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Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή 
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βοήθησαν στην συγγραφή της παρούσας εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Ελληνική Οικονοµία αντιµετωπίζει τη βαθύτερη ύφεση από τα µέσα της δεκαετίας του 

1970. Τα αρνητικά µεγέθη της, σε επίπεδο ιδιωτικής και της δηµόσιας κατανάλωσης αλλά και 

επενδύσεων, πηγάζουν αφενός από το γενικότερο κλίµα αβεβαιότητας που επικρατεί στη 

χώρα από τα τέλη του 2009 έως σήµερα και παράλληλα από την προσπάθεια δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης. Οι δείκτες βραχυχρόνιας οικονοµικής δραστηριότητας για το τελευταίο τρίµηνο 

του 2010 και οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών οδηγούν στην εκτίµηση ότι η 

οικονοµική δραστηριότητα θα σηµειώσει περαιτέρω επιδείνωση το 2011. 

Οι εξαιρετικά δυσµενείς εξελίξεις που ενέσκηψαν στην ελληνική οικονοµία ως αποτέλεσµα 

της διεθνούς κρίσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και του δηµοσιονοµικού 

εκτροχιασµού της χώρας κατά τα έτη 2008 και 2009, επέτειναν τον προβληµατισµό των 

διοικήσεων των ελληνικών συνεταιριστικών Τραπεζών σχετικά µε τη δηµιουργία µεταξύ τους 

λειτουργικών και οργανωτικών συνεργειών. 

Η εκπόνηση της παρούσης εργασίας στηρίχθηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που 

συλέχθηκαν από αξιόπιστες πηγές, κυρίως από πληροφορίες που αντλήθηκαν από πηγές της 

Τράπεζας της Ελλάδος  και σε στοιχεία που του παραχωρήθηκαν από τις πέντε 

Συνεταιριστικές Τράπεζες (οικονοµικές καταστάσεις, προσωρινοί ισολογισµοί 2010, 

πληροφοριακές καταστάσεις κ.λ.π.).  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, στις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και στο πρόγραµµα σταθερότητας. Στη συνέχεια 

επιχειρείται η ανάλυση του τραπεζικού συστήµατος µε αναφορά στην επίδραση της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στο τραπεζικό κλάδο, στο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, στις 

προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και στο ελληνικό Συνεταιριστικό 

τραπεζικό σύστηµα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναφορά στην αγορά των Συνεταιριστικών 

τραπεζών στην Ευρώπη. Ακολουθούν η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της , η 

δοµή και η λειτουργίας της και  οι περιπτώσεις της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας.   

Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την υφιστάµενης κατάστασης των Συνεταιριστικών τραπεζών, 

και πιο συγκεκριµένα των Συνεταιριστικών τραπεζών της ∆ράµας, της Πιερίας, της Κοζάνης, 

των Σερρών και του Έβρου. 
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Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της ανταγωνιστικής θέσης των 

παραπάνω τραπεζών στον τραπεζικό κλάδο και το κόστος προσαρµογής στο κανονιστικό 

πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Το Περιβάλλον Λειτουργίας των 5 Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

1.1 Τα βασικά µεγέθη και οι εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία 

 

Η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση και οι δυσκολίες χρηµατοδότησης που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, οδήγησαν σε υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας στη διάρκεια του 

2010. Η µέση ετήσια µείωση του ΑΕΠ το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του 2010 

σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και εκτιµήσεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος
1 ήταν 3,8% (Πίνακας 1),αλλά η µέση ετήσια µείωση της ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας (που µετρά το προϊόν µε βάση τις τιµές των παραγωγικών συντελεστών) 

ήταν µεγαλύτερη (5,3%).  

      Λόγω των εξελίξεων από το 2008 και µετά, το ΑΕΠ το γ’ τρίµηνο του 2010 ήταν, σε 

σταθερές τιµές, κατά 7,2% χαµηλότερο από ότι το β’ τρίµηνο του 2008, όταν είχε καταγραφεί 

το υψηλότερο επίπεδο του ΑΕΠ πριν από την κρίση. Στο ίδιο διάστηµα, η προστιθέµενη αξία 

σε σταθερές τιµές υποχώρησε κατά 8,2%. Για ολόκληρο το 2010 εκτιµάται ότι ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός µείωσης του ΑΕΠ υπερέβη ελαφρά το 4%. 

 

Πίνακας 1 : Ζήτηση και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν: 2008-2010 (σε σταθερές αγοραίες τιµές έτους 2000, ετήσιες εκατοστιαίες 
µεταβολές) 

 
2008 2009 

2010  

(Εννεάµηνο) 

Ιδιωτική κατανάλωση  3,2 -1,8 -3,0 

∆ηµόσια κατανάλωση 1,0 7,6 -8,2 

Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου -7,6 -11,4 -17,6 

Εγχώρια ζήτηση 1,4 -4,2 -7,1 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,0 -20,1 -1,2 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,0 18,6 13,1 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς 1,3 -2,3 -3,8 

ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ (Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2010, προσωρινά στοιχεία) 

                                                           
1
 Τράπεζα της Ελλάδος. Νοµισµατική πολιτική 2010-2011 
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    Οι πρώτοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας που δέχθηκαν πλήγµατα από την 

οικονοµική κρίση το 2009 ήταν αυτοί των κατασκευών και της µεταποίησης. Το 2010 η 

κρίση επεκτάθηκε στους κλάδους του εµπορίου όσο και άλλων υπηρεσιών οι οποίοι 

δηµιουργούν σηµαντικό ποσοστό της συνολικής προστιθέµενης αξίας της ελληνικής 

οικονοµίας. Ο µόνος τοµέας του οποίου το προϊόν αυξήθηκε το 2010 ήταν ο πρωτογενής, 

όπου η απασχόληση σηµείωσε άνοδο. 

    Κατά το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του 2010 στην υποχώρηση της ζήτησης 

συνέβαλαν, κατά 3,4 και 2,3 εκατοστιαίες µονάδες αντίστοιχα, η σηµαντική και εντεινόµενη 

στη διάρκεια του έτους µείωση των επενδύσεων (κατά 17,6%) και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης (κατά 3,0%). Οι επενδύσεις µειώθηκαν κυρίως λόγω της σηµαντικής 

υποχώρησης των δαπανών για µηχανήµατα και εξοπλισµό µεταφορών και δευτερευόντως 

λόγω της µείωσης των επενδύσεων σε κατοικίες εν µέρει λόγω της έλλειψης κεφαλαίων που 

επιβεβαιώνει και η συνεχιζόµενη µείωση του ετήσιου ρυθµού πιστωτικής επέκτασης προς τις 

επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδίδεται στη σηµαντική 

µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την ανησυχία τους 

για τις µελλοντικές εξελίξεις και τον περιορισµό του δανεισµού από τις τράπεζες. 

    Η υποχώρηση της κατανάλωσης είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των εισαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες τους πρώτους εννέα µήνες του 2010 ήταν κατά 13,1% 

χαµηλότερες σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009, ενώ οι εξαγωγές κατά το ίδιο 

διάστηµα µειώθηκαν µε χαµηλότερο ρυθµό 1,2%, µε αποτέλεσµα η συµβολή του εξωτερικού 

τοµέα στη µεταβολή του ΑΕΠ να είναι θετική.  

    Για το 2011 τόσο οι τελευταίες εκθέσεις αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ όσο και οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί (π.χ. ΟΟΣΑ) 

συγκλίνουν στην άποψη ότι το ΑΕΠ θα υποχωρήσει κατά 3% περίπου, κυρίως λόγω της 

περαιτέρω µείωσης της ιδιωτικής και δηµόσιας κατανάλωσης καθώς και του περιορισµού των 

επενδύσεων. Εξάλλου, µε βάση τους πιο πρόσφατους βραχυχρόνιους δείκτες δεν µπορεί να 

αποκλειστεί υποχώρηση ακόµα και άνω του 3%. 

    Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Φεβρουάριος 2011), 

το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων υποχώρησε κατά το 2010 (Πίνακας 2), ως 

αποτέλεσµα της έντονης επιδείνωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, της αυξηµένης 

αβεβαιότητας των αποταµιευτών και της µειωµένης ρευστότητα των επιχειρήσεων, λόγω και 

της επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης προς αυτές, καθώς και από τη µεταβολή της 

συναλλακτικής τους συµπεριφοράς (περιορισµός των συναλλαγών µε πίστωση).   
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Πίνακας 2: Εξέλιξη Τραπεζικών Καταθέσεων (2005-2010) (Ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές -  Βάση Υπόλοιπα ∆εκ. 2001) 

 Υπόλοιπα 

31/12/2010 

(εκατ. ευρώ) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 ∆' τρίµηνο 

Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου 90.831,0 9,3 0,7 -0,9 -7,0 11,4 -8,0 

Καταθέσεις προθεσµίας έως 2 ετών 117.624,0 45,2 37,5 42,2 39,1 2,7 -13,8 

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως 3 µ 3.015,0 105,2 -24,4 -20,3 -24,1 64,2 -7,0 

Σύνολο καταθέσεων 211.470,0 20,7 12,1 15,9 15,3 6,6 -11,3 

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος 

Τα επιτόκια των περισσότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και repos στην Ελλάδα γενικά 

αυξήθηκαν κατά το 2010, σε αντίθεση µε το 2009, µε αποτέλεσµα το µέσο επιτόκιο 

καταθέσεων να διαµορφωθεί σε 2,17% το ∆εκέµβριο του 2010 από 1,32% το ∆εκέµβριο του 

2009. Η µεγαλύτερη άνοδος σηµειώθηκε στις καταθέσεις προθεσµίας µε διάρκεια έως 1 έτος 

τόσο των νοικοκυριών όσο και των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. 

Πίνακας 3: Υπόλοιπα ∆ανείων του Ιδιωτικού Τοµέα (Ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 

 2007 2008 2009 2010 

 ∆’ Τρίµηνο 

Επιχειρήσεις 20,1 21,8 5,5 1,8 

Στεγαστικά ∆άνεια (Ιδιώτες)  23,6 14,8 3,3 -0,5 

Καταναλωτικά ∆άνεια 22,6 18,4 2,4 -2,9 

Σύνολο  21,7 18,3 4,4 0,7 

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος 

    Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση προς τον ιδιωτικό τοµέα προκύπτει ότι το 2010 η 

σωρευτική καθαρή ροή διαµορφώθηκε σε -0,5 δισεκ. ευρώ (έναντι θετικής ροής 10,3 δισεκ. 

ευρώ το 2009), γεγονός που αποδίδεται σε  παράγοντες προσφοράς αλλά και ζήτησης 

πιστώσεων, οι οποίοι µεταβάλλονται προς το χειρότερο λόγω της συνεχιζόµενης υποχώρησης 

της οικονοµικής δραστηριότητας (Πίνακας 3) . Ωστόσο, εκτιµάται ότι στην τρέχουσα 

συγκυρία µεγαλύτερη επίδραση έχουν οι παράγοντες που οδηγούν σε συγκράτηση της 

προσφοράς, ιδίως η συνεχιζόµενη άνοδος των επισφαλών δανείων και οι περιορισµοί στην 

εξωτερική χρηµατοδότηση των τραπεζών.  

    Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η χρηµατοδότηση προς τον 

εγχώριο ιδιωτικό τοµέα αναµένεται να εξακολουθήσει να σηµειώνει µηδενικούς ή και 

αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής και το 2011. Περιοριστική επίδραση στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε δανεισµό αλλά και τη διάθεση για ανάληψη χρέους από τις επιχειρήσεις και τα 
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νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί η εξασθένηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, η οποία οφείλεται στην άνοδο της ανεργίας, τη µείωση 

των µέσων αποδοχών και την πτώση των επιχειρηµατικών κερδών. 

Αντίθετα, αυξητικά αναµένεται να επηρεάσει τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα η 

πρόσφατη παράταση του προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας 

(Ν.3723/2008) µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011 µε την παροχή πρόσθετων κρατικών 

εγγυήσεων ύψους 25 δισεκ. Ευρώ καθώς και η αναµενόµενη βελτίωση της απορρόφησης 

κοινοτικών πόρων µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

    Τα επιτόκια στις περισσότερες κατηγορίες νέων τραπεζικών δανείων αυξήθηκαν το 2010, 

σε αντίθεση µε το 2009 κατά το οποίο είχε σηµειωθεί αποκλιµάκωση, γεγονός στο οποίο 

συνέβαλαν οι περιοριστικές συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες 

επέδρασαν αυξητικά στο κόστος χρηµατοδότησής τους, όσο και στον αυξηµένο πιστωτικό 

κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα λόγω της χειροτέρευσης της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  

    Αναλυτικότερα, το µέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθε σε 

3,79% το ∆εκέµβριο του 2010, δηλαδή σε επίπεδο υψηλότερο κατά 38 µονάδες βάσης απ’ ότι 

στο τέλος του 2009, ενώ το µέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων ανήλθε σε 9,68% 

(∆εκέµβριος 2009: 8,94%). Ωστόσο, οι µεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα 

επιχειρηµατικά δάνεια, όπου το µέσο επιτόκιο διαµορφώθηκε σε 5,73%, κατά 174 µονάδες 

βάσης υψηλότερα από το τέλος του 2009. Το υψηλότερο κόστος δανεισµού εξακολουθεί να 

παρατηρείται στα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών (∆εκέµβριος 2010: 16,33%) και στα 

ανοικτά δάνεια (∆εκέµβριος 2010: 12,34%).  

 

1.2 Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και το πρόγραµµα σταθερότητας 

 

Η ελληνική οικονοµία διανύει σήµερα την πιο δύσκολη φάση των τελευταίων δεκαετιών, 

αποτέλεσµα χρόνιας διστακτικότητας στην αντιµετώπιση προβληµάτων, όταν αυτά ήταν 

ακόµη διαχειρίσιµα. Με την έλευση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης έγινε ορατό το 

τεράστιο δηµοσιονοµικό αδιέξοδο της χώρας, και τα µέτρα που ελήφθησαν για την άµεση 

αντιµετώπισή του προκάλεσαν συνθήκες ύφεσης στην οικονοµία. Το δυσµενές κλίµα 

µεταδόθηκε γρήγορα σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε την ανεργία να 

εκτοξεύεται το 2010 στο 12,5%, ενώ για τις πραγµατικές µέσες αποδοχές στο σύνολο της 

οικονοµίας εκτιµάται ότι µειώθηκαν κατά 9% έναντι του 2010. 
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    Κατόπιν της αδυναµίας διασφάλισης της χρηµατοδότησης του δηµόσιου χρέους, η 

ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωση στις 23/4/2010 ότι προσφεύγει στον κοινό µηχανισµό 

στήριξης ΕΕ / ∆ΝΤ, ανακοινώνοντας εν συνεχεία στις 2/5/2010 την εφαρµογή ιδιαίτερα 

δύσκολων µέτρων τα οποία συνοδεύουν ως όροι την παροχή της χρηµατοδότησης, που έγιναν 

γνωστά ως «µνηµόνιο». 

