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Az IKEA Fenntarthatósági stratégiáját – a People & Planet Positive 
stratégiát – 2012-ben indítottuk útjára azzal az ambiciózus céllal,  
hogy átalakítsuk az IKEA összes üzleti területét, az IKEA 
értékláncon belüli iparágakat, és az emberek otthoni életét  
az egész világon.

Azóta már jelentős fejlődésen mentünk 
keresztül, de gyorsan változó világunk 
még inkább nagyra törő célokat és sürgős  
intézkedéseket igényel.

Az IKEA felfrissített People & Planet Positive  
stratégiája közös fenntarthatósági 
lépéstervezetet ír le, és elérendő célokat  
tűz ki mindenki számára az IKEA franchise  
rendszerében, valamint az értékláncban*.  
A következő években ez lesz az IKEA  
lépéseinek motorja. A fenntarthatóságra 
vonatkozó céljaink és kötelezettségeink 
2030-ig kerültek rögzítésre, az ENSZ  
fenntartható fejlődésének célkitűzéseivel  
összhangban (lásd a 9. oldalt). A stratégia  
felülvizsgálatára évente kerül sor,  
hogy az IKEA átfogó stratégiai 
kereteihez igazíthassák.

Ennek a stratégiának az a célja, hogy 
inspiráljon, aktiváljon és vezessen 
bennünket a döntések meghozatalánál 
és a célok kitűzésénél, hogy együtt 
olyan nagy horderejű, pozitív 
változásokat érjünk el, amilyeneket  
látni szeretnénk a világban és az IKEA 
teljes ökoszisztémájában.

Ez a stratégia követendő útmutatót 
ad a kezünkbe és erős, közös 
fenntarthatósági lépéstervezetet 
határoz meg az IKEA teljes értékláncára 
és franchise rendszerére vonatkozóan.

Nem tudunk minden kérdésre választ 
adni, és egyedül nem vagyunk képesek 
elérni a céljainkat. Ezért elköteleztük 
magunkat a közös, együttműködésen 
alapuló munka mellett, és amellett, 
hogy a tanultakat áttekinthetővé tesszük.  
Saját vállalkozó szellemünkre fogunk 
támaszkodni, folyamatosan haladunk 
előre, és nem várunk a tökéletességre. 
Közösen dolgozunk a folyamatos 
fejlesztések megvalósításán.

*IKEA: egyetlen márka – de több vállalat. Az IKEA vállalat 
franchise rendszer alapján működik. Ez azt jelenti, hogy 
több, különböző tulajdonos által birtokolt vállalat működik 
az IKEA márkanév alatt. A közös IKEA küldetés – Szebb 
hétköznapokat teremteni az emberek többsége számára –  
ad útmutatást minden döntéshez. Az IKEA üzleti elképzelése 
az, hogy jó formatervezésű, praktikus lakberendezési
termékek széles skáláját kínálja olyan alacsony árakon, 
amelynek köszönhetően vásárlók széles köre számára 
elérhetők. Az IKEA kiskereskedelmi ágazata független 
franchise vállalatok és az Inter IKEA Systems B.V. vállalat 
között megkötött franchise megállapodás alapján működik.  
A teljes értéklánc a szállítótól a vásárlóig terjed.
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Mit jelent  
a fenntarthatóság 
az IKEA® számára? 
Mindig hosszú távon gondolkodunk –  

hogy megfeleljünk az emberek 

elvárásainak a jelenben anélkül,  

hogy a következő generációkat 

kompromisszumokra kényszerítenénk. 

Ennek elérése az életstílus és  

a fogyasztás átgondolását és inspiráló 

változtatásait igényli, valamint új 

munkamódszerek átvételét.  

Készen állunk rá, hogy munkatársainkkal,  

vásárlóinkkal és partnereinkkel  

közösen járjunk az élen, vállalatunk 

méretét  pozitív változások  

előidézésére használjuk.  

Ez részben felelősséget, részben üzleti 

lehetőséget jelent. Minél több embert 

érünk el, annál nagyobb hatást  

tudunk gyakorolni közösen, és annál 

több ember számára biztosíthatunk 

szebb hétköznapokat. 

Szeretnénk pozitív hatást gyakorolni az emberekre  
és a bolygóra. Számunkra ez arról szól,  
hogy kiegyensúlyozzuk a gazdasági növekedést  
és a társadalomra gyakorolt pozitív hatást  
a környezet védelmével és regenerálásával. 

Minél kedvezőbb egyensúly jön létre a gazdasági növekedés és a társadalomra gyakorolt 
pozitív hatás, valamint a környezet védelme és megújítása között, annál több ember 
hétköznapjait szépíthetjük meg bolygónk korlátait figyelembe véve.

A LEHETŐ  
LEGTÖBB

EMBER  
SZÁMÁRA

SZEBB 
HÉTKÖZNAPOK 

KÖRNYEZETVÉDELMI

GAZDASÁGITÁRSADALMI



Fenntartható IKEA üzleti 
modellt szeretnénk létrehozni. 
Az IKEA küldetése, hogy 
szebb hétköznapokat 
teremtsünk a lehető legtöbb 
ember számára, jelenti 
számunkra az inspirációt. 

Át kell alakítanunk munkamódszerünket –  

a lineárisról a körkörösre, az erőforrások  

puszta felhasználásától azok újbóli  

előállítására. A természeti erőforrásoktól  

és a munkaerőtől függő vállalkozásként 

ez az IKEA vállalkozás jövőjének, 

értékláncának biztosítását is jelenti,  

azon emberek millióinak megélhetésével  

együtt, akik ehhez hozzájárulnak.

Meggyőződésünk, hogy az IKEA értékei –  

hogy hogyan dolgozunk és mit tekintünk  

értéknek – alapvető fontosságúak fő  

célkitűzésünk elérésében. Más szavakkal,  

nem csak az számít, mit teszünk, 

hanem az is, hogy hogyan.
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RÉSZESEI VAGYUNK EGY JOBB  
VILÁG MEGTEREMTÉSÉNEK

Nyitottak és mások irányába 
elkötelezettek vagyunk, odafigyelünk  
és tanulunk, majd megosztjuk a tudást 
és az elképzeléseket. Részt veszünk  
egy jobb világ megteremtésében. 

