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პროკრედიტ ჯგუფის ზემოქმედების ანგარიში

ჩვენი მიღწევები 2019 წელს

ზემოქმედების ანგარიში ყოვლისმომცველი 
დოკუმენტია, რომელშიც ეკონომიკურ, სოციალურ 
და ეკოლოგიურ მდგრადობასთან დაკავშირებით 
ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებებია 
აღწერილი.  2018 და 2017 წლების მსგავსად,   
2019 წლის ანგარიშიც გლობალური ინიციატივის 
(GRI) სტანდარტების შესაბამისად შემუშავდა. 

მდგრადი განვითარების 7 მიზანთან ერთად, 
გასულ წელს დოკუმენტში მე-10 - “შემცირებული 
უთანასწორობის” მიზანიც შევიტანეთ, 
რადგან მიგვაჩნია, რომ პროკრედიტ ბანკის  
პასუხისმგებლობის ნაწილი სტაბილური და 
მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაა.

2018 წლის ანგარიშში პროკრედიტ ჯგუფმა სამი საშუალოვადიანი მიზანი განსაზღვრა 
მომავალი სამიდან ხუთ წლამდე პერიოდზე, მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების 
გზაზე. ქვემოთ მოცემულია გასულ წელს ამ მიზნების შესრულებაში მიღწეული პროგრესი.
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მწვანე პორტფელის წილი 

20% მწვანე სესხები

ჯგუფის მწვანე სესხების 
პორტფელის ფარდობითი 
მოცულობის გაზრდა მთლიანი 
საკრედიტო პორტფელის 20%-
მდე, ჩვენი მწვანე საკრედიტო 
საქმიანობის მაღალი ხარისხის 
შენარჩუნებით.
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პროკრედიტის მიერ  
გამოყოფილი CO2 -ის გავლენა

ტრენინგი თანამშრომლებისთვის 
სოციალულ-ეკოლოგიურ საკითხებზე

ნახშირბად-ნეიტრალური 

ნახშირბად-ნეიტრალური 
მდგომარეობის მიღწევა 
ჯგუფის მიერ CO2 (კარბონის 
დიოქსიდის) გამოყოფის 
კუთხით. 

გარემოსდაცვითი 
მართვა

სპეციალური თემა: 
პლასტმასი (ყველა 

თანამშრომელი)

განახლებადი ენერგია 

(ეკო, ბიზნეს და რისკების 
განყოფილება)

მწვანე დაფინანსება

(ბიზნეს განყოფილება)

გარემოსდაცვითი 
და სოციალური 

ზემოქმედების შეფასება 
(ეკო, ბიზნეს და რისკების 

განყოფილებები)

 

ეთიკის კურსი 
პროკრედიტის 

ბანკირების აკადემიაში

(ბანკებიდან შერჩეული 
მონაწილეები)

ჯგუფის მწვანე 
დაფინანსების 

სემინარი

(მენეჯმენტი, 
ეკო და ბიზნეს 

განყოფილებები) 

პერსონალის კვალიფიკაცი

ჩვენი პერსონალის 
სოციალური და ეკოლოგიური 
კომპეტენციის მაღალი დონის 
შენარჩუნება და კიდევ უფრო 
გაზრდა. 

გარემოსდაცვითი კურსები 
პროკრედიტის მენეჯმენტის 

აკადემიაში და პროკრედიტის 
ბანკირების აკადემიაში

(ბანკებიდან შერჩეული 
მონაწილეები)

ქცევის კოდექსი 

(ყველა თანამშრომელი)



ჯგუფის ეკოლოგიური მაჩვენებლები 2019 წელს და 
თანამშრომლების განვითარება

იცით თუ 
არა, რომ

2019 წელს, 2018 წელთან შედარებით, პროკრედიტ 
ჯგუფის მწვანე სესხების პორტფელი 17.5%-ით გაიზარდა, 
რაც 795.4 მილიონ ევროს შეადგენს და ჯგუფის მთლიანი 
საკრედიტო პორტფელის 16.6%-ია.   

ჯგუფის 
ეკოლოგიური 
მაჩვენებლები 

2019 წელს

თანამშრომლების 
განვითარება

ელექტროენერგიის 

სრული მოხმარება  

6%-ით შემცირდა

CO2-ის გამოყოფა 

19%-ით 

შემცირდა

CO2

საბეჭდი ქაღალდის მოხმარება 23%-ით შემცირდა

ავტოპარკის  65%
ელექტრო ან ჰიბრიდული 
ავტომანქანებისგან 
შედგება

გარემოსდაცვით და სოციალურ 
საკითხებთან დაკავშირებული 
12-ზე მეტი სხვადასხვა  
ტრენინგი 
თანამშრომლებისთვის

ჯგუფის უკანასკნელი “ზემოქმედების ანგარიშის” შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის, გადადით ბმულზე.