    Η προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης αποτελεί µεν µία απώλεια αυτονοµίας στην χάραξη 

της οικονοµικής πολιτικής και υπαγωγή της χώρας σε ένα είδος διεθνούς οικονοµικού 

ελέγχου, ωστόσο, αποτελεί ταυτοχρόνως την τελευταία δυνατότητα της χώρας να 

µετασχηµατίσει τις οικονοµικές και διοικητικές της δοµές, να ελέγξει την δυναµική των 

δηµοσιονοµικών της µεγεθών και να βελτιώσει τη δοµική της ανταγωνιστικότητα. Αποτελούν 

αυτά απαράβατες προϋποθέσεις επιβίωσης, αποφυγής δηλαδή της χρεοκοπίας, της 

οικονοµικής αποµόνωσης και της µακροχρόνιας ύφεσης.  

    Η Ελλάδα απέτυχε διαχρονικά να πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις µε ίδιες 

πρωτοβουλίες και δυνάµεις, µε αυτοπειθαρχία στην εφαρµογή τους. Η προσφυγή στην 

εξωτερική βοήθεια αποτελεί απλώς τη φυσική εξέλιξη αυτής της αδυναµίας. 

Οι διεθνείς αγορές, οι εταίροι στην Ε.Ε. και οι διεθνείς οργανισµοί δεν ήταν διατεθειµένοι να 

δώσουν στη χώρα το χρόνο και τα χρήµατα τα οποία ήταν απαραίτητα έως ότου αρχίσει να 

αποδίδει καρπούς η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση. Έχουν απολέσει οριστικά την 

εµπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία της δέσµευσης του ελληνικού κράτους. Θεωρούν ότι 

χωρίς έναν εξωτερικό µηχανισµό δέσµευσης και επιβολής πειθαρχίας δεν υπάρχει περίπτωση 

επιτυχίας του –ούτως ή άλλως δύσκολου- εγχειρήµατος. Αυτό αντανακλάται στο υψηλό 

επίπεδο των επιτοκίων στα οποία ήταν διατεθειµένοι –ή µάλλον απρόθυµοι- να δανείσουν την 

Ελλάδα. Αυτό το κόστος των επιπλέον τόκων ήταν ικανό από µόνο του να εξαϋλώσει τα 

οφέλη της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, οδηγώντας την προσπάθεια εξυγίανσης 

σε αποτυχία και την οικονοµία σε ακόµα βαθύτερη και διαρκή ύφεση.  

    Προκύπτει λοιπόν ότι, ανεξαρτήτως λαθών και παραλείψεων τα οποία οδήγησαν στην 

παρούσα κατάσταση, η προσφυγή στην µηχανισµό ήταν πλέον η µόνη διαθέσιµη λύση για τη 

χώρα προκειµένου να αποφύγει τη χρεοκοπία και τις δυσβάσταχτες επιπτώσεις της. Η πλήρης 

κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα, δεν µειώνει απλώς 

το κόστος αναχρηµατοδότησης του δηµόσιου χρέους, προϋπόθεση απαραίτητη για την 

επιτυχία της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.  

    Επιπροσθέτως, δίνει στην Ελλάδα τον απαραίτητο χρόνο ώστε να παρουσιάσει απτά 

δείγµατα από την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Μόνο αυτό θα αυξήσει τους κινδύνους για 

όσους στοιχηµατίζουν στη χρεοκοπία της χώρας και θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα σε 



                                    ΣΕΛΙ∆Α 10 

αναστροφή των υποτιµητικών πιέσεων στα ελληνικά οµόλογα και την επιστροφή στην οµαλή 

χρηµατοδότηση. 

    Με βάση τα προβλεπόµενα στο «Μνηµόνιο», η οικονοµία θα πρέπει να προσαρµοστεί σε 

χαµηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, έως ότου αρχίσει να ανακάµπτει µέσω της ενεργότερης 

συµβολής του ιδιωτικού τοµέα.  

Ωστόσο το δεδοµένο κοινωνικό και οικονοµικό κόστος αυτής της προσαρµογής θα πρέπει να 

συγκριθεί µε το κόστος της µη εφαρµογής του προγράµµατος, το οποίο θα οδηγούσε 

νοµοτελειακά σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις µε ανυπολόγιστες δραµατικές εξελίξεις σε βάθος 

χρόνου.  

Με βάση το ευνοϊκό σενάριο από την εφαρµογή του µνηµονίου : 

Η Ελλάδα θα παραµείνει ενεργό και όχι περιθωριοποιηµένο µέλος της ζώνης του ευρώ. 

Η ελληνική οικονοµία θα έχει απαλλαγεί οριστικά από εµπόδια του παρελθόντος και θα 

λειτουργεί ορθολογικότερα. 

Θα έχουν περιοριστεί προνόµια και εξαιρέσεις, τα οποία όχι µόνο συνιστούσαν προσκόµµατα 

στην ανάπτυξη, αλλά και δηµιουργούσαν µεγάλες κοινωνικές ανισότητες. 

Θα έχει ενισχυθεί ο δυνητικός ρυθµός ανάπτυξης και θα είναι εφικτοί ταχύτεροι ρυθµοί 

ανόδου του εθνικού εισοδήµατος και της απασχόλησης, που θα είναι µάλιστα διατηρήσιµοι. 

    Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 

και η βελτίωση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα (καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 

εξορθολογισµός δαπανών και περιορισµός του ρόλου του κράτους) από µόνη της σε µεγάλο 

βαθµό θα αυξήσει την παραγωγικότητα της οικονοµίας, ενισχύοντας οικονοµικές 

δραστηριότητες µε καλύτερες προοπτικές. 

    Η πολιτεία οφείλει επίσης εκτός από την προαναφερθείσα δηµοσιονοµική προσπάθεια να 

προχωρήσει σε συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις (οι οποίες αποτελούν το δεύτερο πυλώνα του 

προγράµµατος προσαρµογής), όπως: 

Άρση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων για την επιχειρηµατικότητα (ιδίως στην αγορά 

ακινήτων), καθώς και άλλων στρεβλωτικών κρατικών παρεµβάσεων.  

Μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας για την ίδρυση επιχειρήσεων και άρση εµποδίων 

στην επιχειρηµατικότητα, όπως η απελευθέρωση κλειστών επαγγελµάτων. 

Βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος απονοµής 

δικαιοσύνης, που να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς 

και ο περαιτέρω εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας περί πτωχεύσεων. 

    Αποτελεσµατικό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο που να επιτρέπει µακροπρόθεσµο 

προγραµµατισµό των επιχειρήσεων. 
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    Η βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας µε στόχο την προώθηση της κινητικότητας 

της εργασίας, η αύξηση του βαθµού ενεργοποίησης και συµµετοχής των εργαζοµένων, η 

καλύτερη αντιστοίχηση µεταξύ της µισθολογικής εξέλιξης και της αύξησης της 

παραγωγικότητας σε κάθε κλάδο. 

Αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα που να ευνοεί περισσότερο τις πρωτοβουλίες σε 

επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µεγαλύτερο ανταγωνισµό / ανεξαρτησία στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση (π.χ. ενίσχυσης τους δεσµούς µε τις επιχειρήσεις). 

    Στρατηγικά η πολιτεία θα πρέπει να δώσει έµφαση στην ενθάρρυνση τοµέων της ελληνικής 

οικονοµίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και 

αναξιοποίητο παραγωγικό δυναµικό και οι οποίοι θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν κεντρικό 

ρόλο στο νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε σχετική εργασία 

της Εθνικής Τράπεζας
2 εκτιµάται ότι αυτοί οι βασικοί τοµείς µπορούν να αποφέρουν οφέλη 

της τάξης της 1 ½ ποσοστιαίες µονάδες ετησίως ως ποσοστό αύξησης αύξηση του ΑΕΠ της 

χώρας µεσοπρόθεσµα. Οι πιο ελπιδοφόροι και µε εξαγωγικό προσανατολισµό τοµείς 

δραστηριότητας είναι: οι τουριστικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας, οι 

µεταφορές και η ναυτιλία, οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, η πρωτογενής παραγωγή 

προϊόντων υψηλής ποιότητας και η παραγωγή πράσινης ενέργειας για την οποία οι συνθήκες 

στη χώρα είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές. 