Az IKEA mindig is így működött és továbbra  
is a fenntarthatóság megőrzésére 
törekszünk. Lehetőséget látunk abban,  
hogy a kreativitásra és tudásra 
támaszkodva értékeljük az ötleteket, 
együttműködjünk a kihívások 
megoldásában, és partnerként 
működhetünk közre a pozitív változások 
előidézésében.  A fenntarthatóságot 
egyedül nem lennénk képesek elérni.

HOSSZÚ TÁVÚ LÉPÉSEK A POZITÍV 
VÁLTOZÁSOK ÉRDEKÉBEN

Hosszú távon ható lépéseket teszünk  
a pozitív változások elérése érdekében, 
és nemcsak a tüneteket kezeljük, 
hanem a problémakörök kiváltó okaira 
összpontosítunk. Az IKEA vállalat 
felépítése lehetővé teszi, hogy a jövőbe  
mutató beruházásokat tegyünk, például  
új technológiák, innovatív anyagok  
és a tiszta energia előállítását szolgáló  
módszerek, valamint az IKEA értékláncon  
belül a társadalmi fejlődés terén.

Az IKEA® célkitűzése  
számunkra inspiráció

ÉRTÉKEINK MEGÉLÉSE

Legfőbb értékeink egyike, hogy törődünk  
az emberekkel és a bolygóval, és ez 
ad útmutatást munkamód-szereink 
megválasztásához. Kezdettől fogva 
„bűnnek” tartottuk a hulladékot.
Svédország déli részének sziklás 
vidékén születtünk, Smålandban, ahol  
az embereknek az erőforrások szűkössége  
miatt nagy szükségük volt a kreativitásukra.

MERÉSZEN SZEMBENÉZNI  
A KIHÍVÁSOKKAL 

A lényeg olyan elérendő célok kitűzése,  
amelyekről tudjuk, hogy egyedül nem 
tudjuk elérni őket. De merésznek lenni  
nem csak azt jelenti, hogy ambiciózus 
célokat tűzünk ki, hanem azt is, hogy  
nyitott és becsületes módon nézünk 
szembe a kihívásokkal és hozzuk meg  
a pozitív hatást gyakorló, nehéz 
döntéseket. A következő jelentős lépések  
sikereink és hibáink bemutatását 
fogják jelenteni; elismerjük, hogy nem 
tudjuk az összes kérdésre a választ, 
és hogy az új megoldások megtalálása 
érdekében részesei vagyunk egy széles 
körű párbeszédnek.



Világunk sok tekintetben gyors 

változásokon megy keresztül,  

és hiszünk abban, hogy idővel  

egyre több ember fog részesülni  

a szebb hétköznapokból. A jövőt  

illetően optimisták vagyunk.

Ha szebb hétköznapokat akarunk 

teremteni az emberek többségének 

és biztosítani akarjuk az IKEA 

jövőbeli sikerét, akkor egyesült erővel 

kell szembenéznünk a ránk váró 

kihívásokkal. Három olyan jelentős 

kihívást ismertünk fel, amelyek 

vállalatunk esetében relevánsnak 

minősülnek: az éghajlat változása,  

a nem fenntartható fogyasztás  

és az egyenlőtlenségek. 

A történelem megtanított bennünket 

arra, hogy a kezdetben kihívásnak 

tűnő dolgokban lehetőségek rejlenek, 

és hogy a korlátozások lenyűgöző 

innovációkat hívhatnak életre.
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Pozitívnak  
lenni a gyorsan 
változó világban



Az éghajlatváltozás már 
nem távoli jövőben várható 
fenyegetés, hanem látható 
valóság. Véleményünk 
szerint  az éghajlatváltozás 
az emberiség előtt álló 
legnagyobb kihívás. 

Látjuk a tenger szintjének drámai 
emelkedését1, az időjárási mintázatok 
változását2, és az élelmiszerrel és 
vízzel kapcsolatos válsághelyzeteket3. 
Ahogy a hőmérséklet emelkedik – 
2016 volt az eddigi legmelegebb év, 
amelyet rögzítettek4 –, úgy válik 
egyre világosabbá, hogy sürgősen 
cselekednünk kell. Az éghajlat-
változásról szóló Párizsi Megállapodás 

aláírása nagy lépést jelent az összehangolt  
globális cselekvés irányába, amely  
a hőmérséklet globális emelkedésének 
jóval 2 °C alá szorítását célozza, a század  
végére pedig az 1,5 °C alá csökkentést.
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Az IKEA üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából eredő karbonlábnyom 
csökkentésére a nyersanyagok és az IKEA vásárlók otthonaiban  
található lakberendezési termékek élettartamának növelése kínálja  
a legnagyobb lehetőséget.

A 2016. év adatait használtuk bázisévi adatként, a százalékokat kerekítettük.
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IKEA ÁLTAL AZ ÉGHAJLATRA  
GYAKOROLT HATÁS 2016-BAN
(üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátása %-ban)

 KIHÍVÁS: ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

1 A jelenleg rendelkezésre álló legjobb becslések azt 
irányozzák elő, hogy a tenger szintje 6,6 lábnyit vagy  
2 métert fog emelkedni 2100-ig – a Klímahatás 
Kutatóintézet, 2016 http://climate.org/wp-content/ 
uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf

2 A klímaváltozás hatásai az éghajlat különböző elemeinek 
szélsőségeiben nyilvánulnak meg, valamint a víz globális 
körforgásának változásaiban – Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség https:// www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/
climate-change- impacts-and-adaptation#tab-based- 
on-indicators

3 A tanulmányok azt vetítik előre, hogy globális szinten az 
átlagos hőmérséklet 1,4–5,8 °Celsius fokkal emelkedhet, 
és hogy a XXI. század végére jelentős mértékben 
csökkenhetnek az édesvízkészletek és a mezőgazdasági 
hozamok. „Éghajlatváltozás és a víz- és élelmiszerbiztonság 
kihívásai” A fenntarthatóan kialakított környezet nemzetközi 
közlönye  http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/
S221260901400020X

4 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data- 
show-2016-warmest-year-on-record-globally



2030-ig a Föld népessége 
várhatóan megközelíti  
a 8,5 milliárd főt5,  
és csaknem fél milliárd  
a középosztály felé  
mozdul el. 

