Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη McCain
H McCain είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής κατεψυγμένης – προτηγανισμένης
πατάτας παγκοσμίως, διακινώντας το 1/3 του συνόλου πατάτας που καταναλώνεται σε όλο
τον κόσμο. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τον Καναδά. Ιδρύθηκε το 1957 από
τέσσερα αδέλφια, γιούς ενός αγρότη πατάτας στην Florenceville (ένα μικρό, αγροτικό χωριό
στον ανατολικό Καναδά). Μέσα σε μια περίοδο 50 χρόνων και στη διάρκεια μόνο δύο
γενεών, τα αδέλφια μεγάλωσαν την επιχείρηση κάνοντας την αυτό που είναι σήμερα:
περισσότεροι από 18.000 εργαζόμενοι και 50 εργοστάσια παραγωγής, που λειτουργούν σε
πέντε Ηπείρους, με διανομή σε πάνω από 110 χώρες. Η McCain χρησιμοποιεί πάνω από
πέντε εκατομμύρια τόνους πατάτας το χρόνο συνεργαζόμενη με ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω
των 4.000 καλλιεργητών. Στη βόρεια Γαλλία, η ΜcCain έχει τρία εργοστάσια (στις πόλεις
Harnes, Matouques, Bethune) και δουλεύει αποκλειστικά με παραπάνω από 1.000 ντόπιους
καλλιεργητές πατάτας.
Η McCain μέχρι και σήμερα, είναι μια ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση που
επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Η παγκόσμια στρατηγική για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ονομάζεται “Be Good. Do Good” και αποτελεί έναν από τους
πέντε βασικούς πυλώνες που διαμορφώνουν την κουλτούρα της εταιρίας:
Καλή Γεωργία
Η McCain προμηθεύεται πατάτες που παράγονται με την ελάχιστη επιβάρυνση στο
περιβάλλον, χωρίς ωστόσο συμβιβασμούς στην ποιότητα και στην ανάπτυξή της. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι συνεργαζόμενη με τους αγρότες μειώνει τη χρήση φυτοφαρμάκων και το
συνολικό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ διαχειρίζεται με υπευθυνότητα την κατανάλωση του
νερού, στοχεύοντας να έχει στο 100% πατάτες πιστοποιημένες από βιώσιμες πηγές.
Καλή Λειτουργία των Εγκαταστάσεων
Η McCain είναι προσηλωμένη στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα 50
εργοστάσια της σε όλο τον κόσμο, γίνονται ενέργειες με στόχο τη συνεχή μείωση της
κατανάλωσης νερού, ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και διαχείρισης
αποβλήτων.
Καλή τροφή για όλους
Η McCain διασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν τα υψηλότερα διατροφικά standards με
συνεχείς βελτιώσεις για την περαιτέρω μείωση κορεσμένων λιπαρών καθώς και
περιεκτικότητας αλατιού.
Καλή εταιρία για να εργαζόμαστε
Η McCain είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία,
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει εξαιρετικές συνθήκες εργασίας υποστηρίζοντας την ανάπτυξη
του προσωπικού της τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Καλοί Συνεργάτες
Η McCain δεσμεύεται να είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης τόσο για τους παραγωγούς,
τους προμηθευτές όσο και για τους πελάτες της και τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας
στην καλυτέρευση του βιοποριστικού τους επιπέδου.

