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ИКЕА изпълни ключови цели за устойчиво развитие през 2020 

Постиженията включват постигане на цели за горското стопанство, както и оценка на 

над 9500 продукта за съответствие с кръгова икономика 

 

Според годишния доклад за устойчиво развитие 2020* ИКЕА продължава да 

изпълнява дългосрочната си стратегия и бележи прогрес в предизвикателна 

глобална обстановка. Докладът е издаден от Inter IKEA Group и обхваща 

колективните усилия на участниците във франчайз системата и стойностната верига 

на шведския бранд. 

В доклада си компанията е отчела основните постижения, част от които са: 

- Запазване здравето и благосъстоянието на колеги, клиенти, доставчици и 

общности в стойностната верига на ИКЕА в ситуацията на  пандемията от 

Covid-19; 

- постигане на целта за дървесина – над 98%** от дървесината, вложена в 

продуктите ИКЕА е от по-устойчиви източници (сертифицирана от FSC или 

рециклирана). Тя се добива от отговорно стопанисвани гори, като процесът не 

допринася за обезлесяване;  

- ограничаване на глобалния си въглероден отпечатък в следствие на няколко 

подобрения, като например използване на повече възобновяема енергия в 

производството и транспорта, увеличаване на енергийната ефективност в 

осветителните тела и уредите, както и въвеждането на повече храни с 

растителен произход в асортимента (като растителните кюфтенцата 

HUVUDROLL) 

- Направената кръгова оценка на над 9500 продукта – от мебели до аксесоари.   

“Тази изключителна година ни направи още по-решителни да ускорим усилията си за 

справяне с изменението на климата и да се застъпим за устойчиво развитие. Кризата 

COVID-19 в много отношения беляза хората”, споделя Лена Прип-Ковач, главен 

директор „Устойчиво развитие“ в Inter IKEA Group. „Важна част от нашите планове 

не е спряла реализацията си. В момента работим усилено върху разработване на 

продуктова гама в полза на кръговата икономика и достигаме напредък към 100% 

възобновяема енергия в производството“, допълва Прип-Ковач. 

ИКЕА обяви и нов План за опазване на горите 2030 г., който ще засили работата по 

подобряване на биологичното разнообразие и ще адресира промяната на климата в 

световен мащаб.  

“Отговорно управляваните гори играят жизненоважна роля за смекчаване на 

последиците от глобалното затопляне. Като прилагаме строги изисквания и си 

партнираме с различни организации по света, ние допринасяме за развитие в тази 

устойчива посока. Натискът върху горските екосистеми в света се увеличава. Сега е 

време да предприемем още по-цялостен подход, за да защитим и подкрепим тези 

важни ресурси за поколения напред“, споделя изпълнителният директор на Inter 

IKEA Group, Йон Абрахамсон Ринг. 

Повече информация за годишния доклад за устойчиво развитие 2020 можете да 

видите тук и тук.  

https://newsroom.inter.ikea.com/Publications/ikea-sustainability-report-fy20--forestry-goal-and-circular-assessment-of-the-product-range-achieved/s/d1af3c56-e99e-4449-aa64-24cc3ac223a3
https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/578053_v2.pdf


 

Повече информация за Плана за опазване на горите 2030 можете да 

откриете тук. 

 

 

* Финансовата година 2020 (FY20) е периодът от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г. 

** Считаме, че целта е завършена, когато постигнем повече от 98% цялостно изпълнение. Поради неочаквани 
смущения или развитие на нови доставчици / бизнес партньори, не можем да гарантираме 100% изпълнение 
във всеки даден момент от времето. 

 
За ИКЕА 
ИКЕА предлага добре проектирано, функционално и достъпно, висококачествено 
обзавеждане на дома, произведено с грижа за хората и околната среда. Има няколко 
компании с различни собственици, работещи под марката ИКЕА, всички споделящи една 
и съща визия: да се създаде по-добро ежедневие за много хора. ИКЕА е основана в 
Швеция през 1943 година. 
  
Относно франчайз системата на ИКЕА 
 Ритейл бизнесът на IKEA се управлява чрез франчайз система с франчайзополучатели, 
които имат право да предлагат и продават продуктовата гама на ИКЕА в рамките на 
определени географски територии. Inter IKEA Systems B.V. е собственик на концепцията 
ИКЕА и световен франчайзодател, който също така възлага на различни ИКЕА компании 
да разработват и предлагат продуктовата гама, както и да доставят комуникационни 
решения. Днес 12 различни групи компании имат право да притежават и управляват 
канали за продажба на ИКЕА съгласно франчайз споразумения с Inter IKEA Systems B.V. 
  
Относно Inter IKEA Group 
Inter IKEA Group включва Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG и IKEA 
Industry AB. Inter IKEA Holding B.V. е холдинговата компания на Inter IKEA Group. 
 

 

Следете всичко около ИКЕА тук: Website , Facebook , YouTube и Instagram  

https://newsroom.inter.ikea.com/news/ikea-launches-new-2030-forest-agenda-to-push-for-improved-forest-management-and-biodiversity-globall/s/027f441f-53c8-4d4d-9032-310f626f4cc4
https://www.ikea.bg/
https://www.facebook.com/ikeabulgaria/
https://www.youtube.com/user/IKEABulgaria
https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