Ez azt jelenti, hogy egyre több embernek  
lesz esélye jobb életre. De egy olyan 
világban, amely már jelenleg is több 
erőforrást használ fel, mint amennyi ezen  
az egyetlen bolygón rendelkezésre áll,  
az új fogyasztók milliárdjai még nagyobb  
nyomást jelentenek a bolygó számára. 

A világ számos részében a fogyasztás 
nem fenntartható mértékben növekszik. 
És miközben sok ember elmenekül  
a szegénység elől, sok ember nem fér  
hozzá az elérhető árú, egészséges 
élelmiszerekhez. A jelenlegi becslések 

szerint 2050-re a világon 70%-kal több  
élelmiszert kellene előállítani a népesség  
növekedése miatt.

Ez a hús- és tejtermékek fogyasztásának  
növekedő trendje miatt is szükséges, 
valamint azért, mert jelenleg a világon 
megtermelt összes élelmiszer harmada 
kárba vész vagy a hulladék közé kerül6.

Az erőforrások szűkössége, a levegő,  
a víz és a talaj szennyezettsége 
rendkívül szembeszökő, ez részben  
a nem fenntartható fogyasztásnak  
és a pazarlásnak a következménye.

Az IKEA számára a nem fenntartható 
fogyasztás egyike a legjelentősebb 
kihívásainknak: Hogyan tudnánk tovább 
növekedni és több embert hozzásegíteni 
a szebb hétköznapok eléréséhez a bolygó  
korlátainak figyelembevételével?

7. o. - IKEA FENNTARTHATÓSÁGI STR ATÉGIA - JÓ AZ EMBEREKNEK ÉS A BOLYGÓNKNAK – PEOPLE & PLANET POSIT IVE - © Inter IKEA Systems B.V. 2018

 KIHÍVÁS: NEM FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS

5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-
driven- by-growth-in-developing-countries/
6 A FAO, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete úgy becsüli, hogy a népesség növekedése miatt 
2050-re 70%-kal több élelmiszert kell termelni a világon http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_
paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Az összes megtermelt élelmiszer egyharmadának megsemmisülése vagy 
elpazarlása. http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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Minden évben jelentős számú 
embernek sikerül kilépnie  
a szegénységből.  
Ugyanakkor folyamatosan 
növekszik a világon az  
egyenlőtlenség a leggazdagabbak  
és a többiek között7. 

Ötből egy fejlődő régió továbbra is 
rendkívüli szegénységgel küzd, ahol  
a gyermekeket és a fiatal felnőtteket  
fenyegeti a legnagyobb veszély.  
A gazdasági növekedés ellenére  
vannak emberek, akik munkájuk 
bizony-talanabbá válását, 
kiszámíthatatlanságát tapasztalják,  
és jövedelmük stagnálását. 

A technológiai változás ütemének 
és hatásának növekedésével vannak 
olyanok, akik lemaradtak, és akik 
küzdenek az új valóságba történő 
beilleszkedéssel.

A fiatalok egyre nehezebben találnak 
értelmes és stabil munkahelyet9. 

Bár bizonyos területeken jelentős előre-
lépések történtek, a nemek közötti 
egyenlőség megvalósulása a valóságban 
még várat magára. Az idősek, valamint 
az etnikai és LGBTQ+ közösségek tagjai,  
valamint a fogyatékkal élők jogai  
és lehetőségei messze elmaradnak  
az egyenlőségtől.

Napjainkban meghaladja a 100 milliót 
azoknak az embereknek a száma, akik 
azért hagyták el a hazájukat, hogy 
munkát találjanak és jobb életet  
biztosítsanak maguknak és családjuknak.  
A munkahely megtalálása a közvetítői 
díjak miatt néha nagyobb adósság 
felhalmozódásához vezet –  
és a legrosszabb esetekben – kényszer-
munkához és emberkereskedelemhez. 
Ma több mint 65 millió, otthonát elhagyni  
kényszerült ember él a világon,  
és 20 milliónál több menekült10.

 KIHÍVÁS: EGYENLŐTLENSÉG

7 Az emberek 70%-a olyan országban él, amelyben az elmúlt 30 év során nőtt az egyenlőtlenség mértéke.  
Az Oxfam 2016-os  „Even it UP” jelentése

8 ENSZ – http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

9 ENSZ – Globális szinten a fiatalokat sújtó munkanélküliség 13,1 százalék volt 2016-ban, és várhatóan azonos szinten 
marad 2017-ben http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/

10 ENSZ- http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljai  
(Sustainable Development 
Goals, SDGs)

A globális fenntarthatóság kihívásai és ösztönző felhívásai közül 

sokat magában foglal az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) 

dokumentuma. A 2015-ben indított Fenntartható Fejlődési Célok 

inspiráló kereteket jelentenek a közös fellépéshez. Az IKEA üzleti 

tevékenységének fejlesztésében, a célok kitűzésénél és a partneri 

kapcsolataink kialakításában ezeket tekintjük irányadóknak.

Valamennyi cél kapcsolódik a többihez, és az IKEA iránytűként 

használja ezeket a munkánk változásának mobilizálására. 
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INGVAR KAMPR AD

„Nincs 
hatékonyabb 
módszer  
a jó példánál.”

Vállalatunk révén egyedülálló 
lehetőségünk adódik  
a példamutatásra a pozitív 
változások elindításában.

Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy 
vállalatunk minden aspektusára kritikus 
szemmel tekintünk, de hajlandóak 
vagyunk a kérdések megvitatására 
is, és lehetővé tesszük vásárlóink, 
munkatársaink és partnereink számára, 
hogy cselekedjenek és hozzájáruljanak 
a feladatok elvégzéséhez.  
Most a következő nagy lépés előtt állunk.

Mindegyikünk megteheti, hogy 
a változások élére áll. A világ 
megváltoztatásához a jó elképzeléseket 
tovább kell fejleszteni és hatósugarukat 
kiterjeszteni, hogy a lehető legtöbb 

emberhez eljussanak. Szerepünk 
része, hogy felhasználjuk méretünket, 
kreativitásunkat, innovációnkat  
és az élet otthon területén megszerzett 
tudásunkat az ötletek értékelésére,  
és hogy partnerként közreműködjünk  
a pozitív változásban.

A pozitív hatás azt jelenti, hogy igyekszünk  
mindig többet létrehozni, mint amennyit  
mi magunk felhasználunk, azért 
dolgozunk, hogy a pozitív változás saját 
vállalatunkon túlmutasson.

Elkötelezettek vagyunk, hogy  
megteremtsük a szebb 
hétköznapokat a lehető legtöbb 
ember számára és hogy jó  
legyen mind az embereknek,  
mind a bolygónknak.

Hogyan érhet el az IKEA®  
pozitív változásokat? 
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Három kiemelt terület
Az IKEA vállalatra kiható 
három legfontosabb kihívásra 
adott válaszként három 
kiemelt területet ismertünk 
fel, amelyek segítenek 
nekünk az IKEA jövőkép 
megvalósításában és abban, 
hogy jó legyen az embereknek 
és bolygónknak. 

Minden kiemelt terület esetében 
körvonalazzuk a céljaink eléréséhez 
szükséges kötelezettségeinket.

Egészséges  
és fenntartható élet Körkörös és az 

éghajlat számára 
előnyös üzletvitel 

Méltányos és
egyenlőségen  

alapul
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Egészséges és 
fenntartható élet
Otthonunk és életmódunk 
döntő befolyást gyakorol  
az egészségünkre,  
a jóllétünkre és a bolygóra. 

Például a becslések szerint  
a háztartások számlájára írható 
a globális energia felhasználás 
egyharmada11 és a vízfelhasználás 
10%-a12. Rendkívül jelentős hatást 
gyakorolna az, ha a lehető legtöbb 
ember számára termelhetnénk 
megújuló energiát, és ha csökkenteni 
tudnánk az otthoni energia-  
és vízfogyasztást. A világ minden 
részén a legnagyobb aggodalmat  
a víz, az élelmiszer és a levegő 
minősége okozza az emberek számára.  
A legtöbb ember mindennapjaiban  
már érezhető a szennyezés  
és a hulladékok hatása.

Az emberek azt várják a vállalatoktól 
és az IKEA-hoz hasonló márkanevektől, 
hogy az életüket fenntarthatóbbá, 
megfizethetőbbé és vonzóbbá tegyék. 
Ötleteket és megoldásokat keresnek,  
és számolnak az új, innovatív 
életmóddal: a kisebb terekkel, azzal, 
hogy a vásárlásaik során tudatosabbnak 

és kevésbé pazarlónak kell lenniük, 
és a tárgyaik élettartamának 
meghosszabbodásával. 

A világ tíz legnagyobb élelmiszeripari 
vállalatának egyikeként felelősséggel 
tartozunk az egészséges és tápláló 
élelmiszerek biztosításáért is. 
Arra törekszünk, hogy ne csupán 
fenntarthatóbb lakberendezési 
és élelmiszeripari termékeket, 
megoldásokat és szolgáltatásokat 
kínáljunk, hanem inspiráljuk és 
támogassuk is az embereket abban, 
hogy pozitív irányban változtassanak  
az életmódjukon, és fenntarthatóbb 
módon fogyasszák a javakat.  
Mostanáig arra összpontosítottunk, 
hogy segítsük vásárlóinkat energia-  
és erőforrásaik hatékony 
felhasználásában, valamint a hulladék 
mennyiségének visszaszorításában. 
Mostantól azzal fogunk foglalkozni, hogy 
lehetővé tegyük a váltást az egészséges 
és fenntartható életmódra irányuló új 
gondolkodásmód népszerűsítésével.

2030-ig céljaink  
a következők:  
Egészséges és fenntartható 
élet inspirálni és képessé 
tenni 1 milliárdnál több 
embert arra, hogy szebb
hétköznapokat éljen meg  
a bolygónk korlátainak 
figyelembevételével.

11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
sustainable-consumption-production/

12 Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete, Az élelmiszerek és a mezőgazdaság számára 
rendelkezésre álló talajok és vízkészletek állapota (SOLAW)  
jelentés, http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/en/ 
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Társadalmi mozgalom elindítása  

a mindennapok jobbá tételéért

Inspiráljuk az embereket és lehetővé 

tesszük, hogy újrafogalmazzák 

mindennapjaikat – ez az élet legyen 

fenntartható, támogassa a biztonságot, 

az egészséget és a jóllétet, és legyen 

elérhető az emberek többsége számára.

Élére állunk a szebb hétköznapok új 

meghatározására irányuló folyamatoknak, 

és hajtómotorjai leszünk a nem fenntartható 

fogyasztási mintázatok megváltoztatásának.

Az emberek ösztönzése arra, hogy 

egészségesebb és fenntarthatóbb  

életet éljenek

Jobb, megfizethetőbb, intelligens  

termékeket és megoldásokat kínálunk, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek 

élete biztonságosabb, egészségesebb  

és fenntarthatóbb legyen.

Tudást és ötleteket nyújtunk, hogy  

az embereket jobb, egészségesebb  

és fenntarthatóbb életre ösztönözzük.

Ételkínálatunk az emberek többsége 

számára kínál fenntartható, egészségesebb 

és megfizethető étkezést.

