
Közös értékteremtés

Maggi Naija Pot: Egy fűszerkocka, 
melynek társadalmi hatása van

A Maggi nigériai Flowergate gyárában 
készülő új Naija Pot fűszerkocka 
a helyi ízlésnek és a modern 
fogyasztók egyszerűbb összetevőket 

igénylő elvárásainak is megfelel, de  
továbbfejlesztett tápanyagprofiljának 
köszönhetően kevesebb sót is 
tartalmaz.
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A Közös Értékteremtés 
(CSV – Creating Shared 
Value) a Nestlé üzleti 
tevékenységének egyik 
alappillére. Tevékenységünk 
és termékeink úgy járulnak 
hozzá a Nestlé folyamatos 
sikeréhez, hogy közben 
pozitív hatással kell lenniük  
a társadalomra.

Fókuszban a kulcsterületek
A hosszú távú értékteremtés kellő odafigyelést 
igényel. Szakértők bevonásával három olyan területet 
azonosítottunk, melyeken üzleti tevékenységünk  
a lehető legszorosabban kapcsolódik a fogyasztókhoz és 
a társadalomhoz: ezek a táplálkozás, a vidékfejlesztés és 
a vízgazdálkodás. Valódi értékteremtés kizárólag  
a szabályokat követő magatartás, a tisztelet, illetve 
a környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatóság 
melletti elkötelezettséggel lehetséges.  
E fókuszterületekre gyakorolt hatásunkat nyilvános 
vállalásaink teljesítése mentén mérhetjük. Erről  
a lényegességi vizsgálat, azaz a materiality matrix 
(lásd 13.oldal) és a külső érintetti csoportok, 
stakeholderek visszajelzései  alapján tudunk 
beszámolni. 

A Közös Értékteremtés üzleti vonatkozása
A részvényeseink javára történő hosszú távú, 

fenntartható értékteremtést nem maximalizálhatjuk 
más érintettek rovására. Tisztában vagyunk 
vele, hogy a társadalom nem támogat olyan 
vállalkozásokat, amelyek károsak lehetnek  
a közösségekre és az általános jólétre. A Nestlé  
Közös Értékteremtés politikája segít minket abban, 
hogy hitelesek maradjunk fogyasztóink számára.

Azért, hogy hatékonyabban tudjuk 
összekapcsolni a pénzügyi és társadalmi 
felelősségvállalási jelentésünket és értékteremtési 
céljainkat, az Ernst & Young (EY) és a Valuing 
Nature program munkatársaival együttműködve 
hatásvizsgálatot végeztünk a globális ifjúsági 
kezdeményezésünk (GYI - Global Youth Initiative) 
társadalmi és üzleti értékének felmérésére. A 2017-
ben útjára indított GYI a tervek szerint a következő 
évtized során 10 millió új megélhetési lehetőséget 
teremt a fiatalok számára. A tanulmány rámutatott, 
hogy a kezdeményezésnek pozitív üzleti hatása 
volt, de még ennél is markánsabbak a társadalmi 
üzenetei. Az eredmények és az alkalmazott 
módszertan részletei a weboldalunkon olvashatók.

A hatásvizsgálat során használt módszertant 
az FSG ellenőrizte. Jelenleg is folyik a felelős 
vízgazdálkodást célzó Caring for Water 
kezdeményezésünk hatásainak kiértékelése.

Részt vettünk a hosszú távú értékteremtést 
érintő, szélesebb körű párbeszéd alakítását célzó 
Embankment Project for Inclusive Capitalism 
(EPIC) munkájában is.

U. Mark Schneider, a Nestlé vezérigazgatója az elefántcsontparti Kouadio-Langokro alprefektúrában létrehozott felzárkóztató iskolában.  
A Jacobs Foundationnel karöltve alapított felzárkóztató iskolák segítenek megelőzni a gyermekmunkát, és tanulási lehetőséget biztosítanak  
a gyermekek számára.

