის ტოს 

გა მო აცხა და, რომ უარს ამ ბობს თა ვის ოფი სებ ში პლას ტ მა სის გა მო ყე ნე ბა ზე. გარ და იმი სა, რომ წამ ყ ვან მე ნე

ჯე რულ თა ნამ დე ბო ბებ ზე და საქ მე ბუ ლებს ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გი სა ხელ წო დე ბით „მწვანე სა ყე ლო“, კომ პა ნი ამ 

ასე ვე მო ამ ზა და და გა მო აქ ვეყ ნა მა ნი ფეს ტი სა თა უ რით „დგახარ მდგრა დი ცხოვ რე ბის მომ ხ რე მო ხა ლი სე თა 

რი გებ ში?“ მა ნი ფეს ტ ში აღ წე რი ლია აქ ტი ვო ბე ბი და  ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბაც შე უძ ლი ათ 

„ვპპ“ის და საქ მე ბუ ლებს ოფის ში, სახ ლ ში ან ოფის სა და სახლს შო რის მგზავ რო ბი სას. „ვპპ“მ შე მო ი ღო ასე ვე 

ძი ე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც 2020 წლის ბო ლომ დე მო ნი ტო რინგს უწევს მი წო დე ბის ქსელ ში  პლას ტ მა სის ნარ ჩე

ნე ბის გა და მუ შა ვე ბას, ასე ვე გა ნა ხორ ცი ე ლა 2020 წელს გა მო ყე ნე ბუ ლი პლას ტ მა სის მა სა ლე ბის ინ ვენ ტა რი ზა

ცი ა.  მსოფ ლი ოს და სუფ თა ვე ბის დღის ფარ გ ლებ ში „ვპპ“ის თურ ქე თის 50 თა ნამ შ რო მელ მა 300 სა ა თი და უთ

მო 1.5 ტო ნა ნაგ ვის, უმ თავ რე სად, პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბას, რა თა რამ დე ნი მე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან 

ერ თად გა და ე მუ შა ვე ბი ნათ. ამ გ ვარ მა ინი ცი ა ტი ვებ მა „ვპპ“ს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, 2019 წელს გა და ე მუ შა ვე ბი ნა 750 

კგ ელექ ტ რო ნუ ლი და 8.5 ტო ნა ქა ღალ დის, ხო ლო 2020 წელს – 3.5 ტო ნა ქა ღალ დის ნარ ჩე ნი.

„ვპპ“ის ინი ცი ა ტი ვებს შე დე გად მოჰ ყ ვა CO2ის ემი სი ის შემ ცი რე ბა კვად რა ტულ მეტ რ ზე 24%ით, ერთ სულ მო

სახ ლე ზე კი – 39%ით. „ვპპ“ის მი ზა ნია გახ დეს მი სა ბა ძი მა გა ლი თი მრეწ ვე ლო ბი სათ ვის ისე თი პრო ექ ტე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით, რომ ლე ბიც და დე ბით გავ ლე ნას მო ახ დენს გა რე მო ზე, იგუ ლის ხ მე ბა, რო გორც სა მუ შაო 

ად გი ლე ბი, ასე ვე სახ ლე ბი, სა დაც და საქ მე ბუ ლე ბი და მომ წო დებ ლე ბი  მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შო ბენ „ვპპ“

ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.
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კაპაროლი / CAPAROL

„კაპაროლი უკ რა ი ნა“ (Caparol Ukraine) არის გერ მა ნუ ლი კომ პა ნია “დავ სეს”ის (DAW SE) შვი ლო ბი ლი კომ

პა ნია 125წლიანი ის ტო რი ით. „კაპაროლის“ მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს უსაფ რ თხო და ენერ გო ე ფექ ტუ რი მშე ნებ

ლო ბა.

„კაპაროლმა“ თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ში პრო ექ ტით „თბილად. 

