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95η ΔΙΕΘΝΗΣ HMEΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
«Oι Συνεταιρισμοί διασφαλίζουν ένταξη για όλους»
Τη μοναδικότητα του συνεργατικού μοντέλου και τα οφέλη που προσφέρει
στην οικονομία και στην κοινωνία υπογραμμίζει σε μήνυμα της για τη Διεθνή
Ημέρα Συνεργατισμού η Διεθνής Συνεργατική Ένωση.
Η Διεθνής Ημέρα Συνεργατισμού γιορτάζεται το πρώτο Σάββατο Ιουλίου.
Η Διεθνής Συνεργατική Ένωση αναφερόμενη στις αρχές και τις αξίες του
συνεργατικού μοντέλου σημειώνει στο μήνυμα της ότι αυτές παρέχουν
πρόσβαση στη δημιουργία οικονομικής άνεσης και καταπολεμούν τη φτώχεια
και την ανισότητα δημιουργώντας ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις.
Πέραν από τη συνεταιριστική δομή, οι συνεταιρισμοί προωθούν επίσης την
εξωτερική ισότητα, μέσω της έβδομης αρχής η οποία είναι το ενδιαφέρον για
την κοινότητα. Δεσμεύονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους
από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη και αυτή η δέσμευση
αποδεικνύεται σε ολόκληρο τον κόσμο με την συνεταιριστική υποστήριξη για
κοινοτικές δραστηριότητες.
Η Διεθνής Συνεργατική Ένωση καλεί τους συνεταιρισμούς όλου του κόσμου
να προβληματιστούν για τη δυστυχία που προκαλείται από την αυξανόμενη
ανισότητα, να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της ισότητας
σε όλες τις κοινότητές τους και να γιορτάσουν τη συνεισφορά των
συνεταιρισμών στο να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλους.
Με την ευκαιρία της της Διεθνής Ημέρας Συνεργατισμού θα διοργανωθεί
συναυλία του The Coop Band την Κυριακή 2 Ιουλίου στην πλατεία του
Μεσαιωνικού Κάστρου στη Λεμεσό στις 19:00. Είσοδος δωρεάν.
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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