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Докладът за 2011 илюстрира цялостната стратегия на компанията за устойчиво развитие
с добавена стойност
Siemens надмина своите цели за устойчиво развитие през фискалната 2011 г.
Прогнозирано в Доклада за устойчиво развитие на компанията за 2011 г., това
постижение представлява намаляване на въглеродните емисии (CO2) с 22% на годишна
база, в сравнение с фискалната 2006 г. Заложената цел за намаляване на емисиите е
20%. В сравнение с фискалната 2006 г., Siemens също редуцира и консумацията на вода
с 33% на годишна база. По този начин компанията изненадващо надмина своята цел от
20%.
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"Устойчивото развитие е водещ принцип за нас и създава големи бизнес възможности
за нашата компания", каза Барбара Кукс – член на Управителния съвет на Siemens,
отговорна за устойчивото развитие. "Ние сме постигнали значителен напредък в тази
връзка – по отношение както на нашите вътрешни, така и външни цели".
Устойчивото развитие е основен двигател за бизнеса на Siemens.
През фискалната 2011 г., компанията генерира приходи от 30 млрд. евро с екологичното
си портфолио - сума, равняваща се на около 40% от общите продажби на компанията и
на девет процента ръст в сравнение с фискалната 2010 г.
Siemens е един от най-големите доставчици на екологично чисти технологии в света. До
края на фискалната 2014 г., компанията възнамерява да увеличи приходите си от
продукти и решения от своето екологично портфолио на най-малко 40 млрд. евро като
предложи още иновативни продукти и като постигне над средния ръст в областта на
възобновяемите енергийни източници, например.
Siemens също така е надхвърлила целите си за намаляване на въглеродните емисии на
своите клиенти. Компанията първоначално планираше да намали годишните емисии на
CO2 на своите клиенти с около 300 милиона тона до края на фискалната 2011 г.
Реалният спад на показателя възлиза на около 320 милиона тона - сума, равна на
общите годишни емисии на CO2 от Берлин, Делхи, Хонконг, Истанбул, Лондон, Ню Йорк,
Сингапур и Токио взети заедно. "Ние дължим тези успехи на изключителната
ангажираност на нашите служители и партньори. Впечатляващите оценки на външни
наблюдатели също ни показват, че сме на прав път", коментира Барбара Кукс.
През фискалната 2011 г., Siemens допълнително подобри представянето си спрямо
предходната година, заемайки първо място за най-устойчиво развиваща се компания в
класацията за устойчиво развитие Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Компанията
спечели и германската награда за устойчиво развитие за 2011 г. със своята стратегия
за устойчиво развитие.
Устойчиво развитие с добавена стойност
Siemens е изпълнил изцяло своята стратегия за устойчиво развитие с добавена
стойност. Докладът на компанията за 2011 г. илюстрира това постижение с помощта на
три проучвания, които показват как фирмата насърчава устойчивото развитие на
своите доставчици и бизнес партньори, както в своите собствени операции, така и при
тези на своите клиенти.
По отношение на доставчиците, сътрудничество на Siemens с китайската компания
CIMC - най-големият световен производител на контейнери от неръждаема стомана,
доведе до разработване на съвместен проект и едно изключително успешно
сътрудничество. Siemens съветва CIMC в оптимизирането на производствените й
процеси.
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По отношение на операторите, разширяването на производството на газови турбини на
Siemens в Шарлот, Северна Каролина, постави нови стандарти за качество,
производителност, гъвкавост и конкурентоспособност. В този нов завод, Siemens
произвежда най-мощната газова турбина, която държи световния рекорд по
ефективност при комбинирания цикъл. Производствената база в Шарлот предложи
около 700 нови работни места в този структурно слаб регион на САЩ.
По отношение на клиентите си, Siemens разработи новия влак ICx за германския
железопътен оператор Deutsche Bahn. ICx, който поставя нови стандарти за
надеждност, комфорт и екологичност, консумира с 30% по-малко енергия в сравнение
със своя предшественик.
Доклада за Устойчиво развитие на Siemens за 2011 г. може да бъде изтеглен от тук .
Източник: www.3e-news.net
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