ლა მა ზად. სა ი მე დოდ.“ უკ რა ი ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ეს პრო ექ ტი ხელს უწყობს ენერ გო ე ფექ ტუ რი მშე ნებ ლო

ბის და გრძელ ვა დი ა ნი თბო ი ზო ლი რე ბუ ლი ფა სა დის სის ტე მე ბის, რო გორც კომ პ ლექ სუ რი თერ მუ ლი მო დერ

ნი ზე ბის პროგ რა მის ნა წი ლის, გან ვი თა რე ბას. გარ და იმი სა, რომ პრო ექ ტი გავლენის მოხდენას ცდი ლობ და 

სა ზო გა დო ე ბა ზე, არ ჩე ვა ნი შე ე ჩე რე ბი ნათ მწვა ნე და სუფ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, ასე ვე ზრდი და ცნო ბა დო ბას, 

ამ ყა რებ და კავ ში რებ სა და ამოკ ლებ და „კაპაროლის“ მი წო დე ბის ჯაჭვს.

კომ პა ნი ის მი ერ ჩატარებულ ტრე ნინ გ პ როგ რა მებ ში, რომ ლე ბიც გან კუთ ვ ნი ლი იყო და საქ მე ბუ ლე ბის თ ვის, პარ

ტ ნი ო რე ბის თ ვის, დი ზა ი ნე რე ბის თ ვის, ენერ გო ა უ დი ტო რე ბის თ ვის, სხვა მშე ნე ბე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის თ ვის და 

შე ე ხე ბო და უკ რა ი ნა სა და გერ მა ნი ა ში ენერგოეფექტური გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის არ ჩე ვა სა და გა მო ყე ნე ბას, 7 მი

ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ან მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა და ტრე ნინ გი გა ი ა რა 6,200 მო ნა წი ლემ. პრო ექტს მხარ და ჭე რას 

უწევ და „კაპაროლის“ სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო რე სურ სე ბი, ასე ვე ეროვ ნუ ლი მას მე დია და სხვა ინი ცი

ა ტი ვე ბი. მე ტიც, „კაპაროლმა“ გა აძ ლი ე რა პრო ექ ტის ზე გავ ლე ნა პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბით 

ისეთ სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბას თან, რო გო რი ცაა უკ რა ი ნის ენერ გი ის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და ენერ გი ის და ზოგ

ვის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო, და ასე ვე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, მათ შო რის: გერ მა ნი ის სა ერ თა შო

რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას თან (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)), 

სკან დი ნა ვი ის გა რე მოს დაც ვის სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ას თან (the Nordic Environment Finance Corporation 

(NEFCO)), სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ას თან (International Finance Corporation (IFC)), და გერ მა

ნი ის ენერ გე ტი კის სა ა გენ ტოს თან (Deutsche EnergieAgentur (DENA)). მომ სა ხუ რე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბის მო ნი

ტო რინ გის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში „კაპაროლმა“ სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ თან ერ თად იმი სათ ვის, რომ მო ეხ დი ნა 

მა თი სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ოპ ტი მი ზე ბა და შე სა ბა მი სად შე ემ ცი რე ბი ნა ნარ ჩე ნე ბის დაგ რო ვე ბა, შე ა ფა სა თა ვი სი 

პრო დუქ ცი ის რის კე ბი და სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ღი რე ბუ ლე ბა, მათ შო რის, იმ მა სა ლე ბის, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე

ნე ბა სით ბოს შთან თ ქ მი სა და გა მო ყო ფი სათ ვის. 

შე  დე  გად, რო  გორც თერ   მუ  ლი მო  დერ   ნი  ზა  ცი  ის ნა  წი  ლი, „კაპაროლმა“ გა  ნა  ვი  თა  რა რამ   დე  ნი  მე პრინ   ცი  პი მი  წო 

დე  ბის ჯაჭ   ვის შე  სამ   ცი  რებ   ლად. 2019 წელს „კა პა როლ მა“ და  ნერ   გა წარ   მო  ე  ბის ახა  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი, რომ   ლე 

ბი  თაც მზად   დე  ბო  და მშრა  ლი ნა  რე  ვი ფა  სა  დის სა  ი  ზო  ლა  ციო სის ტე მე ბი უკ   რა  ი  ნა  ში და გერ   მა  ნი  ი  დან უკ   რა  ი  ნა  ში 

