პროკრედიტ ბანკი - ეკო მიმართულება
საინფორმაციო ბროშურა, 2019 წლის მე-2 კვარტალი

პროკრედიტ ჯგუფის ზემოქმედების ანგარიში
ზემოქმედების ანგარიში მოიცავს პროკრედიტ ჯგუფის აქტივობას ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური
მიმართულებებით. 2018 წლის ანგარიში, წინა წლის მსგავსად გლობალური ანგარიშგების ინიციატივის სტანდარტების
(GRI) შესაბამისად შეიქმნა.
გლობალური ანგარიშგების ინიციატივის სტანდარტები (GRI) საერთაშორისო დამოუკიდებელი სტანდარტებია,
რომლებიც „ბიზნესებს, სახელმწიფოებსა და ორგანიზაციებს უადვილებს მდგრადობის საკითხებზე ბიზნესის
გავლენის უკეთ გაიგებას და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას“.
ჩვენი პოლიტიკა და პრაქტიკული საქმიანობა მდგრადი განვითარების სხვადასხვა მიზნების მიღწევას
გულისხმობს გრძელვადიან პერსპექტივაში.ზემოქმედების ანგარიშში გამოვყოფთ იმ შვიდ ძირითადს, რომელთა
განხორციელებაშიც უდიდეს ძალისხმევას ვდებთ.

მომდევნო სამიდან ხუთ წლამდე პერიოდში დავსახეთ სამი ძირითადი მიზნის მიღწევა ჯგუფის დონეზე:

ბანკის სასესხო პორტფელში
მწვანე სესხების წილის 20%-მდე
გაზრდა

ნახშირბად-ნეიტრალურობის
მიღწევა

სოციალურ და გარემოსდაცვით
საკითხებზე თანამშრომლების
ცოდნისა და კომპეტენციის
მაღალი დონის შენარჩუნება და
ამაღლება

ყველაზე გამორჩეული ფაქტები პროკრედიტის ზემოქმედების ანგარიშიდან:

იცით თუ
არა რომ?

2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს პროკრედიტ ჯგუფის მწვანე
სესხების პორტფელი 39%-ით გაიზარდა და 678 მილიონი ევრო
შეადგინა, რაც ჯგუფის მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 15.4%-ია.

ჯგუფის ეკოლოგიური მაჩვენებლები 2018 წელს

თანამშრომლების განვითარება

ელექტროენერგიის მთლიანი
მოხმარება 23%-ით
შემცირდა

ავტოპარკის 57%
ელექტრო ან ჰიბრიდული
ავტომანქანებისგან
შედგება

2018 წელს
თანამშრომელთა
ტრენინგს 450 000-ზე
მეტი საათი დაეთმო

საკუთარი მზის
ფოტოელექტრო (PV)
სისტემებმა გამოიმუშავეს 160 მგვტ/სთ ენერგია

წყლის მოხმარება ერთ
თანამშრომელზე 6%-ით
შემცირდა

პროკრედიტ აკადემიას 581
კურსდამთავრებულები /
მონაწილე ჰყავდა

CO2-ის ემისიები
15%-ით
შემცირდა

საბეჭდი ქაღალდის
მოხმარება 34%-ით
შემცირდა

CO2

ჯგუფის უახლესი ზემოქმედების
ანგარიშის შესახებ უფრო მეტი
ინფორმაციისთვის გადადით
ბმულზე.

პროკრედიტ ბანკი საქართველოს გარემოსდაცვითი აქტივობები
ჩვენი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სამი მიმართულება:
შიდა გარემოსდაცვითი
მენეჯმენტი

ეკოლოგიური რისკის
მართვა დაკრედიტებაში

ჩვენი მიზანია ენერგიის, წყლისა
და ქაღალდის მოხმარების, ასევე
ნარჩენების წარმოქმნის და
ბანკის ნახშირბადის ნაკვალევის
შემცირება.

ჩვენ არ ვაფინანსებთ ისეთ
ბიზნესებს, რომელთა
საქმიანობაც ზიანს აყენებს
გარემოს ან საფრთხეს უქმნის
მათი თანამშრომლებისა
და გარშემომყოფების
ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას
ან კეთილდღეობას.

მაგალითისთვის, 2018 წელს
ინვესტიცია ჩავდეთ წვიმის წყლის
გამოყენების პროექტში. მან
ფუნქციონირება დაიწყო ივნისის
თვეში და 7 თვის განმავლობაში
330 მ3 წყალი გადაამუშავა,
რომლის გამოყენება მოხდა
ტექნიკური მიზნებისთვის და
შეადგინა პროკრედიტ ბანკის
შენობებში გამოყენებული წყლის
19%.

ვემსახურებით ისეთი ტიპის
ბიზნესებს, რომლებიც
სათანადო ყურადღებას უთმობენ
გარემოს დაცვას და ამგვარად
ვამცირებთ გარემოზე ჩვენს
არაპირდაპირ ზემოქმედებას.

მწვანე დაფინანსება
მწვანე დაფინანსებით, ხელს
ვუწყობთ კლიენტებს ქვეყანაში
მწვანე ინვესტიციების
განხორციელებაში.
მწვანე სესხებით ფინანსდება
ენერგოეფექტურობის დონის
ამღლება განახლებადი ენერგო
ტექნოლოიების დანერგვა
და სხვა გარემოს დაცვითი
მიზნობრიობები.
მწვანე ინვესტიციის მაგალითები:
• წარმოების გადაიარაღება
ენერგოეფექტური
დანადგარებით
• ენერგოეფექტური გათბობა/
გაგრილება/ვენტილაციის
სისტემების დაყენება შენობებში
• შენობის შემომზღუდი
კონსტრუქციების / კედლების,
ჭერის, იატაკის თბოიზოლაცია
• ბიო პროდუქციის წარმოება

ჩვენი ზემოქმედება პროკრედიტ ბანკი, საქართველო
მწვანე საკრედიტო პორტფელის განვითარება
2018 წელი
2018 წლის მანძილზე დაფინანსებულია 15,5 მილიონ ევროზე
მეტი მწვანე მიზნობრიობა ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც
შემდეგნაირად არის გადანაწილებული

17%

ენერგოეფექტური ინვესტიციები 83%
(20%-ით დაბალი ენერგომოხმარება ან CO2 ემისია)
განახლებადი ენერგიის და გარემოსადმი მეგობრული
ინვესტიციები 17%
(რესურსების ეფექტურობა, ნარჩენების მართვა / პრევენცია)

მწვანე ინვესტიციები მთლიანი საკრედიტო
პორტფელის 14%-ს შეადგენს.

83%
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