Körkörös és fenntartható fogyasztás

Ha az IKEA termékekre jövőbeli 

nyersanyagként tekintünk, akkor 

gondoskodnunk kell arról, hogy minden  

termék alkalmas legyen a körforgásos 

felhasználásra: a kezdetektől 

módosítható legyen a funkciója, javítható, 

újrafelhasználható, újraértékesíthető  

és újrahasznosítható legyen.

Szolgáltatásokat, megoldásokat és ötleteket 

kell ajánlani és népszerűsíteni, valamint 

egyszerű hozzáférést kell biztosítani 

a termékek és anyagok élettartamát 

meghosszabbító ismeretanyaghoz. 

A vásárlók és partnerek bevonása  

a megoldásban való részvételre azzal,  

hogy leegyszerűsítjük a termékek 

vásárlását, javítását, értékesítését, 

megosztását és továbbadását.

 AMIT EDDIG ELVÉGEZTÜNK 2030-IG CÉLJAINK A KÖVETKEZŐK ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK EZEK MELLETT:

Az IKEA már most is lehetővé teszi 

az emberek számára, hogy aktívan 

élhessenek egészségesebb  

és fenntarthatóbb életet, ahol  

az otthon hatékonysága és 

funkcionalitása áll  a középpontban. 

Termékeket és megoldásokat 

kínálunk a víz és az energia hatékony 

felhasználására, a megújuló  

energia használatához és a hulladék 

szétválogatásához.

Sok-sok éve az IKEA proaktív módon 

működik az IKEA termékek gyártásához 

felhasznált vegyi anyagok tekintetében, 

az esetlegesen káros vegyi anyagokat –  

gyakran már a jogszabályi háttér 

megalakulása előtt – kizárjuk.

Valamennyi IKEA terméket és megoldást 

a minőség, a forma, a funkció, az alacsony  

ár és a fenntarthatóság jegyében 

tervezünk, ezek az IKEA demokratikus 

dizájnjának mércéi.

Bár már sok feladatot elvégeztünk,  

ezek még csak az út kezdetét jelentik,  

és még rengeteg tennivaló vár ránk.

Arra fogjuk inspirálni az embereket,  
és 2030-ig erre lehetőséget is biztosítunk 
számukra, hogy egészségesebb és 
fenntarthatóbb lehetőségeket válasszanak, 
ehhez tudást, ötleteket és új, megfizethető 
megoldásokat fogunk kínálni.  
Másokkal összefogva meg fogjuk határozni, 
hogy mit jelent a fenntartható fogyasztás 
az IKEA számára. Az IKEA demokratikus 
dizájn megközelítésére és a körforgásos 
alapelvekre támaszkodva fogjuk kifejleszteni 
az összes termékünket. Másokkal együtt 
fogunk dolgozni a termékek és az anyagok 
élettartamának meghosszabbításán,  
ezzel elősegítjük a megosztás elvét  
és a körkörös gazdaságot.

A fenntarthatóság nem maradhat a kevesek 
luxusa! Az egészséges és fenntartható 
életmódot olyan kívánatos lehetőséggé 
fogjuk tenni, amely megfizethető, vonzó,  
és a lehető legtöbb ember számára elérhető.

Az IKEA vállalat lehetővé fogja tenni, hogy 
az emberek megújuló energiát állítsanak 
elő, hatékonyan használják fel az energiát 
és a vizet, tisztítsák a vizet és a levegőt 
otthonukban, kiküszöböljék a hulladékot, 
és hogy hozzájáruljunk az otthonuk 
átalakításához a klímaváltozás kihívásainak 
való megfelelés megkönnyítése érdekében. 
Bátorítani fogjuk az embereket a közös 
munkavégzésre, és hogy dolgozzanak 
egészségük és jóllétük fellendítéséért.
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Körkörös és az 
éghajlat számára 
előnyös üzletvitel
Csak egy bolygónk van  
és annak is korlátozottak  
az erőforrásai. A világ minden  
részében emberek millióinak 
életére hat az erdőkre,  
a hal-gazdaságokra  
és a mezőgazdaságra 
nehezedő nyomás, a biológiai 
sokszínűség és az élővilág 
elvesztése, az óceánok 
szennyezése, a talajerózió, 
valamint a levegő és az 
édesvizek beszennyezése.

A globális erőforrások szűkössége már 
most kihat az IKEA vállalatra, és ami 
még fontosabb, az IKEA értékláncán 
keresztül az emberek életére is. 

Ahhoz, hogy a jövőben jó legyen  
az embereknek és a bolygónknak, 
tovább kell fejlesztenünk a felelős 
erőforrások előteremtésére irányuló 
programjainkat, tovább kell javítanunk 
az erőforrások felhasználási arányát,  
és abszolút értékben, drámai 
mértékben, az IKEA vállalat 
növekedésétől függetlenül kell 
csökkentenünk az üvegházhatást  
okozó gázok kibocsátását.

2030-ig céljaink  
a következők:  
Váljunk klímabarát 
vállalattá és nyerjük 
vissza üzletvitelaz 
erőforrásokat az IKEA 
vállalat fejlesztésével 
összhangban



15. o. - IKEA FENNTARTHATÓSÁGI STR ATÉGIA - JÓ AZ EMBEREKNEK ÉS A BOLYGÓNKNAK – PEOPLE & PLANET POSIT IVE - © Inter IKEA Systems B.V. 2018

Körkörös működésű vállalattá válás

Az erőforrások okosabb felhasználása 
révén a termékek és anyagok 
élettartamának meghosszabbítása

A hulladék erőforrássá alakítása, hogy ne 
kerüljön hulladék a szemétlerakókba.

Vezető szerep vállalása a másodlagos 
anyagok (vagyis az újrafelhasznált  
és újrahasznosított anyagok) tiszta  
és biztonságos erőforrásokká alakításában.

Megújuló és újrahasznosított anyagok 
beszerzése és előállítása a környezetre 
gyakorolt pozitív hatás mellett.