გად   მო  ი  ტა  ნა თა  ვი  სი ქარ   ხ   ნის ნა  წი  ლი, რო  მე  ლიც ამ   ზა  დებ   და დამ   ცავ და დე  კო  რა  ტი  ულ მა  სა  ლებს ფა  სა  დე  ბის 

სა  ი  ზო  ლა  ციო სის   ტე  მე  ბი  სათ   ვის, რა  თა უზ   რუნ   ვე  ლე  ყო პრო  დუქ   ცი  ის მუდ   მი  ვი ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა უკ   რა  ი  ნის ტე 

რი  ტო  რი  ა  ზე გან   თავ   სე  ბულ საწყო  ბებ   ში. უფ რო მე ტი, „კაპაროლმა“ გა ა მარ ტი ვა თა ვი სი სა მუ შაო პრო ცე სე ბი 

მა სა ლე ბის შე სა ძე ნად სა ჭი რო ელექ ტ რო ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი სა და ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვით. შე დე გად 

„კაპაროლმა“ მი წო დე ბის დრო 20%ით შე ამ ცი რა. „კაპაროლის“ კომ პ ლექ სუ რი თერ მუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ის 

პროგ რა მის წყა ლო ბით შე ნო ბა თა მე პატ რო ნე ებ მა და ზო გეს 22,4 მლნ კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი აირი, რა მაც 

CO2ის ემი სია 20152020 წლებ ში 30%ით შე ამ ცი რა. 
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დტეკ / DTEK

„დტეკ“ი უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო ინ ვეს ტო რია უკ რა ი ნის ენერ გო სექ ტორ ში. მი სი კომ პა ნი ე ბი ჩარ თუ ლე ბი არი ან ქვა

ნახ ში რი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის მო პო ვე ბა ში, ქა რის, მზი სა და პლა ნე ტე ბის თერ მუ ლი ენერ გი ი დან ელექ ტ რო

ბის გე ნე რი რე ბა ში. „დტეკ“ი მო ნა წი ლე ობს ასე ვე ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ენერ გო რე სურ სე ბით 

ვაჭ რო ბა ში, მომ ხ მა რე ბელ თათ ვის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის დის ტ რი ბუ ცი ა სა და მი წო დე ბა ში, ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის 

სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში, და მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი და სა მუხ ტი მოწყო ბი ლო ბე ბის ქსე ლის გან ვი თა რე ბა ში.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად „დტეკ“ს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს ენერ გი ის ტრან ს ფორ

მა ცი ა ში, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ბაზ რი სა და ენერ გო და მო უ კი დებ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ში. მან შექ მ ნა უფ რო ინ კ

ლუ ზი ურ სა მუ შაო ძა ლი სა და ისე თი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც არა ვის რი ყავს.

„ტდეკ“ ი მოქ მე დებს, რო გორც არა მხო ლოდ ენერ გო სექ ტო რის თან და თა ნო ბი თი გან ვი თა რე ბის კა ტა ლი ზა

ტო რი, არა მედ აჩ ქა რებს მა რე გუ ლი რე ბე ლი, 

ტექ ნი კუ რი, კო მერ ცი უ ლი და ლო გის ტი კუ

რი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გ ვას მრეწ ვე ლო ბის 

ზრდის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით უკ რა ი ნის პირ ვე

ლი სამ რეწ ვე ლო ენერ გი ის შემ ნახ ვე ლი სის

ტე მის (ESS) აწყო ბით. ეს სის ტე მა შექ მ ნი ლია 

ელექ ტ როქ სელ ში ენერ გი ის დაგ რო ვე ბის, შე

ნახ ვი სა და მი წო დე ბი სათ ვის, ასე ვე ენერ გო

სის ტე მის გა მარ თუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის, 

რად გა ნაც უზ რუნ ველ ყოფს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

სა ჭი რო ხა რისხს.

