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Ο CEO της ΣΚΤ στο συνέδριο του ΜFS
Υπερμεγέθης ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο
Το θέμα του υπερμεγέθους τραπεζικού τομέα στην Κύπρο έθεσε ο CΕΟ της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) Νικόλας Χατζηγιάννης, μιλώντας στο
πλαίσιο του Συνεδρίου Spring 2017 Multinational Finance Society που
διοργανώθηκε την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στη Λεμεσό.
Ο κ. Χατζηγιάννης, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα την τραπεζική κρίση στην
Eυρωζώνη και γενικότερα στην Ελλάδα και Κύπρο, υπογράμμισε ότι ως Κύπρος
και ως Συνεργατισμός πρέπει να λειτουργούμε ισότιμα με τις άλλες συστημικές
τράπεζες της Ευρωζώνης και αυτό απαιτεί να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Θα
πρέπει να συνεχίσουμε, είπε, με την ίδια ένταση τον ρυθμό αναμόρφωσης του
Συνεργατισμού σε μια τοπογενή τράπεζα, αλλά και η ίδια η τραπεζική αγορά
ευρύτερα να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές.
Το μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης
επιβάλλει ως μονόδρομη λύση την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα
μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και πιο παραγωγικής αξιοποίησης της
συμμετοχής μας στην Eυρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο CEO της ΣΚΤ εξέφρασε προβληματισμό για τον υπερμεγέθη, όπως τον
χαρακτήρισε, τραπεζικό τομέα στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δεν
υποβοηθείται από τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και της
αγοράς.
Χορηγός του Συνεδρίου Spring 2017 Multinational Finance Society ήταν η ΣΚΤ.
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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 2.700 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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