A körkörös gazdaságot lehetővé tevő rendszerek  
és szolgáltatások bevezetése és népszerűsítése.

Az éghajlatnak kedvező  
üzletvitel kialakítása

Drámai mértékben fogjuk csökkenteni 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását, hogy hozzájáruljunk  
a hőmérséklet globális emelkedésének 
jóval 2 °C alá szorításához, a század végére  
pedig az 1,5 °C alá csökkentést célozzuk.

Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
abszolút értékben történő csökkentése  
az IKEA értékláncának egészére vonatkozóan,  
a 2016. évhez viszonyítva. A hatáskör kiterjed  
az anyagokból, élelmiszer adalé-kokból, 
a szállításból, a beszállítónál történő 
gyártásból és az IKEA termékeknek  
a vásárlók otthonában történő 
felhasználásából eredő lábnyomra13.

Kitűzött cél, hogy kizárólag megújuló 
elektromos áramot és hőt használjunk  
fel az IKEA tevékenysége során14.

A helyszínen megtermelt, megújuló energia  
népszerűsítése és új telepítések véghezvitele.

Levegőben lévő szennyező anyagok aktív  
csökkentése. Minden épületünk tervezését, 
megépítését és fenntartását a helyi feltételeknek  
megfelelően végezzük, hogy a bolygó szabta 
határok között mozogjunk.

Erőforrások megújítása,  
az ökoszisztémák védelme  
és a biológiai sokszínűség növelése

Továbbra is olyan felelős beszerzési 
normákat biztosítunk és dolgozunk ki, 
amelyek magukban foglalják  
a környezetvédelmi, társadalmi  
és állatjólléti követelményeket is.

Erdő pozitívvá válás, a fenntartható 
erdőgazdálkodás népszerűsítése, 
az erdőpusztítások és erdőirtások 
kiküszöbölése érdekében.  
Innovatív megközelítések alkalmazása  
az erdők kezelése, védelme, helyreállítása  
és megújítása terén.

Megújító projektek irányítása a lepusztult 
földterületeken, a kiirtott erdők területén, 
és a mezőgazdasági művelés alá vont 
területeken.

Víz pozitívvá válás, vízvédelmi programok 
irányításával és kidolgozásával. Regenerációt 
célzó projektek vezetése a szennyezett vizek 
megtisztítása és a biológiai sokszínűség 
védelme érdekében. Különleges hangsúly 
az olyan projektek irányításán, amelyek 
az óceánokat tisztítják meg a műanyag 
szennyeződésektől.

Faanyag, pamut, élelmiszer és más 
nyersanyagok „fenntarthatóbb forrásokból” 
történő beszerzése. 

 AMIT EDDIG ELVÉGEZTÜNK
2030-IG CÉLJAINK A KÖVETKEZŐK: ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK EZEK MELLETT:

Az a megközelítés, hogy többet 

szeretnénk kihozni a kevesebből teszi 

lehetővé az IKEA számára a hulladék 

mennyiségének visszaszorítását,  

és hogy hatékonyabban végezzük  

a munkánkat.

Még hosszú út áll előttünk annak 

átalakítása terén, hogy hogyan 

szerzünk be fenntarthatóbb 

nyersanyagokat. 2015 óta az általunk 

felhasznált pamut, hal, és tengeri  

hal 100%-a fenntarthatóbb forrásokból 

származik (BCI+, MSC, ASC).

Egyre közeledünk a 2020-ra kitűzött 

célunkhoz is, hogy a fa és a papír 

esetén is 100%-ban fenntarthatóbb 

forrásokkal dolgozzunk. Lépéseket 

tettünk annak érdekében is, hogy 

kivonjuk az elsődlegesen fosszilis 

eredetű műanyagokat az IKEA 

termékválasztékából.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság szószólói vagyunk, és komoly 

összegeket fektettünk be eddig  

is a megújuló energia és a hatékonyabb  

energiafelhasználás területeibe.

A 2030-ra kitűzött célunk az, hogy tiszta,  

megújuló energiaforrásokra épülő, körkörös  

működésű vállalatként dolgozzunk,  

és függetlenítsük a növekedésünket  

az anyagfelhasználástól. Az a célkitűzés, 

hogy megszüntessük az elsődlegesen 

fosszilis eredetű anyagoktól  

és üzemanyagoktól való függésünket. 

Csökkenteni fogjuk az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását, és hozzájárulunk  

a hőmérséklet globális emelkedésének 

jóval 2 °C alá szorításához, a század végére  

pedig a max. 1,5 °C-os hőmérséklet  

növekedést célozzuk meg. Hozzá fogunk 

járulni a világ levegőjének és vizeinek 

tisztasághoz, és javítani szeretnénk 

a biológiai sokszínűség helyzetén is.

13 Az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv  
(3. alkalmazási körbe tartozó kibocsátások) 
14 Az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv  
(1. és 2. alkalmazási körbe tartozó kibocsátások)
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Méltányos  
és egyenlőségen 
alapul
Bár napjainkban számos 
kihívással szembesülünk, 
hiszünk abban, hogy vállalatunk  
segítségével képesek vagyunk 
támogatni és befolyásolni  
a pozitív változásokat.  

Olyan módon kell megragadnunk  
a változást, hogy az emberek életét 
jobbá tegyük. Azzal, hogy az IKEA 
vállalatot még átfogóbb módon 
bővítjük, és tisztességes és tartalmas 
munkát biztosítunk15, kivesszük  
a részünket a méltányos és egyenlőségen 
alapuló társadalom létrehozásából.

A családok és a gyerekek mindig is 
kiemelt szerepet kaptak az IKEA-nál.  
Megtapasztaltuk, hogy amikor a gyerekek  
legfontosabb érdekeit szem előtt tartva  
hoztunk meg döntéseket, akkor egyúttal  
a családok és a közösségek számára  
is pozitív változásokat tudtunk előidézni.