მე ტიც, „ტდეკ“ს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე

აქვს უკ რა ი ნის მწვა ნე ენერ გი ის მრეწ ვე ლო ბა ში 

თა ვი სი მოქ მე დი კომ პა ნი ის „ტდეკ რი ნი უ ებ ლ

სის“ (DTEK Renewables) მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც 

უკ რა ი ნის უმ ს ხ ვი ლე სი ინ ვეს ტო რია მწვა ნე ენერ

გი ის სფე რო ში. უკ რა ი ნის ენერ გოს ტ რა ტე გი ის თა ნახ მად, კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია მიზ ნად ისა ხავს 

გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის წი ლის ზრდას ქვეყ ნის მთლი ან ენერ გე ტი კა ში. დღეს დღე ო ბით „ტდეკ“ ის 

მწვა ნე პორ ტ ფე ლი მო ი ცავს 1 გი გა ვა ტი მზის და ქა რის ენერ გი ას, რო მე ლიც უდ რის და ახ ლო ე ბით 3.125 მი ლი

ონ ფო ტო ე ლექ ტ რულ პა ნელს ან 412 ქსე ლურ ქა რის ტურ ბი ნას. მი სი პორ ტ ფე ლი შე ი ცავს 80 დას რუ ლე ბულ 

პრო ექტს სამ რეწ ვე ლო და სა ბი უ ჯე ტო სფე რო ებ ში, რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ელექ ტ რო ე

ნერ გი ის წლი უ რი მოხ მა რე ბა შე ამ ცი როს 157 კვტ/სთით, ბუ ნებ რი ვი აირის მოხ მა რე ბა კი – 1.1 კუ ბუ რი მეტ რით. 

2020 წელს კომ პა ნი ამ გა ნა ხორ ცი ე ლა ენერ გო მომ სა ხუ რე ბის შვი დი პრო ექ ტი, რო მელ თა შე დე გად ენერ გი ის 

წლი ურ მა და ნა ზოგ მა 29 მი ლი ონ კვტსთ შე ად გი ნა, და ასე ვე ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის ორი პრო ექ ტი სა ჯა რო სექ

ტორ ში, რომ ლის შე დე გად ენერ გი ის წლი უ რი და ნა ზო გი 476 კვტსთს გა უ ტოლ და. და ბო ლოს, „დტეკ “ის მწვა ნე 

ელექ ტ რო სად გუ რებ მა CO2ის ემი სია წლი უ რად 2 მი ლი ო ნი ტო ნა ზე მე ტით შე ამ ცი რეს. 

ეროვ ნულ ენერ გო სის ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ გ ვა რი  პრო ექ ტე ბით ჩნდე ბა  სუფ თა, გა რე მოს დაც ვის მი

მართ კე თილ გან წყო ბი ლი და უსაფ რ თხო გა რე მოს შექ მ ნი სა კენ  მი მარ თუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი უკ

რა ი ნა ში, რა საც გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს “დტეკ“ ის მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე გა დას ვ ლის საქ მე ში. მა თი 

ახა ლი 2030 წლის სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით „დტეკ“ ი ცდი ლობს, გახ დეს უფ რო ეფექ ტი ა ნი, ეკო მე გობ რუ ლი და 

ტექ ნო ლო გი უ რად გან ვი თა რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის 

პრინ ცი პე ბით და მიზ ნად აქვს და სა ხუ ლი, მი აღ წი ოს ნახ შირ ბა დის ნე იტ რა ლო ბას 2040 წლი სათ ვის.
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ფარმაკი  
/ FARMAK

„ფარმაკი“ დი დი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნიაა უკ რა ი ნა ში, რო მელ საც 95წლიანი ის ტო რია აქვს, და მი სი პორ ტ

ფე ლი 130ზე მეტ პრო დუქტს ით ვ ლის.

