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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η 2η Ψηφιακή Ημερίδα
Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Τραπεζών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 30 Ιουνίου στην
Λεμεσό, η 2η Ψηφιακή Μέρα Συνεργατικών Τραπεζών (Second EACB Cooperative Bank Digital Day). Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), μέλος
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συνεργατικών Τραπεζών (EACB), φιλοξένησε
στην Κύπρο την Ημερίδα με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Συνδέσμου, για την αποτελεσματικότερη
ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Την Ημερίδα καλωσόρισε ο Διευθυντής της ΣΚΤ, Νικόλας Χατζηγιάννης,
αναφέροντας ότι «θα αποτελέσει πηγή γνώσης και πληροφοριών για τα μέλη
του Συνδέσμου». Πρόσθεσε επίσης πως «Οι συνεργατικές εξ’ ορισμού
εργάζονται κοντά στην κοινωνία και προς όφελος των συνανθρώπων τους και
γι’ αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν και να ενσωματώσουν τεχνολογικά
επιτεύγματα που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και φιλικές προς τον
πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την δημιουργία τέτοιων δράσεων,
όπως η εν λόγω Ημερίδα».
Στη Ημερίδα συζητήθηκαν οι προοπτικές και προκλήσεις της
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), σε κρατικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, με παρουσιάσεις από αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Συνεργατισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και του επαγγελματικού χώρου.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, διεξήχθησαν τρεις ομάδες εργασίας, στις
οποίες συμμετείχαν αντιπρόσωποι των μελών της EACB, οι οποίοι
αναφέρθηκαν σε θέματα σχετικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον
Συνεργατισμό, την ηλεκτρονική ταυτότητα και υπογραφή με σκοπό την
παροχή πιο φιλικών υπηρεσίων καθώς επίσης και για το νομοθετικό πλαίσιο
και συγκεκριμένα τις GDPR σχετικά με την προστασία δεδομένων και PSD2
σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.
Στην Ημερίδα συμμετείχε και ο κ. Pēteris Zilgalvis, Προϊστάμενος της ομάδας
για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Καινοτομία, της Γενικής Διεύθυνσης
CONNECT και Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας FinTech, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ για τον
εκσυγχρονισμό των τραπεζικού συστήματος και των τραπεζών των χωρών
μελών της. Ο Συνεργατισμός, διατηρώντας τις ίδιες αξίες, θέτει νέες
προοπτικές για συνεχή αναβάθμιση και συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, με
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Σημαντικό είναι να
σημειωθεί ότι η φιλοξενία αυτής της, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, Ημερίδας
σηματοδοτεί σειρά δράσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η ΣΚΤ για την
αμεσότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

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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