 

                                                           
2
 National Bank of Greece: Greece - Economic & Market Analysis November 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

2.1 Η επίδραση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στον τραπεζικό κλάδο 

 

Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση επηρέασε αρνητικά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και 

την πραγµατική οικονοµία της Ελλάδος, καθώς οι συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας και η 

έλλειψη ρευστότητας στις διεθνείς αγορές, τις οποίες προκάλεσε, επηρέασαν σηµαντικά τη 

ρευστότητα των τραπεζών, µε δυσµενείς συνέπειες στη χρηµατοδότηση των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων. 

    Παρ’ όλα αυτά, ορισµένα χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

συνεισέφεραν σηµαντικά προκειµένου οι συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης να µην 

είναι καταστροφικές τόσο για το ίδιο, αλλά και κατά προέκταση για την ελληνική οικονοµία 

συνολικά. Για παράδειγµα, ο πιο συντηρητικός χαρακτήρας των ελληνικών τραπεζών 

αποσόβησε τον κίνδυνο έκθεσής τους σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου και «τοξικά» στοιχεία 

ενεργητικού. Επίσης, ο χαµηλός βαθµός µόχλευσης των ελληνικών τραπεζών, ειδικότερα σε 

σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και ο χαµηλός βαθµός εξάρτησης των 

ελληνικών τραπεζών από τη διατραπεζική αγορά συνέβαλαν καθοριστικά στην εξοµάλυνση 

των επιπτώσεων της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  

Οι βασικές επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

συνοψίζονται στους εξής τοµείς:  

1. στα οικονοµικά αποτελέσµατα των ελληνικών τραπεζών και των τραπεζικών οµίλων, 

2. στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και στην υποκείµενη ικανότητά τους να 

αντεπεξέρχονται στις δυσµενείς αιφνίδιες διαταραχές, 

3. στις χρηµατιστηριακές τιµές των µετοχών των ελληνικών τραπεζών και στην 

υποκείµενη κεφαλαιοποίησή τους, 

4. στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών, 

5. στα καταθετικά και χορηγητικά επιτόκια των τραπεζών, 

6. στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας συνολικά, αλλά και των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών και στις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζικών οµίλων. 
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2.1.1 Αποµόχλευση 

    Στη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες και οι λοιποί χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί µείωσαν σηµαντικά την έκθεσή τους στους κινδύνους που είχαν αναλάβει την 

περίοδο της οικονοµικής ευφορίας, προέβησαν σε περιορισµό των µειωµένης ρευστότητας 

απαιτήσεων και αναζήτησαν καταφύγιο σε υψηλής ρευστότητας στοιχεία, όπως αποθεµατικά 

ή βραχυπρόθεσµους κρατικούς τίτλους.  

    Συλλογικά, τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα παγκοσµίως επιδόθηκαν σε µια ευρείας 

κλίµακας επιχείρηση αποµόχλευσης (deleveraging), προκειµένου να απεκδυθούν τον κίνδυνο 

που έφεραν οι επισφαλείς επενδυτικές τους τοποθετήσεις και να αντλήσουν ρευστότητα από 

την παγωµένη αγορά. Ο διαµεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών περιορίστηκε σηµαντικά και 

η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών µειώθηκε δραστικά. 

    Καθώς οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες παραδοσιακά χρηµατοδοτούνται από τις 

καταθέσεις των αποταµιευτών, έκαναν µικρή µόνο χρήση της διατραπεζικής αγοράς 

κεφαλαίων, η οποία συρρικνώθηκε ακόµη περισσότερο από το Σεπτέµβριο του 2008 εξαιτίας 

του υψηλού περιθωρίου κινδύνου και της πιστωτικής ασφυξίας που επικράτησε στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι περισσότερες τράπεζες ήταν απρόθυµες να δανείσουν ακόµη 

και υψηλής φερεγγυότητας εταίρους, λόγω της αυξηµένης αβεβαιότητας και του ελλείµµατος 

εµπιστοσύνης που επικράτησε τη δεδοµένη περίοδο. 

    Ο διατραπεζικός δανεισµός τη συγκεκριµένη περίοδο αυξήθηκε ονοµαστικά, αποκλειστικά 

όµως εξαιτίας της αυξηµένης χρηµατοδότησης από την ΕΚΤ. Οι περισσότερες ελληνικές 

τράπεζες έκαναν χρήση των κρατικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Στήριξης και 

χρησιµοποίησαν τα καλυµµένα οµόλογα του δηµοσίου για την άντληση ρευστότητας από την 

ΕΚΤ και τη διατραπεζική αγορά. 

 

2.1.2 Οικονοµικά αποτελέσµατα τραπεζών 

Μετά από τρία χρόνια συνεχούς ανόδου, η κερδοφορία των ελληνικών εµπορικών τραπεζών 

και των οµίλων τους ξεκίνησε να υποχωρεί σηµαντικά από το 2008. Οι δυσµενείς διεθνείς 

χρηµατοπιστωτικές και µακροοικονοµικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην ελληνική 

οικονοµία, αλλά και στις οικονοµίες των λοιπών χωρών όπου δραστηριοποιούνται οι 

ελληνικές τράπεζες, είχαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της πιστωτικής επέκτασης, τη µείωση 

των µη επιτοκιακών εσόδων και την αύξηση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

µείωση της κερδοφορίας ήταν µικρότερη σε επίπεδο οµίλων από ότι σε επίπεδο τραπεζών, 
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καθώς τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες των τραπεζικών οµίλων συνέχισαν να 

επιδρούν θετικά.  

    Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (Φεβ. 2011) την 

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2010 παρατηρήθηκε εκ νέου υποχώρηση της κερδοφορίας 

και της αποδοτικότητας των ελληνικών εµπορικών τραπεζών και οµίλων.  

    Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στη µείωση της κερδοφορίας των ελληνικών 

τραπεζών είναι η αλµατώδης αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους, η µείωση 

του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, οι ζηµίες από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και 

επενδυτικές συναλλαγές και η σηµαντική υποτίµηση των νοµισµάτων των χωρών της ΝΑ 

Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες.  

    Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα λειτουργικά έσοδα σε επίπεδο τραπεζών και τραπεζικών 

οµίλων υποχώρησαν κατά 17,0% και 10,6% αντίστοιχα σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 

2009 (βλ. Πίνακα 4).  

     Τέλος και αναφορικά µε τις καταθέσεις σηµειώνεται ότι η δυσµενής οικονοµική συγκυρία 

και η αβεβαιότητα σχετικά µε τον χρονικό ορίζοντα και την ένταση της κρίσης, έχει 

προκαλέσει σηµαντική µείωση των καταθέσεων, η οποία εν µέρει οφείλεται σε ανάλωση 

κεφαλαίων για την κάλυψη της µειούµενης αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών και της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων, και εν µέρει στη φυγή κεφαλαίων σε τράπεζες του 

εξωτερικού. Ένα µικρότερο µέρος επίσης φυλάσσεται από τους αποταµιευτές, υπό τη µορφή 

ρευστών διαθεσίµων, εξ’ αιτίας της αβεβαιότητας και της στρεβλής εκτίµησης σχετικά µε την 

αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος και της ενδεχόµενης εξόδου της χώρας από τη ζώνη 

του Ευρώ. Η υποχώρηση αυτή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες για το 2010 ήταν της 

τάξης του 12,2%. 