კომ პა ნია ყო ველ წ ლი უ რად თა ვი სი შე მო სავ ლე ბის 95%ზე მეტს ხე ლახ ლა აბან დებს გან ვი თა რე ბა ში. თა ნა მედ

რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის, გან ვი თა რე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბის, ასე ვე კომ პა ნი ის წარ მო ე ბა სა და მარ თ ვა ში ინო ვა

ცი უ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა „ფარმაკის“ მრა ვალ წ ლი ა ნი იდე ო ლო გი ის ნა წილს და მის უმ თავ რეს კონ კუ რენ

ტულ უპი რა ტე სო ბას წარ მო ად გენს.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ჩარ ჩოს შე სა ბა მი სად, „ფარმაკმა“ და ა ფუძ ნა ეკოს კო ლა – სას წავ ლო ონ ლა ინ პ ლატ

ფორ მა ბავ შ ვე ბი სათ ვის გა რე მოს დაც ვის სა კითხებ ზე, სა დაც რე გის ტ რი რე ბუ ლია 1.200 სტუ დენ ტი მთე ლი უკ

რა ი ნის მას შ ტა ბით. ეკოს კო ლის მი ზა ნი ა, გა ა ერ თი ა ნოს და შექ მ ნას  გა რე მოს დამ ც ველ ახალ გაზ რ და აქ ტი ვის

ტ თა სა ზო გა დო ე ბა, ახალ გაზ რ დებ ში და ნერ გოს გა რე მოს დაც ვის მი მართ კე თილ გან წყო ბი ლი ცხოვ რე ბის წე სი 

და გა ზარ დოს ცნო ბა დო ბა რე სურ სე ბი სა და ენერ გი ის ეფექ ტი ა ნო ბის თა ო ბა ზე.

ეკოს კო ლის თი თო ე ულ  სტუ დენტს შე უძ ლი ა, ის წავ ლოს უახ ლე სი სა ერ თა შო რი სო მე თო დე ბის შე სა ბა მი სად, მი

ი ღოს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ცოდ ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. სას წავ ლო პროგ რა მის მი ხედ ვით ლექ ცი ე ბის თე

მა ტი კა ა: ენერ გი ის ეფექ ტი ა ნო ბა და მისი გავ ლე ნა პლა ნე ტის კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ ზე. კურ სის გან მავ ლო ბა ში 

სტუ დენ ტე ბი ხვდე ბი ან უკ რა ი ნელ მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ ექ ს პერ ტებს, რომ ლე ბიც მათ თა ვი ანთ ცოდ ნას უზი ა

რე ბენ. ეკოს კო ლა ში სწავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ფე ხურს წარ მო ად გენს ეკოგ რან ტე ბი სათ ვის ეკოპ რო ექ ტე ბის 

მომ ზა დე ბა. სტუ დენ ტე ბი სწავ ლო ბენ პრო ექ ტე ბის მარ თ ვის სა ფუძ ვ ლებს, რა თა სა კონ კურ სო  ჟი უ რის წა რუდ

გი ნონ თა ვი ან თი იდე ე ბი. სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა „ფარმაკი“ გა მო ყოფს ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას გა მარ ჯ ვე ბუ

ლი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 25ზე მე ტი ქა ლა ქი, და სახ ლე ბა და სო ფე ლი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას 

გრან ტე ბის ფი ნა ლურ კონ კურ ს ში 2020 წელს და 12 პრო ექ ტი და ფი ნან ს და. პრო ექ ტე ბი შე ე ხე ბო და წყლი სა 

და ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას, სუფ თა და მწვა ნე გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 

სწავ ლე ბას, ეკო ლო გი ა სა და ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბას.

ბულგარეთი ხორვატია საქართველო პოლონეთი რუსეთი სერბეთი თურქეთი უკრაინა
ჩრდილოეთი 
მაკედონია უკრაინა
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პასუხისმგებლობაზე 
უარის თქმა
წი  ნამ   დე  ბა  რე პუბ   ლი  კა  ცი  ა  ში მო  ცე  მუ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბის და  სა  ხე  ლე 

ბა ან   /   და მა  გა  ლი  თე  ბი გან   კუთ   ვ   ნი  ლია მხო  ლოდ სას   წავ   ლო მიზ  