Bevezető

További információk 
Vezetői szemléletünkkel és vállalatirányítási felépítésünkkel 
kapcsolatos további információkat, teljesítményadatainkat, 
esettanulmányainkat és egyéb tartalmainkat megtalálhatja éves  
„A Nestlé a társadalomban – Közös Értékteremtés” online 
beszámolónkban vállalati weboldalunkon (www.nestle.com/csv).  
A kiadvány a Nestlé SA angol nyelvű riportja alapján készült.
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Nestlé. A jobb 
életminőségért és 
az egészségesebb 
jövőért.

A Nestlé világszerte több milliárd ember életére van 
hatással, kezdve a termékeinket élvező egyénektől 
és családoktól azon közösségeken át, amelyekben 
élünk és dolgozunk, egészen a természeti 
környezetünkig, amely termékeink alapanyagait 
biztosítja és melytől mindannyian függünk.  
2030-ig a leglényegesebb kérdéseket érintően 
három átfogó cél teljesítését tűztük ki magunk 
elé, melyek útmutatóként szolgálnak munkánk 
során és segítik az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak elérését.

A jobb életminőség és az 
egészségesebb jövő megteremtését 
célzó vállalati küldetésünkkel 
összhangban 2030-as törekvéseink 
megfelelnek az ENSZ 2030-as 
fenntartható fejlődési programjának.

 Új
 Folyamatban
 Teljesült

A vállalásaink jelenlegi állása

2030-ig 50 millió gyermeknek szeretnénk segítséget 
nyújtani abban, hogy egészségesebb életet élhessenek

Célunk, hogy 2030-ig 30 millió, üzleti tevékenységünkhöz 
közvetlenül kapcsolódó közösség megélhetésén javítsunk

Célunk, hogy 2030-ig tevékenységünk valamennyi 
környezeti hatását teljesen kiküszöböljük

Egészségesebb és boldogabb 
életet teszünk lehetővé

Felelős 
vízgazdálkodás

Finomabb és 
egészségesebb 
termékeket kínálunk

Harc a klímaváltozás 
ellen

Az emberi jogok 
tiszteletben tartása 
és előmozdítása

Egészségesebb 
életmódra 
ösztönözzük az 
embereket

KörnyezetvédelemMegfelelő 
foglalkoztatás 
és sokszínűség 
támogatása 
elősegítése

Kutatásokat végzünk, 
majd megosztjuk és 
alkalmazzuk ezeket a 
táplálkozástudományi 
ismereteket  

 Javítunk  
a vízfelhasználás 
és fenntarthatóság 
hatékonyságán minden 
területen

 Előmozdítjuk 
a hatékony 
vízügyi irányelvek 
alkalmazását és a 
felelős vízgazdálkodást 

 Bevonjuk 
a beszállítókat, 
különösen  
a mezőgazdaság 
területén

 Növeljük  
a vízgazdálkodással 
kapcsolatos 
szemléletformálás 
mértékét, valamint 
kiterjesztjük a vízhez, 
csatornázáshoz 
és kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést az egész 
értékláncon

 Javítunk  
a gazdaságok anyagi 
helyzetén a Nestlét 
ellátó gazdálkodók 
körében

 Javítunk 
az  élelmiszer-
elérhetőségen  
és  változatos étrendet 
biztosítunk a Nestlét 
ellátó gazdálkodók 
körében

 Felelős 
beszerzést valósítunk 
meg a teljes ellátási 
láncunkon  
és támogatjuk  
az állatok jóllétét

 Folyamatosan 
fejlesztjük zöld kávé 
ellátási láncunkat is 

 Kiterjesztjük  
a Nestlé Kakaótervet  
a kakaótermelő gazdák 
körében

 Több tápláló 
ételt és italt vezetünk 
be a piacon, különösen 
a leendő- és újdonsült 
anyukák, csecsemők 
és gyermekek számára

 Tovább 
csökkentjük a cukor, 
a nátrium és a telített 
zsírsavak mértékét 
termékeinkben 