 

2.2 Το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παρουσίασε σχετική 

σταθερότητα στη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση ήταν η εφαρµογή των προτύπων της 

Συµφωνίας της Βασιλείας Ι, καθώς και η έναρξη της εφαρµογής των προτύπων της 

Συµφωνίας της Βασιλείας ΙΙ, µέσω της προσαρµογής του νοµοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου προληπτικής εποπτείας στη χώρα. Οι προσαρµογές που έγιναν σε αυτή την 

κατεύθυνση επηρέασαν σηµαντικά τον τρόπο της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ιδιαίτερα έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου 

αγοράς αλλά και του λειτουργικού κινδύνου, επιδρώντας καταλυτικά στη διαδικασία λήψης 
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επιχειρηµατικών αποφάσεων των τραπεζών. Αποτέλεσµα των ως άνω εξελίξεων ήταν η 

υιοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών αξιολόγησης µε σειρά ποσοτικών και ποιοτικών 

κριτηρίων αναφορικά µε τη χρήση των διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πόρων, την 

ικανότητα ανάληψης κινδύνων, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας, την ανάπτυξη 

συστηµάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, την καθιέρωση και εµπέδωση διαδικασιών 

διαφάνειας, αλλά και την ανάδειξη στοιχείων κοινωνικής ευθύνης. 

    Η ανάληψη ρυθµιστικών πρωτοβουλιών από το κράτος ή υπερεθνικούς οργανισµούς και η 

εν συνεχεία ανάθεση εποπτικών αρµοδιοτήτων σε ένα διακεκριµένο φορέα (κεντρική τράπεζα 

ή άλλο αυτόνοµο εποπτικό οργανισµό) επιβάλλεται από την αδυναµία των συµµετεχόντων 

στην αγορά να διαχειριστούν µε επιτυχία τις ανεπάρκειές της και να περιορίσουν τις 

αποκλίσεις που καταγράφονται µεταξύ του οικονοµικού αποτελέσµατος και του κοινωνικά 

άριστου. 

Οι παράγοντες που επιβάλλουν τη ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία είναι: 

1. οι αποτυχίες της αγοράς που προκύπτουν  

2. όταν οι ενέργειες ενός µέλους της αγοράς (τράπεζα) προκαλούν σηµαντικό κόστος 

στους υπόλοιπους παράγοντες της αγοράς (λοιπές τράπεζες και πελάτες) εξαιτίας της 

ανάληψης θέσεων υπερβολικού κινδύνου (αρνητικές εξωτερικότητες),  

3. όταν καταγράφεται διαφορετικός βαθµός πληροφόρησης ανάµεσα στις τράπεζες και 

τους πελάτες αυτών (ασύµµετρη πληροφόρηση) και  

4. όταν παρατηρούνται οικονοµίες κλίµακας στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, σε 

συνδυασµό µε το υψηλό κόστος εισόδου νέων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στην 

αγορά που προκύπτει από την τήρηση του ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου 

(αδειοδότηση, ύψος απαιτούµενων κεφαλαίων γεγονός που συµβάλλει στη 

διαµόρφωση συνθηκών ατελούς ανταγωνισµού 

5. η διασφάλιση της εµπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστηµα. Ο βαθµός 

ανάληψης κινδύνου (πιστωτικού, επιτοκιακού, συναλλαγµατικού, αγοράς, 

ρευστότητας, λειτουργικού κ.ά.) από µια τράπεζα ενδέχεται να προκαλέσει τον 

κίνδυνο απώλειας της εµπιστοσύνης του κοινού, µε αποτέλεσµα τη µαζική απόσυρση 

καταθέσεων και την πιθανή κατάρρευση του πιστωτικού οργανισµού. Η διασφάλιση 

της εµπιστοσύνης του κοινού προς την οποιαδήποτε τράπεζα αφορά την ικανότητά 

της να προβεί σε έγκαιρη ικανοποίηση των υποχρεώσεών της 

6. η αποτροπή των µεταδοτικών επιδράσεων. Το εύρος της µεταδοτικής επίδρασης 

προσδιορίζεται αφενός από το µέγεθος της οικονοµικής ζηµίας στο οποίο υπόκειται 

µια τράπεζα και αφετέρου από το πλήθος των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στους 
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οποίους διαχέεται αυτή. Ανάλογα µε το ρόλο και τη σηµασία των φορέων που 

αθετούν το χρέος τους είναι δυνατόν να προκληθούν φαινόµενα αποσταθεροποίησης 

των τραπεζικών ιδρυµάτων και διάχυσή τους σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο και εν 

τέλει υφεσιακές καταστάσεις σε επίπεδο πραγµατικής οικονοµίας. 

    Η άσκηση της προληπτικής εποπτείας επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα ζητήµατα: 

    Κεφαλαιακή επάρκεια, που νοείται ως η ικανότητα του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού 

να διατηρεί ικανοποιητικά κεφάλαια για την απορρόφηση ενδεχόµενων ζηµιών και τη 

χρηµατοδότηση των τακτικών του δραστηριοτήτων. Οι εποπτικές αρχές ενθαρρύνουν τη 

διατήρηση κεφαλαίων υψηλότερων από τα ελάχιστα απαιτούµενα, ειδικότερα αν το 

επιβάλλουν συνθήκες από τιε οποίες ενδέχεται να προκύψουν αυξηµένες απώλειες. 

    Με βάση τη Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ, η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

οργανισµών προσδιορίζεται έναντι τριών κινδύνων: του πιστωτικού, του λειτουργικού και 

του κινδύνου αγοράς. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται αποδεκτά για 

εποπτικούς σκοπούς διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στα στοιχεία πρώτης βαθµίδας 

(core capital ή Tier I) και στα στοιχεία της δεύτερης βαθµίδας (supplementary capital ή Tier 

II). Η Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ προβλέπει επίσης τη σταδιακή υιοθέτηση εξελιγµένων 

µεθόδων για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίµηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου.  

    Η υιοθέτηση των µεθόδων αυτών επιβάλλει στους πιστωτικούς οργανισµούς να 

διακρατούν κεφάλαια που ανταποκρίνονται επακριβώς στο επίπεδο του αναλαµβανόµενου 

κινδύνου και συµβάλλουν σε ουσιαστική µείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η Συµφωνία 

της Βασιλείας (Ι & ΙΙ) προβλέπει ότι τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου επιµερίζονται σε ευρύτερες κατηγορίες κινδύνου και σε καθεµία αποδίδεται 

µια στάθµιση, µε βάση την οποία εκτιµάται η σταθµισµένη ως προς τον κίνδυνο αξία του 

ενεργητικού. Η Συµφωνία της Βασιλείας προσδιορίζει ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση τη 

διακράτηση κεφαλαίου τουλάχιστον ίσου µε το 8% του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο 

ενεργητικού. 

   ∆ιαδικασίες έγκρισης δανείων και πιστώσεων. Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να 

διασφαλίζουν ότι οι χρηµατοδοτικές και επενδυτικές λειτουργίες των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών διέπονται από αντικειµενικές και σαφώς προσδιορισµένες διαδικασίες, µε βάση 

πρότυπα εγκεκριµένα από τα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια και ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται 

ανεξάρτητα από αντικρουόµενα συµφέροντα και πιέσεις οµάδων συµφερόντων. 

    Ποιότητα του ενεργητικού και επάρκεια των προβλέψεων, που σχετίζεται µε την 

ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και να αποπληρώνουν τα 

δάνειά τους.  
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    Η έγκαιρη ταυτοποίηση των προβληµατικών δανείων, που αποτελεί το πλέον κρίσιµο βήµα 

για την επιτυχή αντιµετώπιση του ελλοχεύοντος κινδύνου, γίνεται µε τη χρήση εσωτερικών 

συστηµάτων διαβάθµισης. Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να αξιολογούν και να 

επικαιιροποιούν αυτές τις διαδικασίες ελέγχου, την επάρκεια των προβλέψεων και γενικά την 

ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού κάθε χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, καθώς και να 

επιβάλλουν διαδικασίες ελέγχου των προβληµατικών χορηγήσεων, καθώς και διαδικασίες 

ανάκτησης των επισφαλών απαιτήσεων. 

