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Ο Συνεργατισμός στην ψηφιακή εποχή
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα φιλοξενεί τη
2η Ψηφιακή Ημερίδα των Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Τραπεζών
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, φιλοξενεί στην Κύπρο, στις 30 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο
Alasia, στην Λεμεσό, τη 2η Ψηφιακή Ημερίδα Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Τραπεζών (Second
EACB Co-operative Bank Digital Day) που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Συνεργατικών Τραπεζών (EACB). Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μέλη του EACB,
αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
επαγγελματικού χώρου. Στόχος της διοργάνωσης είναι η άμεση και πιο αποτελεσματική
ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών στον συνεργατικό πιστωτικό τομέα.
Η Hμερίδα θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη τα οποία θα αφορούν θέματα σχετικά με τη χρήση
της τεχνολογίας στον συνεργατικό πιστωτικό τομέα. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα
συζητηθούν οι προοπτικές του θέματος της ψηφιοποίησης (digitalization) σε Ευρωπαϊκό και
κανονιστικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των
πρακτικών που ακολουθούν οι Συνεργατικές Τράπεζες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και
αλλά και ευκαιριών που παρουσιάζονται στη διαδικασία του ψηφιακού ανασχηματισμού.
Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν τρεις ομάδες εργασίας, κατά τις οποίες τα μέλη του EACB αλλά και
εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους. Κατά τη διεξαγωγή
των συζητήσεων θα αναλυθούν θέματα όπως, η ηλεκτρονική αναγνώριση και ηλεκτρονική
υπογραφή, η χρήση της τεχνολογίας από τις Συνεργατικές Τράπεζες για τον επαναπροσδιορισμό
του ρόλου τους. Θα συζητηθεί επίσης η νέα νομοθεσία σχετικά με τη προστασία δεδομένων
«General Data Protection Regulation (GDPR)» καθώς και η αναθεωρημένη οδηγία «Payment
Service Directive (PSD2)».
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες του συνδέσμου και των μελών του, είναι
εναρμονισμένες με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, συγκεκριμένα, με τις εργασίες του
FinTech Taskforce.
Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση του ΕACB αυτού του τύπου που πραγματοποιείται εκτός
Βρυξελλών. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση ως μέλος του
συνδέσμου, σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας σειράς δράσεων ψηφιοποίησης του συνεργατισμού. Η
καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων αποσκοπεί στην καλύτερη υποστήριξη και
εξυπηρέτηση των πελατών.
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει το 77,34%
των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία
Συμμετοχών το 0,78%. Συνεργάζεται με τα συνεργατικά κινήματα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σημαντικότερους διεθνείς
συνεργατικούς θεσμούς. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις
κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.668 άτομα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2016), ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 16,50%, τα ίδια κεφάλαια στο €1,33 δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,13 δις.
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