 Növeljük 
ételeinkben és 
italainkban  
a zöldségek, rostokban 
gazdag gabonafélék, 
hüvelyesek, diófélék és 
magvak mennyiségét

 Egyszerűsítjük 
az összetevők 
listáját és eltávolítjuk 
a mesterséges 
színezékeket

 Az 
alultápláltságot 
mikrotápanyagokkal 
történő dúsítással 
kezeljük

 Vezető 
szerepet vállalunk 
a klímaváltozással 
kapcsolatos lépések 
terén

 Átláthatóságot 
és proaktív, hosszú 
távú elköteleződést 
támogatunk  
a klímapolitika terén

 Felmérjük  
és megfelelő módon 
kezeljük üzleti 
tevékenységünk 
emberi jogi 
vonatkozásait 

 Javítunk 
a dolgozók 
megélhetésén  
és védelmezzük  
a  gyermekek jogait  
mezőgazdasági ellátási 
láncunkon

 Támogatjuk 
és előmozdítjuk a 
befogadás  
és sokszínűség 
kultúráját az egész 
szervezetben

 Hatékony 
panaszkezelési 
mechanizmusokat 
biztosítunk  
a munkatársak  
és az érintettek részére

 A táplálkozási 
információkat és magya-
rázatukat feltüntetjük a 
csomagoláson, az értéke-
sítés helyén és online

 Iránymutatást biz-
tosítunk a termékek ada-
golásával kapcsolatban

 Marketing-
tevékenységünkkel az 
egészséges főzés, étkezés 
és életmód népszerűsíté-
sét támogatjuk.

 Támogatjuk a szü-
lőket, gondviselőket  
és tanárokat, hogy a gyer-
mekek körében ösztönöz-
zék az egészségtudatos 
magatartást

 Az anyatejhe-
lyettesítők felelős rek-
lámozására vonatkozó, 
iparágvezető szabályzat 
megvalósításával támo-
gatjuk és védjük  
a szoptatást

 Népszerűsítjük  
a vízivást az egészsége-
sebb élet érdekében

 Partnerkapcsola-
tokat létesítünk az 
egészséges élelmiszer-
környezet érdekében

 Javítunk  
a csomagolóanyagok 
környezeti 
teljesítményén 

 Csökkentjük  
az élelmiszerveszteség 
és -pazarlás mértékét

 Átfogó  
és pontos környezeti 
információkat  
és ehhez kapcsolódó 
párbeszédet 
biztosítunk  

 Megőrizzük  
a természeti tőkét 

 Elindítjuk  
a Nestlé a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért 
kezdeményezést  
minden működési 
területen

 Javítjuk 
a nemek közötti 
egyenlőség mértékét 
kollégáink körében, és 
támogatjuk a nőket a 
teljes értékláncon

 Egészségesebb 
munkahelyeket 
teremtünk és 
támogatjuk a 
munkavállalók 
egészségét 

 Összegyűjtjük 
és megosztjuk  
a táplálkozással, 
táplálással 
kapcsolatos tudást 
az első 1000 naptól 
kezdve az egészséges 
időskorig

 Megfelelő 
orvostudományi 
hátteret biztosítunk  
az egészségmegőrző 
termékek, a személyre 
szabott táplálkozás és  
a digitális megoldások 
érdekében

Az egyénekért  
és a családokért

A 
közösségekért

A vidékfejlesztés 
támogatása és a 
megélhetés segítése

Virágzó közösségek 
fejlődését segítjük elő  

Felelősen gondoskodunk az 
erőforrásokról a jövő generációi számára

A 
bolygónkért

FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉSI 

CÉL   K

Fenntartható fejlődési  
célok oktatása
Tanulási célok

UNESCO Oktatási Intézet (Education Sector)

Az  oktatás az UNESCO egyik legfontosabb prio ri-
tá sa, mivel az oktatáshoz alapvető joga van minden 
embernek és egyben egy olyan alapot is képez, amire 
a béke és a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO 
az ENSZ oktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül 
az Oktatási Intézet irányt mutat az oktatás részére 
nemzetközi és regionális szinten, erősíti a nemzeti 
oktatási rendszereket, valamint oktatási válaszokat 
ad a globális kihívásokra, különös tekintettel az afri-
kai nemi egyenlőségre.