    Συγκέντρωση των κινδύνων που προκύπτει όταν ένας πιστωτικός οργανισµός χορηγεί 

µεγάλο όγκο δανείων σε µικρό αριθµό δανειοληπτών (που ενδέχεται να είναι συνδεδεµένοι 

µεταξύ τους), ή σε ένα συγκεκριµένο κλάδο ή σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. 

Μεγαλύτερη συγκέντρωση δανείων προς συγκεκριµένη κατηγορία δανειοληπτών εκθέτει τον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό σε κίνδυνο πραγµατοποίησης µεγαλύτερων απωλειών. 

Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εξετάζουν αν οι πιστωτικοί οργανισµοί διαθέτουν επαρκή 

πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης για τον έλεγχο του βαθµού συγκέντρωσης του 

τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του υποκείµενου κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να θέτουν 

προληπτικά όρια για τον περιορισµό της έκθεσης έναντι µεµονωµένων ή οµάδων 

σχετιζόµενων δανειοληπτών. 

    Συστήµατα διαχείρισης λοιπών κινδύνων, πέραν του πιστωτικού όπως ο κίνδυνος 

αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος. Οι εποπτικές αρχές οφείλουν να εξετάζουν αν οι 

πιστωτικοί οργανισµοί διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες ταυτοποίησης, µέτρησης, ελέγχου 

και εποπτείας τέτοιων σηµαντικών κινδύνων.  

    Για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς και των υποκείµενων δυνητικών απωλειών οι 

εποπτικές αρχές απαιτούν επαρκές κεφάλαιο καθώς και τη διασφάλιση ότι οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί θέτουν κατάλληλα όρια και εφαρµόζουν επαρκείς 

εσωτερικούς ελέγχους για όλες τις δραστηριότητες (θέσεις σε συνάλλαγµα, µετοχές, οµόλογα 

κ.τ.λ.) που τους εκθέτουν στον εν λόγω κίνδυνο. Για την αντιµετώπιση του λειτουργικού 

κινδύνου, οι εποπτικές αρχές ελέγχουν την ικανότητα εντοπισµού λειτουργικών 

προβληµάτων και έγκαιρης αντιµετώπισής τους µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικής 

συνέχεια του οργανισµού, όπως η διατήρηση εφεδρικών συστηµάτων, η κατάρτιση σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης, η ασφάλιση έναντι λειτουργικών καταστροφών, η ανάκτηση δεδοµένων 

κλπ. 

    Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου. Οι πιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν να διαθέτουν 

επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, ανάλογους µε τη φύση και την κλίµακα των 

δραστηριοτήτων τους. Οι εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν µηχανισµούς 
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ελέγχου εξουσιών, αρµοδιοτήτων και διάκρισης των εσωτερικών λειτουργιών, διαδικασίες 

ελέγχου των εξόδων, διαδικασίες ελέγχου της λογιστικής καταγραφής των ισολογιστικών 

στοιχείων και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και προσαρµογής του 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού στο υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

2.2.1 Συµφωνίες Βασιλεία Ι & ΙΙ 

Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) συστάθηκε το 1974 από τους κεντρικούς 

τραπεζίτες των δέκα οικονοµικά ισχυρότερων κρατών του κόσµου (G10), ως αποτέλεσµα 

σοβαρών διαταραχών που είχαν καταγραφεί την περίοδο 1971-1973 στις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές και ειδικότερα στην αγορά συναλλάγµατος. 

    Το 1988 τα κράτη µέλη της Επιτροπής της Βασιλείας κατέληξαν σε κοινά πρότυπα 

διασφάλισης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών οργανισµών τα οποία 

υιοθετήθηκαν σταδιακά από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές των περισσοτέρων χωρών 

παγκοσµίως. Ενώ το αρχικό Σύµφωνο (Συµφωνία της Βασιλείας Ι) προέβλεπε την ανάγκη 

διακράτησης επαρκούς κεφαλαίου µόνο έναντι του πιστωτικού κινδύνου, η τροποποίηση του 

Συµφώνου, το 1996, συµπεριέλαβε και τον κίνδυνο αγοράς. Με την αναθεώρηση του 2004 

και τη Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ, η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών οργανισµών 

προσδιορίζεται έναντι τριών κινδύνων: του πιστωτικού, του λειτουργικού και του κινδύνου 

αγοράς. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται αποδεκτά για εποπτικούς σκοπούς 

διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες: στα στοιχεία πρώτης βαθµίδας (core capital ή Tier I) 

και στα στοιχεία της δεύτερης βαθµίδας (supplementary capital ή Tier II).  

    Σύµφωνα µε τη Συµφωνία της Βασιλείας (Ι & ΙΙ) τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία 

του τραπεζικού χαρτοφυλακίου επιµερίζονται σε ευρύτερες κατηγορίες κινδύνου και σε κάθε 

µια αποδίδεται µια στάθµιση, µε βάση την οποία εκτιµάται η σταθµισµένη ως προς τον 

κίνδυνο αξία του ενεργητικού. Η Συµφωνία της Βασιλείας προσδιορίζει ως ελάχιστη 

κεφαλαιακή απαίτηση τη διακράτηση κεφαλαίου τουλάχιστον ίσου µε το 8% του 

σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. 

Η Επιτροπή προσδιορίζει ευρύτερα εποπτικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές και 

προτείνει την εφαρµογή βέλτιστων εποπτικών πρακτικών. Η Επιτροπή, αν και προσδοκά την 

υιοθέτηση των προτάσεών της από τις εθνικές εποπτικές αρχές και την προσαρµογή τους, µε 

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε µεµονωµένου τραπεζικού συστήµατος, δεν δύναται 

να τις επιβάλλει. 
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2.2.1.1 Η συµφωνία της Βασιλείας Ι 

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη επίτευξης µιας πολυµερούς 

συµφωνίας για την ενίσχυση της σταθερότητας του παγκόσµιου τραπεζικού συστήµατος, 

κατέληξε στην υιοθέτηση του πρώτου κανονιστικού πλαισίου, γνωστού ως Συµφωνία της 

Βασιλείας Ι (Basel Accord I − 1988).  

Παρά τους φιλόδοξους στόχους της, η Συµφωνία της Βασιλείας Ι θεωρήθηκε ότι απέτυχε να 

εκπληρώσει τους στόχους της και κυρίως δεν µπόρεσε να καταστήσει το διεθνές 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λιγότερο ασταθές, προκειµένου να αποτρέψει την εκδήλωση 

χρηµατοοικονοµικών κρίσεων. Για παράδειγµα, ο συντελεστής στάθµισης 20% τον οποίο 

προσδιόριζε για τη στάθµιση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων έναντι πιστωτικών 

οργανισµών (ενώ για τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων εκτός του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα ίσχυε συντελεστής 100%) οδήγησε σε αύξηση του δανεισµού προς ασιατικές τράπεζες, 

γεγονός που συνέβαλε στην εκδήλωση της ασιατικής κρίσης το 1997-1998.  

Επίσης το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο απέτυχε να εξοµαλύνει τις συνθήκες του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς οι διαφορές στα λογιστικά, φορολογικά, νοµικά 

συστήµατα και ακόµη περισσότερο στο βαθµό κρατικής προστασίας παρέµειναν ως πηγές 

ανταγωνιστικών ανισοτήτων µεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούµενων τραπεζών. 