Az egyenlőség olyan alap, amelyre a jobb  
élet felépíthető. Megvan a lehetőségünk 
arra, hogy közvetlenül támogassuk az 

idősebb emberek, az etnikai  
és LGBTQ+ közösségek tagjainak, 
valamint a fogyatékkal élők 
egyenlőségét és lehetőségeit.

Vállalatunk révén és globális hatókörünknek  
köszönhetően lehetőségeket tudunk  
kínálni bevándorló státuszú dolgozóknak,  
menekülteknek és más csoportoknak is,  
akár saját akaratukból, akár szükségből, 
akár kényszer hatására hagyták  
el otthonaikat. Vészhelyzetben képesek  
vagyunk támogatást, képzést, 
munkaviszonyt és munkát biztosítani 
másoknak, hogy megváltoztassuk 
azokat a rendszereket, amelyek  
az embereket kockázatnak teszik ki.

Az IKEA jövőképe és emberekkel 
kapcsolatos célkitűzése az IKEA 
értéklánc egészére vonatkozik,  
és magunkkal szemben ugyanolyan 
vagy még magasabb követelményeket 
támasztunk, mint beszállítóinkkal  
vagy üzleti partnereinkkel szemben.

15 Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) meghatározása 
a tisztességes munkára http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/ public/---dgreports/---exrel/documents/publication/ 
wcms_172609.pdf

2030-ra az a célunk,  
hogy pozitív  
társadalmi hatást  
érjünk el mindenki 
számára az IKEA 
értékláncán belül



17. o. - IKEA FENNTARTHATÓSÁGI STR ATÉGIA - JÓ AZ EMBEREKNEK ÉS A BOLYGÓNKNAK – PEOPLE & PLANET POSIT IVE - © Inter IKEA Systems B.V. 2018

A tisztességes és tartalmas munka 
biztosítása az IKEA értéklánc  
egészére vonatkozóan

Az emberi jogok tiszteletben tartása  
az IKEA vállalat valamennyi területén,  
és a nemzetközi munkavédelmi szabványok 
megvalósításának folyamatos biztosítása.

Gondoskodás a munkahelyek 
biztonságosságáról, és hozzájárulás  
az emberek egészséges fejlődéséhez.

Hozzáférés biztosítása a kompetenciák  
és képességek fejlesztéséhez, lehetővé  
téve az emberek fejlődését és képességeik 
teljes kibontakoztatását.

Stabil, rendszeres és kiszámítható 
munkaviszony biztosítása és támogatása.

Méltányos jövedelem megállapítása mások 
bevonásával, ami lehetővé teszi az IKEA 
értékláncának összes dolgozója számára, 
hogy méltányos jövedelemben részesüljön.

Annak biztosítása, hogy az IKEA értékláncán  
belül mindenki hangot adhasson véleményének,  
és hogy aktív szerepet játszhasson munkahelyén.

Befogadó vállalatként működni

Az IKEA vállalat bővítése a többségnek 
biztosított lehetőségek mellett.

Továbbra is sokszínű, befogadó munkahelyek 
létrehozása – felhatalmazzuk és bátorítjuk 
az embereket, hogy a munkájuk során 
önmagukat adhassák.

A nemek közötti egyenlőség megvalósítása.

Figyelem fordítása arra, hogy a gyermekek 
jogait beépítsük mindenbe, amivel foglalkozunk.

Tanulási és a munkavégzési lehetőségek 
támogatása és népszerűsítése fiatalok számára.

Annak biztosítása, hogy az IKEA értéklánc 
sokszínű üzleti partnerségekre épüljön,  
mert ezek az innováció, az üzleti növekedés 
és a társadalmi hatás mozgatórugói.

Közösségeink melletti elköteleződés  
a megélhetésre gyakorolt pozitív hatás 
kialakítása érdekében, és hozzájárulás  
a befogadó helyi gazdaság kialakulásához.

Egyenlőség népszerűsítése

Ki fogunk állni kitűzött céljaink, értékeink 
és meggyőződésünk mellett, a változás 
szószólói leszünk, és aktív szerepet fogunk 
játszani ennek támogatásában.

Kapcsolatba fogunk lépni másokkal, 
megosztjuk tudásunkat, kihívásokat 
támasztunk egymással szemben,  
és átláthatóak maradunk. 

 AMIT EDDIG ELVÉGEZTÜNK  2030-IG CÉLJAINK A KÖVETKEZŐK: ELKÖTELEZETTEK VAGYUNK EZEK MELLETT:

Pár fontos lépést már megtettünk,  

és jövőképünk elérése érdekében  

készen állunk továbbiak megtételére is.

A gyermekek jogai mindig is tevékenységünk  

középpontjában álltak, és részt vettünk 

a gyermekjogok és az üzleti élet közötti 

alapelvek kidolgozásában, jelenleg pedig 

ennek megvalósításáért teszünk. 

IWAY – továbbra is beszállítói magatartási  

kódexünk képezi azon munkánk alapját, 

amelynek során a beszállítólánc egészére 

vonatkozóan biztosítjuk az emberi jogok 

érvényesítését és a kedvező munkahelyi 

körülményeket; és jelentős mértékben 

bővítettük a megvalósításában  

érintettek körét.

Együtt dolgozunk a szociális 

vállalkozókkal és aktív szerepet  

vállalunk a helyi közösségek életében, 

hogy befogadó céggé váljunk.  

Tovább folytatjuk a rászoruló csoportokra 

irányuló tudatosságunk erősítését  

az IKEA értéklánc teljes hosszában.