A 2030-as globális nevelési keretrendszer

Az  UNESCO mint az ENSZ oktatással foglalkozó 
része, felhatalmazást kapott, hogy koordinálja és ve-
zesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, ré-
szeként annak a globális folyamatnak, ami a szegény-
ség felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési 
célon keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy elérjük ezeket a célokat, önállóan is megje-
lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és igazságos 
minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen 
át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”. 
A 2030-as globális oktatási keretrendszer útmutatóul 
szolgál ennek a nagy ívű célnak a megvalósításához 
és az iránta való elköteleződéshez.
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ad a globális kihívásokra, különös tekintettel az afri-
kai nemi egyenlőségre.

A 2030-as globális nevelési keretrendszer

Az  UNESCO mint az ENSZ oktatással foglalkozó 
része, felhatalmazást kapott, hogy koordinálja és ve-
zesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, ré-
szeként annak a globális folyamatnak, ami a szegény-
ség felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési 
célon keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy elérjük ezeket a célokat, önállóan is megje-
lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és igazságos 
minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen 
át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”. 
A 2030-as globális oktatási keretrendszer útmutatóul 
szolgál ennek a nagy ívű célnak a megvalósításához 
és az iránta való elköteleződéshez.
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Egészségesebb és boldogabb 
életet teszünk lehetővé

Ízletesebb és egészségesebb választék
A rossz táplálkozásnak számos formája van: alultápláltság, elhízás, túlsúly vagy 

a mikrotápanyagok hiánya. Az ezek ellen való küzdelem továbbra is a világ egyik 
legnagyobb egészségügyi kihívása.

Arra törekszünk, hogy – különös figyelemmel a gyermekekre – táplálóbb, több 
zöldség- és teljeskiőrlésű gabona tartalmú, kevesebb összetevőt tartalmazó  
és mesterséges színezékektől mentes ételeket és italokat forgalmazzunk.  
Szükség esetén termékeinket vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítjuk,  
és emellett csökkentjük azok cukor-, nátrium- és telített zsírsav-tartalmát.

Sweet Earth
A növényalapú ételek vegetáriánus vagy 
flexitáriánus étrendbe is beilleszthetők, 
mivel tartalmazzák az egészséges étrendhez 
szükséges tápanyagokat, ízletesek és 
elkészítésünk is egyszerű.

Röviden

1 29 millió gyermeket értünk 
el a Nestlé az Egészséges 
Gyerekekért programmal 

2 Több mint 1300 új, 
táplálóbb terméket 
fejlesztettünk a csecsemők, 
gyermekek, várandós 
anyukák és friss anyukák 
számára

3 1,7 milliárd CHF összeget 
fordítottunk kutatás-
fejlesztésre

Egészségesebb életmódra ösztönözzük az embereket
Gondoskodunk arról, hogy a márkáinkat egészséges 

receptötletekkel, egyértelmű tápanyaginformációkkal és 
adagolási iránymutatással lássuk el, és hozzájáruljunk  
a fogyasztók egészségesebb életmódjához.

A helyes táplálkozással az élet korai szakaszában rakjuk  
le az egész életünkre szóló egészség és jóllét alapjait.  
A Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért egy kiemelt 
kezdeményezés, melynek célja, hogy a gyermek 
fogantatásától kezdődően egészen a tinédzserkorig  
segítse és inspirálja a szülőket és gondviselőket.

