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Τάκης Φειδία
Βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική
και περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Ε

νας κόσμος διαφορετικός. Η πανδημία μάς άλλαξε και συνεχίζει να μας
αλλάζει. Κράτη, κοινωνίες, επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή παρά
να βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς
και απαιτητικής προσαρμογής. Ειδικά για τις
επιχειρήσεις, η ικανότητα προσαρμοστικότητας σε μια νέα πραγματικότητα -που μέχρι
να σταθεροποιηθεί έχει γίνει παρελθόν- ισοδυναμεί με ικανότητα επιβίωσης. Η ταχύτητα
των αλλαγών είναι πρωτόγνωρη και δε χωρά
κανένας εφησυχασμός, καμία παθητικότητα.
Αντίθετα χρειάζεται εγρήγορση, ανοικτή σκέψη και υιοθέτηση ευέλικτων στρατηγικών που
ενσωματώνουν ευφάνταστες ιδέες, δίνοντας
χώρο στην καινοτομία.
Αν κάτι χαρακτηρίζει το νέο περιβάλλον,
είναι η αβεβαιότητα. Και όπου υπάρχει αβεβαιότητα, ελλοχεύει η ανασφάλεια. Είναι εδώ που
αναδύεται ο ρόλος και η σημασία της ευθύνης
των ισχυρών ασφαλιστικών οργανισμών. Ο
γαλλικός πολυεθνικός ασφαλιστικός κολοσσός
CNP ASSURANCES, με το θυγατρικό του Όμιλο στην Κύπρο CNP CYPRUS και τις εταιρείες
του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,
έχουν χαράξει μια ολιστική επιχειρησιακή
στρατηγική που απαντά στις μεγάλες προκλήσεις αυτού του νέου πιο ανοικτού κόσμου
μας. Οι προκλήσεις είναι συγκεκριμένες. Είναι
τεχνολογικές, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
να κατευθύνει τις δράσεις και τις επιλογές μας
αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε. Είναι κοινωνικές, με
την ανάγκη για άμβλυνση των ανισοτήτων, ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και ανάδειξη
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της ανεκτικότητας. Είναι περιβαλλοντικές, με
την κλιματική κρίση να μην αποτελεί υπόθεση
εργασίας του μέλλοντος αλλά μια σκληρή και
επίπονη όψη του παρόντος.
Στη CNP CYPRUS, σε σύμπλευση με τον
μητρικό Όμιλο CNP ASSURANCES, σε όλες
αυτές τις προκλήσεις έχουμε επανακαθορίσει
τη θέση και τις προτεραιότητές μας. Μέσα από
τη δράση «raison d’etre», που διέτρεξε όλες
τις θυγατρικές του Ομίλου, προσδιορίστηκε
ο λόγος της ύπαρξής μας. Γιατί κάθε επιχειρηματική οντότητα έχει νόημα ύπαρξης όταν
συνδυάζει αρμονικά την επιχειρηματική προσπάθεια και ανάπτυξη με ένα διακριτό, θετικό
αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλ-
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λον. Όταν λειτουργεί υπεύθυνα, υπηρετώντας
τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν
αποκρυσταλλωθεί οι ακόλουθοι πυλώνες που
στηρίζουν την ύπαρξη, τις εργασίες και την
εξέλιξη του Ομίλου:
• Προωθούμε λύσεις προστασίας προσβάσιμες
σε όλους. Δίπλα στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας όταν μας χρειάζονται. • Αναπτύσσουμε με τους συνεργάτες μας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής απόδοσης που
κάνουν πιο αποτελεσματική την προστασία.
• Υποστηρίζουμε την εξέλιξη των εργαζομένων
μας, μέσα σε μια κοινότητα γεμάτη ταλέντο και
ποικιλομορφία.
• Δημιουργούμε μία βιώσιμη οικονομική
απόδοση με υπεύθυνο τρόπο, υλοποιώντας
συστηματικά ενέργειες εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
• Συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας πιο
περιεκτικής κοινωνίας, όπου όλοι μπορούν να
βρουν τη θέση τους και όπου κανείς δεν μένει
πίσω.
• Δρούμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή και
προστατεύουμε κάθε μορφή ζωής ως δύναμη
αφοσιωμένη στην οικολογική μετάβαση.
Είναι οι παράγοντες που συνθέτουν
τη μεγάλη εικόνα. Εικόνα συγκεκριμένων
στόχων και καθαρών προοπτικών. Θέλουμε
να δώσουμε δύναμη κίνησης προς μια πιο
περιεκτική και βιώσιμη κοινωνία, όπου κάθε
μέλος της έχει το διακριτό του ρόλο. Και το
κάνουμε αυτό με προσήλωση στην κοινωνική
και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μέσα από
συνετή επιχειρηματική διοίκηση και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
307

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
€182,6 εκατ. (2020)