 

2.2.1.2 Η συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ 

Με βάση τις ατέλειες και τα προβλήµατα της Βασιλείας Ι, η Επιτροπή της Βασιλείας 

ξεκίνησε διαβουλεύσεις οι οποίες το 2004 κατέληξαν µε τη δηµοσίευση ενός τελικού 

κειµένου, που ονοµάστηκε Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ και το οποίο προοδευτικά 

ενσωµατώθηκε στα εθνικά εποπτικά συστήµατα πολλών κρατών. Προς την ίδια κατεύθυνση, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το 2006 δύο Κοινοτικές Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 

2006/49/ΕΚ) σχετικά µε την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και 

των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, προς τις οποίες θα έπρεπε να 

εναρµονιστούν οι πιστωτικοί οργανισµοί και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    Με βάση τη Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ, το νέο εποπτικό πλαίσιο επιβάλλει στους 

πιστωτικούς οργανισµούς την υλοποίηση ενός πιο ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων σε ολόκληρο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση αυτών των 

θεµελιωδών αλλαγών επιφέρει αναπόφευκτα σηµαντικές µεταβολές σε ολόκληρη τη δοµή 
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κάθε πιστωτικού οργανισµού, από τα πληροφοριακά συστήµατα και τις διαδικασίες µέχρι το 

ανθρώπινο δυναµικό, τις τραπεζικές εργασίες και τις χρηµατοδοτικές λειτουργίες. 

    ∆ιαχρονικά το νέο πλαίσιο παρέχει στους πιστωτικούς οργανισµούς την ευκαιρία να 

επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, κατανέµοντας τα κεφάλαιά τους σε δραστηριότητες 

και τµήµατα αγοράς που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις για δεδοµένο επίπεδο 

αναλαµβανόµενου κινδύνου. 

    Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι η προσπάθεια προσαρµογής στο νέο εποπτικό πλαίσιο 

είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη, ιδίως για πιστωτικούς οργανισµούς µε υψηλή 

γεωγραφική διασπορά και σύνθετο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, καθώς οι απαιτήσεις 

συγκέντρωσης δεδοµένων και παροχής πληροφόρησης είναι σηµαντικά αυξηµένες. 

    Η Συµφωνία της Βασιλείας ΙΙ περιλαµβάνει τρεις κύριους άξονες ή πυλώνες (pillars), 

επιδιώκοντας την άµεση σύνδεση των κεφαλαιακών υποχρεώσεων των πιστωτικών 

οργανισµών µε το επίπεδο του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Οι τρεις πυλώνες είναι οι εξής: 

Πρώτος πυλώνας: Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

    Στο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ παραµένει σε ισχύ ο κανόνας της Βασιλείας Ι, 

σύµφωνα µε τον οποίο ένας πιστωτικός οργανισµός διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια αν 

διατηρεί εποπτικά ίδια κεφάλαια ισοδύναµα τουλάχιστον µε το 8% του σταθµισµένου ως 

προς τον κίνδυνο (πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ενεργητικού του.  

    Στο εποπτικό κεφάλαιο συµπεριλαµβάνεται τόσο το βασικό ή κύριο κεφάλαιο (Tier I – 

ήτοι το µετοχικό κεφάλαιο και τα δηµοσιευµένα αποθεµατικά, όπως παρουσιάζονται στις 

δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις κάθε πιστωτικού οργανισµού) όσο και το δευτερεύον 

ή συµπληρωµατικό κεφάλαιο (Tier II – ήτοι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τα αφανή 

αποθεµατικά, τα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή και οι προνοµιούχες µετοχές, καθώς και 

τα µετατρέψιµα οµόλογα που δεν περιλαµβάνονται στο Tier I.),  

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (capital adequacy index) ή δείκτης φερεγγυότητας 

(solvency ratio) αλγεβρικά εκφράζεται από τη σχέση: 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
����	�	�����	��

�	
����έ��	������	�ό
  ≥ 8% 

    Σηµειώνεται ότι το συµπληρωµατικό κεφάλαιο δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

υπερβαίνει το κύριο κεφάλαιο, δηλαδή δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 

50% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων του πιστωτικού οργανισµού.  

∆εύτερος πυλώνας: ∆ιαδικασία εποπτικού ελέγχου.  

    Η διαδικασία του εποπτικού ελέγχου αναδεικνύει την ευθύνη της διοίκησης για την 

ανάπτυξη και εφαρµογή εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας 
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και επιβολής κεφαλαιακών στόχων, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του κινδύνου του 

κάθε χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Οι βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τις 

διαδικασίες εποπτικού ελέγχου είναι οι εξής: 

� Οι πιστωτικοί οργανισµοί πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και 

στρατηγικές διατήρησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, συµβατές µε το προφίλ 

κινδύνου που τους χαρακτηρίζει. 

� Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιβλέπουν και να αξιολογούν τις εσωτερικές 

εκτιµήσεις και στρατηγικές των πιστωτικών οργανισµών αναφορικά µε την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια.  

� Οι εποπτικές αρχές πρέπει να απαιτούν από τους πιστωτικούς οργανισµούς να 

λειτουργούν µε κεφάλαια υψηλότερα των ελάχιστων απαιτούµενων. 

� Οι εποπτικές αρχές πρέπει να παρεµβαίνουν σε πρώιµα στάδια, προκειµένου να 

αποτρέπουν τη µείωση των εποπτικών κεφαλαίων σε επίπεδα που δεν αντιστοιχούν 

στα χαρακτηριστικά κινδύνου κάθε πιστωτικού οργανισµού και που απαιτούν άµεση 

ανάληψη διορθωτικών ενεργειών αν η κεφαλαιακή επάρκεια δεν αποκαθίσταται 

εγκαίρως. 

Τρίτος πυλώνας: Πειθαρχία της αγοράς 

    Ο τρίτος πυλώνας στοχεύει στην ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς, αναπτύσσοντας ένα 

πλαίσιο υποχρεώσεων για παροχή πληροφόρησης εκ µέρους των πιστωτικών οργανισµών που 

θα επιτρέπει στους παράγοντες της αγοράς να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια, το 

βαθµό έκθεσης και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για κάθε πιστωτικό οργανισµό.  

    Το εποπτικό πλαίσιο ορίζει ότι η δηµοσιοποίηση πληροφοριών από τους πιστωτικούς 

οργανισµούς θα πρέπει να γίνεται σε εξαµηνιαία βάση, µε ορισµένες εξαιρέσεις. 

Συγκεκριµένα, πληροφορίες ποιοτικού χαρακτήρα, που αφορούν τους γενικούς στόχους και 

τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα συστήµατα αναφορών, µπορούν να 

δηµοσιοποιούνται σε ετήσια βάση. Ακόµη, εξαιτίας της αυξηµένης ευαισθησίας του νέου 

πλαισίου στους κινδύνους, θα πρέπει οι µεγάλοι και σηµαντικοί πιστωτικοί οργανισµοί να 

παρέχουν πληροφόρηση σε τριµηνιαία βάση, αναφορικά µε τη σύνθεση του πρωτογενούς 

κεφαλαίου (Tier I), τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και την έκθεσή τους στον κίνδυνο, 

εφόσον υπόκεινται σε ραγδαίες µεταβολές. 

 

 

 

 



                                    ΣΕΛΙ∆Α 22 

2.2.2 Η προσαρµογή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στις νέες εποπτικές απαιτήσεις 

Ο Ν. 3601/2007 ενσωµάτωσε στο τραπεζικό δίκαιο της Ελλάδας τις γενικές αρχές των 

οδηγιών της Ε.Ε. 2006/48/ΕΚ (σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας 

των πιστωτικών ιδρυµάτων) και 2006/49/ΕΚ (για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων) οι 

οποίες εκδόθηκαν σε συνέχεια της υιοθέτησης του τελικού κειµένου της Συµφωνίας της 

Βασιλείας ΙΙ.  

    ∆εδοµένης αυτής της γενικής προσαρµογής του εσωτερικού δικαίου της χώρας, η Τράπεζα 

της Ελλάδος µε την έκδοση σειράς Πράξεων του ∆ιοικητή της συγκρότησε τους τρεις 

πυλώνες της τραπεζικής εποπτείας. 