A fogyasztók étkezési szokásai 
folyamatosan változnak. 
A legújabb trendekkel 
lépést tartva úgy alakítjuk 
át termékeinket, hogy 
természetesebb és táplálóbb 
megoldásokat kínáljunk, 
támogató szolgáltatásainkkal 
pedig a szülők számára is 
mindennapos segítséget 
nyújtunk. Ennek motorja  
a Nestlé az Egészségesebb 
Gyerekekért kezdeményezés, 
mellyel vállaljuk, hogy 2030-ig 
világszerte 50 millió gyermek 
egészségesebb életéhez 
járuljunk hozzá.

Nesquik
A klasszikus márkák  
csökkentett cukortartalmú  
változata egészségesebb  
választási lehetőség lehet.

Táplálkozási kutatásokat végzünk,  
melyek eredményeit folyamatosan alkalmazzuk 
Tudósaink és kutatóink azt vizsgálják, hogy táplálkozásunk 
milyen hatással van szervezetünkre az életünk során. 
A világszerte több mint 55 000 csecsemő, kisgyermek 
és iskoláskorú gyermek tápanyag-bevitelére vonatkozó 
adatokat tartalmazó, csecsemők és gyermekek étkezési 
szokásait vizsgáló tanulmányaink például segítenek 
termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésében. A levont 
következtetéseket egészségügyi és táplálkozástudományi 
szakemberekkel is megosztjuk, hogy ezzel is hozzájáruljunk  
a globális egészségügyi kihívások megoldásához.

Nestlé Health Science
Legfejlettebb kutatásaink lehetővé  
teszik, hogy segítséget nyújtsunk  
a speciális tápanyagszükségletű  
betegek táplálásterápiájában.
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Virágzó közösségek 
fejlődését segítjük elő 

A vidékfejlesztés támogatása és a megélhetés segítése
Célunk, hogy megértsük, milyen kihívásokkal szembesülnek  

a termelők, és így javíthassunk termelékenységükön, jövedelmükön, 
vonzóbbá tegyük a mezőgazdaságot és ezzel hosszú távon is 
biztosítsuk a nyersanyagellátást.

A kakaótermelő országokban, így Elefántcsontparton  
és Ghánában kiterjesztett gyermekmunka-monitoring és rehabilitációs 
rendszerünknek köszönhetően mostanra 11 130 gyermeken segítettünk.

2018-ban indítottuk útjára a Grown Respectfully elnevezésű 
programunkat, mellyel kávétermesztők valódi, inspiráló élményein 
keresztül kommunikáljuk a Nescafé Terv keretében végzett munkánkat.

Az emberi jogok tiszteletben 
tartása és előmozdítása

Minden tevékenységünk során 
elkötelezettek vagyunk az emberi jogok 
tiszteletben tartása és előmozdítása 
mellett. A kockázatokat szakértők 
bevonásával tárjuk fel, és velük együtt 
teljesítjük az adott helyzetre vonatkozó 
akcióterveket is.

Minden országban, ahol jelen vagyunk, 
helyi szinten is teszünk lépéseket az 
emberi jogok előmozdítása érdekében, 
mely kiemelt jelentőségű  az emberi 
jogokat felügyelő irányítási struktúrák 
szempontjából. Egy új képzési eszköz 
segítségével megvalósítjuk azt a célunkat 
is, hogy a Nestlé minden munkatársa 
emberi jogi oktatásban részesüljön.

Röviden

1 A termékeinkben használt 
összetevők 14 kiemelt 
kategóriájának 63%-a 
felelős beszerzésből 
származik

2 A Nestlé vezetőinek 
43,2%-a nő

3 A Nestlé a Fiatalok 
Foglalkoztatásáért 
(Nestlé needs YOUth) 
kezdeményezéssel több mint 
400 000 fiatalt értünk el

KitKat
A Nestlé elkötelezett a fenntartható 
kakaótermesztés támogatása mellett. 
A Good-Loop etikus reklámplatformmal 
közös program lehetővé teszi, hogy a nézők  
a KitKat reklámköltéseinek egy részét a 
Nestlé Kakaótervének adományozzák.