ნე  ბის   თ   ვის და არ ნიშ   ნავს ცალ   კე  უ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბის მხარ   და  ჭე  რას 

გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის მი  ერ. სი  ტუ  ა  ცი  უ  რი მა გა ლი

თე ბი შეგ   როვ   და გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის ად   გი  ლობ  

რი  ვი ქსე  ლე  ბის მი  ერ, რომ   ლე  ბიც და  მო  უ  კი  დე  ბელ და თვით   მ   მარ  

თ   ველ ერ   თე  უ  ლებს წარ   მო  ად   გე  ნენ და მუ  შა  ო  ბენ ქვეყ   ნის დო  ნე  ზე 

გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის ინი  ცი  ა  ტი  ვი  სა და მი  სი ათი 

პრინ   ცი  პის მხარ   და  სა  ჭე  რად.

საავტორო უფლება © 2021
პუბ ლი კა ცი ა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლა და ცუ ლია სა ავ ტო რო უფ

ლე ბით. გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა მხარს უჭერს ში ნა არ სის 

გავ რ ცე ლე ბას სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნით. პუბ ლი კა ცი ა ში მო ცე მუ

ლი ში ნა არ სის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია წი ნას წა რი ნე ბარ თ ვის 

გა რე შე იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მკა ფი ოდ იქ ნე ბა მი თი თე ბუ ლი წყა რო 

– გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა და თუ ში ნა არ სი არ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ

ლი კო მერ ცი უ ლი მიზ ნით.
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კომპანიები, რომლებიც იღებენ ზომებს მეცნიერულად დასაბუთებული მიზნების 
ინიციატივისა და ბიზნესის 1,5°C მიზნის კამპანიის ფარგლებში  

(2021 წლის ივნისის მდგომარეობით)

დანართი:
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დასახელება სექტორი ქვეყანა

გაეროს 

გლობალური 

შეთანხმება 

მონაწილეობის 

დონე

ბიზნესის 

მიზანი   

1.5C

SBTi

სტატუსი

Heinz Glas Dzialdowo 
Sp Z.o.o.c

კონტეინერები და შეფუთვა პოლონეთი არა ვალდებულება

JMB Wind Engineering
ხეტყე და ქაღალდის 

პროდუქტები
პოლონეთი არა ვალდებულება

Żabka Polska Sp. z o. o.
საკვები და სტეპლერები  

საცალო ვაჭრობა
პოლონეთი ხელმომწერი ვალდებულება

Arkhangelsk Pulp  
and Paper Mill

ხეტყე და ქაღალდის 

პროდუქტები
რუსეთი არა ვალდებულება

EN+ GROUP IPJSC
სამთო მოპოვება: რკინა, 

ალუმინი, სხვა მეტალები
რუსეთი მონაწილე დიახ ვალდებულება

PJSC PhosAgro ქიმიკატები რუსეთი მონაწილე  

PJSC Tatneft ნავთობი და გაზი რუსეთი მონაწილე დიახ ვალდებულება

X5 Retail Group
საკვები და სტეპლერები  

საცალო ვაჭრობა
რუსეთი მონაწილე ვალდებულება

Abdi Ibrahim Ilac  
Sanayi ve Tic. AS

ფარმაცევტული პროდუქცია 

და ბიოტექნოლოგიები
თურქეთი ხელმომწერი ვალდებულება

Albaraka Türk 
Participation Bank

ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი არა ვალდებულება

ARÇELİK A.Ş.
სამომხმარებლო და 

ხანგრძლივი მოხმარების 

პროდუქტები

თურქეთი არა
ამოცანები 

დასახულია

Eti Soda A.S. ქიმიკატები თურქეთი ხელმომწერი  

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.
სახმელეთო ტრანსპორტი და 

რკინიგზა
თურქეთი არა

ამოცანები 

დასახულია

Kazan Soda Elektrik 
Üretim A.S. ქიმიკატები თურქეთი ხელმომწერი ვალდებულება

T.GARANT_ BANKASI A._.
ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი არა ვალდებულება

TSKB
ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი მონაწილე ვალდებულება

Turkiye Garanti Bankasi 
A.S.

ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი მონაწილე ვალდებულება

Türkiye İş Bankası
ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი მონაწილე ვალდებულება

Turkiye Sinai Kalkinma 
Bankasi (TSKB)

ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი მონაწილე ვალდებულება

Uludağ İçecek
საკვებისა და სასმელის 

დამუშავება
თურქეთი არა ვალდებულება

VakifBank
ბანკები, სხვადასხვა ფინანსური 

პროდუქტი და დაზღვევა
თურქეთი მონაწილე  ვალდებულება

60



ადამიანის უფლებები

1 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს და პატივი 
სცეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 
უფლებებს.

2 ბიზნესი არ უნდა გახდეს ადამიანის უფლებების 
დარღვევის თანამონაწილე.

გაეროს გლობალური  

შეთანხმების ათი პრინციპი

გაეროს გლობალური  

შეთანხმების შესახებ

გა ე როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის  ინი ცი ა ტი ვა, გა ე როს გლო
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა მო უ წო დებს მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ 
ად გი ლას მყოფ კომ პა ნი ებს ოპე რა ცი ე ბი და სტრა ტე გი ე ბი 
თან ხ ვედ რა ში მო იყ ვა ნონ ათ პრინ ციპ თან ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და კო
რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სფე რო ებ ში. ჩვე ნი მი ზა ნია 
და ვაჩ ქა როთ და გა ვაძ ლი ე როთ ბიზ ნე სის გლო ბა ლუ რი  
ერ თობ ლი ვი გავ ლე ნა ათი პრინ ცი პის დაც ვი სა და მდგრა
დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის გზით ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და ეკო სის ტე მე ბის სა შუ ა ლე ბით, 
რომ ლე ბიც ცვლი ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნი ან. 
12,000ზე მე ტი კომ პა ნი ით, 3,000 არა სა მე წარ მეო  ხელ
მომ წე რი პი რით 160ზე მეტ ქვე ყა ნა ში და 69 ად გი ლობ
რი ვი  ქსე ლით, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა არის 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დი დი კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო
ბის ინი ცი ა ტი ვა – ერ თი გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა, რო მე
ლიც აერ თი ა ნებს ბიზ ნესს უკე თე სი მსოფ ლი ოს თ ვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გამოიწერეთ  
@globalcompact სოციალურ მედიაში და ესტუმრეთ 
ჩვენს  ვებგვერდს მისამართზე unglobalcompact.org.

© 2021 United Nations Global Compact

685 Third Avenue New York, NY 10017, USA

გარემოს დაცვა

7 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს პრევენციულ 
მიდგომას გარემოსდაცვითი გამოწვევებისადმი.

8 თავის თავზე უნდა აიღოს ინიციატივები და ხელი 
შეუწყოს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
განვითარებას.

9 უნდა წაახალისოს გარემოსთვის არამავნე 
ტექნოლოგიების განვითარება და გავრცელება.

კორუფციასთან ბრძოლა

10 ბიზნესმა უნდა იმუშაოს კორუფციის ყველა 
ფორმის წინააღმდეგ, ფულის გამოძალვისა და 
მექრთამეობის ჩათვლით.

გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპები ეფუძნება:
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, შრომის საერთაშორისი 
ორგანიზაციის შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების 
დეკლარაციას, გარემოსა და განვითარების შესახებ რიოს დეკლარაციასა და გაეროს 
კონვენციას კორუფციის წინააღმდეგ.

შრომითი უფლებები

3 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს შეკრებისა და 
გაერთიანების თავისუფლებას და აღიაროს 
უფლება კოლექტიური მოლაპარაკებების 
შესახებ.

4 უნდა აღკვეთოს იძულებითი და სავალდებულო 
შრომის ყველა ფორმა.

5 უნდა ეფექტურად აღკვეთოს ბავშვთა შრომა. 

6 უნდა გამორიცხოს დისკრიმინაცია დასაქმების 
ეტაპზე და თანამშრომლების მიმართ.

აღმოსავლეთ ევროპა