2030-ra az IKEA vezető szerepet fog 

játszani a méltányos, egyenlőségen 

alapuló és a többség érdekeit szolgáló 

társadalom létrehozásában. Ezt úgy 

fogjuk elérni, hogy az IKEA vállalatot 

még átfogóbb módon bővítjük, 

tiszteletben tartjuk és bátorítjuk  

a sokszínűséget, népszerűsítjük  

a tisztességes és tartalmas munkát  

az IKEA értékláncának egészében,  

így lehetővé tesszük, hogy az emberek 

jobb életet biztosíthassanak maguknak 

és családjuknak. A befogadó magatartás 

azt is jelenti, hogy részt vállalunk  

mások munkájában az általuk végzett 

munka során, és hogy másokat is 

bevonunk a saját munkánkba.
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Közreműködők:  
Hogyan valósítjuk meg mindezt?
Erősségeinkre, méretünkre 
és üzleti struktúránkra 
támaszkodva képesek vagyunk 
hosszú távra tervezni,  
és valóra váltani mindazt, 
ami mellett kötelezettséget 
vállaltunk. Befolyást fogunk 
gyakorolni a világ pozitív 
irányú megváltoztatására, 
megosztjuk szemléletmó-
dunkat és az általunk 
megtanultakat, hogy  
másokat is ösztönözzünk  
a következők révén:

TÁMOGATÁS

Méretünkre és befolyásunkra támaszkodva  
aktív szerepet fogunk játszani  
a társada-lomban, közbenjárunk  
az értékeinken alapuló pozitív változások 
érdekében, és népszerűsítjük ezeket.

KÖZÖS ALKOTÁS ÉS PARTNERSÉG

A közös munka új módszerek során 
valósul meg, és továbbra is támogatjuk 
azokat a szervezeteket, amelyek 
fenntartható értékeket dolgoznak ki 
az emberek, a bolygó és a vállalatunk 
számára. Új, egyedi nézőponttal 
és betekintési móddal rendelkező 
partnereket fogunk felkutatni,  
és támogatni fogjuk őket a megoldások 
értékelésében, hogy azok eljussanak  
a többséghez.

VÁLLALKOZÓSZELLEM  
ÉS INNOVÁCIÓ

Vállalkozószellemünkre fogunk 
hagyatkozni az innováció érdekében, 
és a kihívásokból lehetőségeket 
kovácsolunk. Másokhoz, például 
szociális vállalkozókhoz fordulunk 
ötletekért és ösztönzésért, hogy a világot  
fenntarthatóbbá és méltányossá tegyük.

BEFOGADÁS ÉS KÖZÖSSÉGI 
ELKÖTELEZŐDÉS

Befogadó légkört fogunk teremteni  
és aktívan elkötelezzük magunkat  
olyan közösségek mellett, amelyekben 
üzleti tevékenységet folytatunk  
az IKEA áruházakon, irodákon, 
raktárakon, gyárakon és az online 
csatornákon keresztül.

VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

Fontos közreműködőként biztosítjuk  
a megfelelő befektetési mechanizmusok 
és ösztönzők meglétét, ezzel támogatva  
a szükséges átalakítási igényeket.

IWAY

2000 óta az IWAY, vagyis az IKEA 
beszállítókra vonatkozó magatartási 
kódexe képezi a fenntarthatósági munka  
alapját. Tovább folytatjuk az IWAY  
normák kidolgozását, és megvalósításuk 
körét tovább bővítjük az IKEA értékláncán  
belül, hogy eleget tegyünk az új 
kihívásoknak, és hogy kedvező 
munkahelyi körülményeket biztosítsunk 
az IKEA beszállítóknak. Továbbra is 
egyértelmű normákat és elvárásokat 

fogunk támasztani az IKEA üzleti 
kapcso-lataira és saját magunkra 
vonatkozóan.

JELENTÉSTÉTEL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Nyitott és átlátható módon fogunk  
dolgozni, hogy mások tanulhassanak  
sikereinkből, kudarcainkból, kihívásainkból  
és munkamódszereinkből. AZ IKEA 
100%-ban elkötelezett haladásának 
jelentése mellett az SDG Fejlődési 
Céloknak megfelelően. A jövőkép 
cselekvésre váltásához minden vállalatnak  
világos célokat kell kitűznie, amely segíti  
a rangsorolást és a fejlődés mérését.

KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációt a fenntarthatóbb 
életmódra ösztönzésre fogjuk használni,  
biztosítjuk a közös alkotás és a folya-
matos párbeszéd lehetőségét. Arra fogjuk  
serkenteni az embereket, hogy érjenek 
el pozitív változást a mindennapok során,  
saját közösségükben és az egész világon.  
Az emberekre és a társadalomra gyakorolt  
hatásunk köré épülő kommunikáció már 
a kezdetektől fogva kommunikációnk  
és kereskedelmi ajánlataink szerves 
részét fogja képezni.
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Célkitűzések  
és kötelezettségek                    
áttekintése

Több mint 1 milliárd embert 
inspirálni a szebb hétköznapok 
megélésére a bolygó korlátait 
figyelembe véve

Az éghajlatváltozás 
előmozdítása pozitív irányba 
és az erőforrások újbóli 
megteremtése az IKEA vállalat 
növelése mellett

Pozitív társadalmi hatás 
elérése az IKEA értéklánc 
egészére vonatkozóan

Társadalmi mozgalom elindítása  
a mindennapok jobbá tételéért

Az emberek inspirálása és segítése,  
hogy egészségesebb és fenntarthatóbb  
életet éljenek

Körkörös és fenntartható  
fogyasztás népszerűsítése

Körkörös működésű vállalattá válás 
Éghajlatváltozás elmozdítása pozitív 
irányba

Erőforrások megújítása, 
ökoszisztémák védelme  
és a biológiai sokszínűség  
növelése

A tisztességes és tartalmas munka 
biztosítása az IKEA értéklánc 
egészére vonatkozóan

Olyan befogadó vállalattá válni, 
amely az egyenlőséget támogatja

TÁMOGATÁS, KÖZÖS ALKOTÁS ÉS PARTNERSÉG, VÁLLALKOZÓSZELLEM ÉS INNOVÁCIÓ, BEFOGADÁS

Célkitűzéseink 2030-ra

Kötelezettségek

Legfontosabb közreműködők

Egészséges  
és fenntartható  

élet

Jó az  
embereknek 

és a bolygónknak

Körkörös  
és az éghajlat  

számára előnyös  
üzletvitel

Méltányos  
és egyenlőségen  

alapul