Célunk, hogy virágzó 
közösségek fejlődéséhez 
járuljunk hozzá, akik egy 
felelősségen és biztonságon 
alapuló értéklánc részét 
alkotják. Dolgozóinkat felelős 
hatáskörrel ruházzuk fel, 
támogatjuk a vidékfejlesztést, 
biztosítjuk a felelős beszerzést és 
előmozdítjuk az emberi jogokat.
 Az olyan kezdeményezések, 
mint a Nespresso AAA 
Fenntartható Minőség Program, 
a Nescafé Terv, a Nestlé 
Kakaóterv vagy a Farmer 
Connect több ezer beszállítónak 
és gazdának segít fejleszteni  
termelékenységét. 

Nescafé
A Grown Respectfully a Nescafé 80 
éves munkájának eredménye, mely 
a gazdákat segíti a jobb minőségű 
kávé fenntartható termesztésében.

Megfelelő foglalkoztatás  
és a sokszínűség támogatása 
A méltányos foglalkoztatás, a sokszínűség és a befogadás a 
Nestlé kultúrájának szerves részét képezik. 2018-ban vállaltuk, 
hogy felgyorsítjuk az egyenlő bérezésért tett lépéseinket. Minden 
piacunkon új anyasági szabályzatot vezettünk be, és nyilvánosan 
elköteleztük magunkat az ENSZ üzleti magatartásra vonatkozó 
alapelvei mellett az LGBTI személyek elleni diszkrimináció 
tekintetében. Ezen túlmenően képzésekkel és kommunikációval 
teszünk a tudatos és önkéntelen előítéletek ellen.

Nespresso
A nők nagyon fontos szerepet töltenek 
be a kávé kistermelők között mind a helyi 
közösségek, mind a szektor fenntartható 
fejlődése szempontjából. Ezért hangsúlyozza  
a Nespresso a nemek közti egyenlőséget  
a kávétermelő régiókban.
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Felelősen gondoskodunk az 
erőforrásokról a jövő generációi számára

Harc a klímaváltozás ellen
Az éghajlatváltozás a mi iparágunkra is hatással van,  
a változó időjárás kihat a terméshozamra és a gazdák 
megélhetésére is. Eltökéltek vagyunk, hogy fokozzuk  
a gazdák alkalmazkodó képességét és tudományos 
alapokon nyugvó célokat kitűzve a teljes értéklánc mentén 
csökkentsük az üvegházhatású gázkibocsátást, amivel 
kivesszük részünket az éghajlatváltozás hatásainak 
mérsékléséből.

Röviden

1 18 zéró vízfelhasználású 
gyárunk van világszerte

2 2008 óta terméktonnánként 
38,2%-kal csökkentettük 
tevékenységünk során 
az üvegházhatású gáz 
kibocsátását

3 2015 óta 118 710 
tonnával kevesebb 
csomagolóanyagot 
használtunk fel

Környezetvédelem
Elsődleges célunk a zéró hulladékkibocsátás, ezért csökkentjük, és amennyire 

lehet, újrafelhasználjuk és újrahasznosítjuk a hulladékot annak érdekében, hogy  
a Nestlé termékek csomagolóanyagai ne a szemétlerakóban, a földben vagy  
a tengerben végezzék.

2018-ban bejelentettük a funkcionális, biztonságos és környezetbarát csomagolási 
megoldások kutatásával és fejlesztésével foglalkozó Nestlé Csomagolástechnikai 
Intézet létrehozását, ami egy újabb lépés annak érdekében, hogy 2025-re a Nestlé 
kizárólag újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolóanyagot használjon.

A termékeinkben használt alapanyagokhoz szükség van egészséges erdőkre, talajra 
és óceánokra. A vállalat növekedésével párhuzamosan javítani kívánjuk környezeti 
teljesítményünket is. E célból együttműködünk a gazdákkal a talajgazdálkodásban 
és az elfolyások megakadályozásában, a műanyagszivárgást megakadályozó 
hulladékkezelő infrastrukturális beruházásokban, valamint a hulladéknak számító és 
az élővilágra veszélyt jelentő, már nem használt halászati eszközök felszámolását 
célzó Global Ghost Gear Initiative támogatásában.

