
 

 

 

 

MetLife опублікував звіт з корпоративної 

соціальної відповідальності Global Impact-2017  

 

У звіті Global Impact-2017 (Глобальний вплив) йдеться про головні проекти та ініціативи MetLife в  

усьому світі, що були втілені у 2017 році задля єдиної мети – створення безпечнішого світу. Досягнути 

цієї мети можна створивши сильнішу та гнучкішу компанію, здатну процвітати в найрізноманітніших 

умовах.  

Стівен Кандарян, голова правління MetLife, Inc., зазначив: «MetLife прагне до постійного 

вдосконалення не тільки в операційній діяльності, але й у зусиллях, пов'язаних з корпоративною 

відповідальністю. В наш час інвестиційні, неурядові та інші організації все ретельніше стежать за 

тим, яких результатів досягають компанії саме у корпоративній відповідальності бізнеса. Сьогодні 

в цілому ефективність компанії в цій сфері часто розглядається як показник того, наскільки добре 

здійснюється управління компанією в цілому».  

У звіті представлено результати глобального впливу компанії за 2017 рік, серед яких:  

• Здійснення страхових виплат на суму близько 45 млрд. дол. США власникам страхових 

полісів; 

• Розширення портфелю знакових інвестицій – таких як інвестиції в поновлювані джерела 

енергії, доступне житло й інфраструктуру – до 50 млрд дол. США; 

• Підтримка глобальної ініціативи з вуглецевої нейтральності другий рік поспіль й участь 10 000 

співробітників у проектах, присвячених відповідальному та раціональному використанню 

природних ресурсів; 

• Включення компанії MetLife в індекс стійкості Доу Джонса, одного з найбільш значущих 

показників сталого розвитку, другий рік поспіль; 

• Збереження однієї з найбільш етнічно і культурно різноманітних рад директорів серед 

компаній, які входять до списку Fortune 500, за оцінками Deloitte та альянсу Alliance for Board 

Diversity; 

• Надання компанією MetLife і фондом MetLife Foundation 45 млн дол. США у вигляді грантів, 

включаючи 30 млн дол. США на проекти з покращення фінансової грамотності серед 

населення; 

• Надання першого місця MetLife в Індексі гендерної рівності серед фінансових компаній за 

версією Bloomberg; 

• Включення компанії в список «Кращі роботодавці із залучення людей з обмеженими 

можливостями» відповідно до Індексу рівності осіб з обмеженими можливостями 

Американської асоціації осіб з обмеженими можливостями. MetLife вперше отримала визнання 

за свої зусилля в цій  сфері. 

Усі ці перемоги є свідченням того, що MetLife трансформується та використовує нові можливості, 

спираючись на експертні знання співробітників у галузі управління активами та фінансового захисту. 

MetLife інвестує в інновації, співпрацює із стартапами та навчає свою команду, щоб успішно 

конкурувати в мінливому середовищі задля створення безпечнішого світу.  

Читати звіт з корпоративної соціальної відповідальності Global Impact-2017: https://goo.gl/U2GTnL  
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