სულ 456 000-ზე 

მეტი სატრენინგო 

საათი 2019 წელს

პროკრედიტის ბანკირების 
აკადემიისა და პროკრედიტის 
მენეჯმენტის აკადემიის 504 
კურსდამთავრებული  
ან მონაწილე

უფასო საცურაო 

გაკვეთილები რეგიონული 

სკოლებისთვის  

ჩვენი საკუთარი მზის 
ელექტროსადგურები  

204 მგვტ/სთ 
გამოიმუშავებს წელიწადში

https://procredit-holding.com/wp-content/uploads/2020/03/ProCredit_Impact_Report_2019_L.pdf


1   დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ 90-ე გვერდი “2019 წლის ზემოქმედების შესახებ ანგარიშის” დანართში. 

განახლებადი 
ენერგიის პროექტების 
დაფინანსებასთან 
დაკავშირებული ჯგუფის 
გაუმჯობესებული 
სტანდარტები ყველა 
პროკრედიტ ბანკში 
გამარტივებული 
მიდგომის დანერგვას 

შეუწყობს ხელს. 
კოორდინირებული 

მიდგომა და დადგენილი 
პროცედურები ჩვენი საქმიანობის ქვეყნებში 
განახლებადი ენერგიის პროექტების 
დაფინანსების მხარდაჭერისთვის სათანადო 
გარემოს უზრუნველყოფს. 

ყოვლისმომცველმა ტრენინგებმა ხელი 
შეუწყო ისეთი შესაძლებლობების შექმნას, 
რაც აუცილებელია ამ ტიპის პროექტების 
სტიმულირებისა და განახლებადი ენერგიის 
პორტფელის ზრდის ხელშეწყობისთვის. 
აღნიშნული განცხადების გათვალისწინებით, 
ბანკები მზად არიან ხელი შეუწყონ მომავალი 
ენერგიის დეკარბონიზაციას ჩვენი საქმიანობის 
ქვეყნებში, სადაც ჰაერის დაბინძურება ერთ-
ერთი ყველაზე აქტუალური ეკოლოგიური 
გამოწვევაა.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ 2017 წლიდან 2019 
წლამდე მწვანე სესხების პორტფელში 
დაფინანსებული განახლებადი ენერგიის 
პროექტების მიმოხილვას.

ჯგუფის მიღწევები განახლებადი ენერგიის 
დაფინანსების მიმართულებით

განახლებადი ენერგიის პროექტები მწვანე სესხების პორტფელში 1
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2019 წელს სულ 

68,103
ტონა CO2-ის ემისია ავიცილეთ თავიდან 

(2018 წელს - 52 437 ტონა)

მზის ელექტრო 
სისტემა
2019

ჰიდრო
2019

ბიომასა
2019



2 Total volume of green loans provided to business and private clients in all ProCredit countries

პროკრედიტ ბანკი საქართველოს ღონისძიებები 
განახლებადი ენერგიის მიმართულებით

პროკრედიტ ბანკი საქართველოში მწვანე 
ეკონომიკის განვითარებისთვის

მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც პროკრედიტ ბანკმა განახლებადი ენერგიის 
მიმართულებით განახორციელა - მზის ელექტროსადგურია. ბანკის სათაო ოფისის სახურავის 
500 კვ.მ ტერიტორიაზე მზის პანელები განთავსდა, რომელთა საშუალებით  ბანკის შიდა  
მოხმარების დაახლოებით 12% ამ სადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგიით ჩანაცვლდება. 
მონაცემები გამომუშავებული ელექტროენერგის, შემცირებული ემისიების და სხვა დაზოგილი 
რესურსების შესახებ რეალურ დროში აღირიცხება და    ბანკის სათაო ოფისში განთავსებულ 
ეკრანზე  არის ნაჩვენები. 

რატომ განახლებადი ენერგია?
იმიტომ, რომ ენერგია ყოველდღიურად გვჭირდება და მასზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება!
განსხვავებით წიაღისეული საწვავისგან, განახლებადი ენერგია  ამოუწურავია და მისი 
გამოყენება გარემოს ზიანს არ აყენებს. 

მზის განახლებადი ენერგიის გამოყენება ჩვენი მომავალია და ბანკის მდგრადი განვითარების 
მიზნებთან არის თანხვედრაში. 

2019 წელს ბანკის მიერ განხორციელებულმა დაფინანსებამ მწვანე ინიციატივებში  39 მილიონი 
ევრო შეადგინა,  საიდანაც ინვესტიციები ენერგოეფექტურ შენობებსა და მანქანა დანადგარებში 
ჯამურად 28 მილიონ ევროს მოიცავდა. 

მწვანე სესხების პორტფელი 
მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 

16%-ია 
და სტაბილურად იზრდება