Felelős vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás kulcsfontosságú része azon törekvésünk 
megvalósításának, hogy teljesen kiküszöböljük működésünk 
minden környezeti hatását. Tovább csökkentjük az egy 
terméktonnára vetített vízfelhasználásunkat, illetve folyamatosan 
keressük a víz újrafelhasználásának módját. A felelős 
vízgazdálkodás terén más szervezetekkel, így az Alliance for 
Water Stewardhippel is együttműködünk, hogy szélesebb körű 
hozzáférést biztosítsunk a tiszta vízhez, csatornázáshoz és higiéniai 
szolgáltatásokhoz, melyet alapvető emberi jognak tartunk.

Nido
A Nestlé tejfeldolgozó üzemei  
a tejsűrítési eljárásból visszanyert  
víz újrafelhasználásával jó úton 
haladnak a zéró vízfelhasználás 
megvalósítása felé.

A tevékenységünkhöz 
szükséges erőforrások 
fenntartható biztosítása  
az erdők, termőföldek,  
óceánok minőségétől  
és az éghajlatváltozástól függ. 
A hatékonyabb üzemvitel,  
a klímaváltozás ellen  
tett lépéseink,  
az élelmiszerveszteség  
és -pazarlás csökkentése, 
valamint a felelős 
vízgazdálkodás 
mind a fenntartható 
erőforrásgazdálkodást  
és felhasználást célzó 
vállalásaink és célkitűzéseink 
közé tartoznak. Tevékenységünk 
valamennyi környezeti 
hatását igyekszünk teljesen 
kiküszöbölni.

Pure Life
A már újrahasznosítható 
műanyagból gyártott Nestlé 
Pure Life palack a csomagoló- 
anyagokra vonatkozó globális 
célkitűzésünk egy példája. 
Célunk, hogy 2025-re 
kizárólag újrahasznosítható 
vagy újrafelhasználható 
csomagolóanyagokat 
használjunk.
 

Extrafino
Szorosan együttműködünk 
a friss tejet termelőkkel  
a tej begyűjtésében,  
és támogatjuk  
az energiahatékonysági 
projekteket.
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Az érintettek bevonása és 
a lényegességi elemzés (materiality matrix)

Legfontosabb stakeholdereink a befektetők, 
két- vagy többoldalú szervezetek, kormányzatok, 
civil szervezetek, egyetemek, helyi közösségek, 
szállítók, fogyasztóink és B2B vevőink.

Kétévente független külső szakértőt 
kérünk fel a hivatalos lényegességi értékelés 
elkészítésére, aminek segítségével könnyebben 
meghatározhatjuk a Nestlé és az érintettek 
számára legfontosabb kérdéseket.

Az ilyen találkozók és más rendezvények 
további lehetőséget kínálnak a párbeszédre.  
A Nestlé Közös Értékteremtés Fórumát, melyen 
2018 márciusában Paul Bulcke elnök és U. Mark 
Schneider vezérigazgató is részt vett, a Brazília 
fővárosában, Brasiliában megrendezett  
8. Víz Világfórummal egy időben rendeztük meg. 
2018-ban a befektetőinket célzó tevékenységünk 
részeként 23 városban 660 vállalattal és 1148 
befektetővel tárgyaltunk.

Teljesítményünk legfontosabb mutatói
Bár nem a díjak és elismerések hajtanak  bennünket, 
továbbra is büszkék vagyunk, hogy a vállalatok 
minősítését végző vezető szervezetek elismerik 
jelentős erőfeszítéseinket és eredményeinket:

Üzletmenetünk egyik alapvetése, 
hogy az érintett és érdekelt 
szereplőket, stakeholdereket 
bevonjuk a fontos kérdésekbe. 
Vállalati irányelveink és vállalásaink 
fejlesztéséhez, a stratégiánkra 
vonatkozó tájékoztatáshoz  
és a befektetéseinkre vonatkozó 
döntéseink támogatásához 
szakértők, érdekképviseleti 
szakemberek tanácsait is igénybe 
vesszük.

