
peste

salariul mediu plătit
de Nestlé România,
de două ori mai mare decât 
media sectorului de activitate

miliarde
lei

miliOANE
LEI în 25 de ani

11 

Impozite și contribuții
plătite în 25 de ani

Contribuie la un mediu curatFacilitează oportunități
profesionale pentru tineri

Promovează nutriția și
un stil de viață sănătos

                din investițiile la nivel
național în sectorul de comerț

cu ridicata în perioada 2011-2018
realizate de Nestlé România

322
furnizori

locali

790 milIOANE lei
Investiți în achiziționarea

de produse și servicii
în ultimii 5 ani

Valoarea investițiilor
în ultimii 10 ani

259 milIOANE lei 0,5%

Impactul cumulat
pe 5 ani la nivelul
Nestlé România*

Impactul potențial
pe 5 ani la nivelul
economiei*

7.505
milioane lei

40.690
milioane lei

661

12.453

115
milioane lei

venituri
angajați impozite

și taxe

749
venituri

locuri
de muncă

impozite
și taxe

* Luând în considerare multiplicatorii calculați pe baza datelor istorice
   și dublarea activității Nestlé România în următorii 5 ani.

Valoarea adăugată
brută generată pe

întregul lanț valoric 

Cifră de afaceri
antrenată de Nestlé 
România la nivelul
întregii economii

Profit generat de 
Nestlé România
la nivelul întregii

economii

1.678
milioane lei

5,06
miliarde lei

466
milioane lei

create în economia
României de 1 loc de
muncă nou creat de

Nestlé România 

Taxe colectate la
bugetul de stat

antrenate la nivelul
economiei

18 locuri
de muncă noi

120
milioane lei

170 locuri
de muncă  noi

1.800
milioane lei

115
milioane lei

Cifra de afaceri în 25 de ani

483 angajați
număr mediu la nivelul 
anului 2020

11.000 lei 500

miliOANE
LEI122 miliOANE

LEI2.900miliOANE
LEI650

Impozite și contribuții
plătite în 2020

41 milioane lei

Impozit pe profit
plătit în 25 de ani

Valoarea adăugată brută generată
de Nestlé România în 25 de ani

Valoarea adăugată brută generată
de Nestlé România în 2020

254 milioane lei

Contribuții aferente angajaților 
plătite la bugetul de stat

30 milioane lei în 2020

Cifra de afaceri în 2020

933 milioane lei

Dublarea activității în următorii 5-10 ani prin
creștere organică, mix de produse, potențiale
fuziuni și achiziții poate genera:

7.500 
milioane lei

create în cadrul
Nestlé România

Cifra de afaceri
estimată

Taxe estimate plătite 
la bugetul de stat

exceptând contribuțiile 
aferente salariilor

Cifra de afaceri
cumulată estimată

VENITURI

PERSONAL

IMPOZITE ȘI
CONTRIBUȚII

INIȚIATIVE
SOCIALE

3 piloni de acțiune
în comunitate:

IMPACT
INDIRECT
& INDUS

POTENȚIAL

AMPRENTA
ECONOMICĂ Impact direct, indirect, indus

PERSPECTIVE
DE VIITOR

5,4 lei 6,6 lei 10 locuri de muncă 
pe întregul
lanț valoric

valoare adăugată brută
în economia României 

în economia
României

Cifră de afaceri realizată
de Nestlé România

generează

Valoare adăugată
brută Nestlé România

generează

Cifra de afaceri realizată
de Nestlé România

generează

1 leu 1 leu 1 milion lei

Efecte directe, indirecte și induse