Paul Bulcke, a Nestlé elnöke is felszólalt a 2018-ban 
Brazíliában tartott Közös Értékteremtés Fórumon, 
melynek témája a „Víz, mint a fenntartható fejlődési  
célok motorja” volt.

P	 Túl- és alultápláltság elleni küzdelem
P	 Felelős marketing és hatásgyakorlás
P	 Termékminőség
P	 Élelmiszer- és termékbiztonság
P	 Változó fogyasztói demográfia  

és trendek
P	 Élelmiszer- és táplálkozásbiztonság
P	 Adatvédelem és kiberbiztonság

P	 Felelős ellátási lánc
P	 A nők szerepének erősítése
P	 Termékszabályozás és adózás
P	 Emberi jogok
P	 Állatok jólléte
P	 Üzleti etika
P	 Munkatársaink munkavédelme, 

egészsége és jólléte
P	 Geopolitikai bizonytalanság
P	 	Tisztességes foglalkoztatás
 és esélyegyenlőség
P	 Természeti katasztrófák
P	 Technológia felelős alkalmazása
P	 Közösségi kapcsolatok
P	 Vidékfejlesztés és a szegénység 

enyhítése

P	 Felelős gazdálkodás a természeti 
erőforrásokkal és felelős 
vízgazdálkodás

P	 Erőforrás-hatékonyság (élelmiszer), 
hulladék és a körforgásos gazdaság

P	 Területgazdálkodás az ellátási láncban
P	 Harc a klímaváltozás ellen
P	 Termékcsomagolás és 

műanyaghasználat csökkentése
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Hatása a Nestlé eredményeire
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A nők szerepének erősítése

Közösségi kapcsolatok

Állatok jólléte

Munkatársaink munkavédelme,  
egészsége és jólléte
Tisztességes foglalkoztatás és 
esélyegyenlőség

Termékszabályozás és adózás 

Geopolitikai bizonytalanság 

Technológia felelős alkalmazása 

Adatvédelem és kiberbiztonság

Túl- és alultápláltság elleni küzdelem

Felelős ellátási lánc

Élelmiszer- és termékbiztonság

Változó fogyasztói demográfia és trendek
Termékcsomagolás és műanyaghasználat 
csökkentése

Vidékfejlesztés és a szegénység enyhítése 

Emberi jogok

Üzleti etika

Felelős marketing és hatásgyakorlás

Termékminőség

Élelmiszer- és táplálkozásbiztonság 

Erőforrás-hatékonyság (élelmiszer), 
hulladék és a körforgásos gazdaság
Területgazdálkodás az ellátási láncban

Harc a klímaváltozás ellen

Felelős gazdálkodás a természeti 
erőforrásokkal és felelős vízgazdálkodás

Az egyénekért  
és a családokért

A 
közösségekért

A  
bolygónkért

Nestlé lényegességi (materiality) mátrix 2018

 A Nestlé 2011 óta folyamatosan 
szerepel az FTSE4Good felelős 
befektetési indexén.

 A 22 globális élelmiszer- és 
italgyártó vállalat közül 2018-ban 
az első helyezést értük el az Access 
to Nutrition Index™ (ATNI) szerint.

 Az élelmiszeripari szereplők közül 
második helyet értük el, a 2018. 
évi Dow Jones Fenntarthatósági 
Indexén (DJSI). Az egészség és 
táplálkozás terén 100 pontból 
100-at kaptunk, de élmezőnyben 
vagyunk környezetvédelmi és 
társadalmi felelősség terén is.

 Megtartottunk vezető pozíciónkat 
és A listás minősítésünket 
a globális vállalatok CDP 
klímaváltozási listáján.
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