Οι Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν τη συγκρότηση του 

πρώτου πυλώνα είναι οι ακόλουθες: 

1. Π∆/ΤΕ 2588/2007, σχετική µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση (standardised 

approach), που είναι και η απλούστερη µέθοδος από τις προταθείσες από τη Βασιλεία 

ΙΙ εναλλακτικές προσεγγίσεις.  

2. Π∆/ΤΕ 2589/2007, σχετική µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την προσέγγιση των εσωτερικών 

διαβαθµίσεων (internal ratings-based approach). 

3. Π∆/ΤΕ 2593/2007, σχετική µε τον υπολογισµό των σταθµισµένων ανοιγµάτων για 

θέσεις σε τιτλοποίηση. 

4. Π∆/ΤΕ 2591/2007, σχετική µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων για τον κίνδυνο αγοράς, δηλαδή του κινδύνου που προκύπτει 

από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων, των τιµών συναλλάγµατος, των τιµών 

χρεογράφων, των τιµών των 

5. Π∆/ΤΕ 2594/2007, σχετική µε τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου.  

6. Π∆/ΤΕ 2590/2007, σχετική µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών 

ιδρυµάτων για το λειτουργικό κίνδυνο. 

     Η Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά τη συγκρότηση του 

∆εύτερου Πυλώνα είναι η Π∆/ΤΕ 2595/2007, σχετική µε τον καθορισµό των κριτηρίων που 

πρέπει να διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου 

(∆ΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυµάτων και της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης (∆ΕΑ) από 

την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύµφωνα µε την Πράξη αυτή και επιπλέον των προβλεπόµενων 

στις σχετικές Πράξεις του Πυλώνα 1, θεσπίζονται µεταξύ άλλων και ποιοτικά κριτήρια 
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υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

πιστωτικού ιδρύµατος. 

    Τέλος, όσον αφορά τον Πυλώνα 3 η σχετική Πράξη είναι η Π∆/ΤΕ 2592/2007, µε βάση 

την οποία θεσπίζονται τα γενικά κριτήρια και οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκειά τους, 

τους κινδύνους που αναλαµβάνουν, καθώς και τη διαχείρισή τους. 

    Πρέπει να σηµειωθεί ότι µια εκ των βασικότερων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των 

παραπάνω αποτελεί και η ορθή εφαρµογή από τα πιστωτικά ιδρύµατα των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) και κυρίως των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την προσαρµογή των ελληνικών τραπεζών στις 

απαιτήσεις των ∆ΛΠ την περίοδο 2004-5, το µέγεθος των προβλέψεών τους αναγκαστικά 

αυξήθηκε κατά 28%. 

 

2.2.3 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου µιας Τράπεζας θεωρείται το σύνολο των ελεγκτικών 

µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα αυτής, µε 

σκοπό την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της.  

    Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου µιας τράπεζας πρέπει να υποστηρίζεται από ένα 

ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιοικητικής Πληροφόρησης (management information system − 

MIS), µε σαφώς καθορισµένες ιεραρχικές γραµµές αναφοράς που θα διασφαλίζουν την 

έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της απαιτούµενης πληροφόρησης σε κάθε στέλεχος ή 

διοικητικό όργανο για την εκτέλεση του έργου του. Επίσης, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

µιας τράπεζας προϋποθέτει την ύπαρξη διακεκριµένων διαδικασιών, µε βάση τις οποίες 

υλοποιείται η διαχείριση των χρηµατικών κεφαλαίων της τράπεζας και των πληροφοριών, 

καθώς και των πάσης φύσεως κινδύνων που διατρέχουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού αυτής. 

    Με δεδοµένα τα ανωτέρω και ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή που λαµβάνει η 

οργανωτική συγκρότηση µιας τράπεζας, η διοίκηση αυτής οφείλει να διασφαλίζει τη 

λειτουργία των εξής διακεκριµένων οργανωτικών µονάδων και επιτροπών: 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης: Είναι διοικητικά ανεξάρτητη σε σχέση µε τις άλλες 

εκτελεστικές διοικητικές µονάδες και είναι αρµόδια για την διενέργεια πάσης φύσεως 

τακτικών και ειδικών ελέγχων σε όλο το φάσµα του πιστωτικού ιδρύµατος. Για το σκοπό 

αυτό έχει πρόσβαση σε όλη την απαιτούµενη πληροφόρηση, ενώ σε τακτά χρονικά 
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διαστήµατα, συνήθως ανά τρίµηνο, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τόσο τη ∆ιοίκηση της 

τράπεζας, όσο και το ∆.Σ. αυτής, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, σχετικά µε τα ευρήµατα των 

τακτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν.  

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, την εξειδίκευση και 

την υλοποίηση της πολιτικής που αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και τη διασφάλιση της 

κεφαλαιακής επάρκειας µε τη χρήση κατάλληλων µεθόδων και υποδειγµάτων, στο πλαίσιο 

των κατευθύνσεων που οφείλει να της παρέχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας. 

Υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που εφαρµόζει για τη διαχείριση των κινδύνων. 

∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης είναι η έγκαιρη, 

πλήρης και διαρκής συµµόρφωση της τράπεζας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισµούς αυτής, µε τη χρήση συγκεκριµένων 

πρότυπων οδηγιών και αναφορών 

Επιτροπή Ελέγχου. Πρόκειται για ανεξάρτητη επιτροπή που ορίζεται από το ∆.Σ. και 

απαρτίζεται από µη εκτελεστικά µέλη αυτού, τα οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι τρία. Στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου υπάγονται 

µεταξύ άλλων η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας 

του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει η ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικής Επιθεώρησης και τις παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών (τακτικών 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών), καθώς και των εποπτικών αρχών, η επίβλεψη και αξιολόγηση 

των διαδικασιών κατάρτισης των ετήσιων και περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων της 

τράπεζας, η αξιολόγηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης κ.α.. 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας αναθέτει στην 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων τις αρµοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, µε 

τρόπο ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές κινδύνων, να διασφαλίζεται ο 

ενοποιηµένος έλεγχός τους, η εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος 

συντονισµός. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής υπάγονται µεταξύ άλλων η 

διαµόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίων και ανάληψης πάσης µορφής κινδύνου, 

η µέριµνα για την ανάπτυξη Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων και την 

ενσωµάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων η  επεξεργασία και 

αξιολόγηση των αναφορών της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων και η εν συνεχεία 

ενηµέρωση του ∆.Σ. της τράπεζας σχετικά µε τους σηµαντικότερους κινδύνους στους οποίους 

αυτή εκτίθεται κ.α.  
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∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού. Πρόκειται για διοικητική µονάδα που αναφέρεται 

απευθείας στη ∆ιοίκηση της τράπεζας και που, παράλληλα µε τις αρµοδιότητες κατάρτισης 

του στρατηγικού σχεδιασµού, της ανατίθενται και αρµοδιότητες να διενεργεί πάσης φύσεως 

µελέτες για την υποστήριξη του έργου της τράπεζας. Σηµειώνεται ότι κάθε τράπεζα 

υποχρεούται από τις εποπτικές αρχές να διαµορφώνει την επιχειρηµατική της στρατηγική σε 

χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους µε σαφείς στόχους (καταγραφή και ιεράρχηση των 

άµεσων και µελλοντικών στόχων, επαρκής τεκµηρίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

της τράπεζας, κατάρτιση του προϋπολογισµού αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα, εκτίµηση 

των αποδεκτών ορίων και του είδους των κινδύνων που µπορεί να αναλάβει η τράπεζα, 

θέτοντας παραδοχές µε βάση τις οποίες εκτιµάται επίσης το ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων 

που θα απαιτηθεί για την κάλυψη αυτών). 

 

2.3 Οι προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στις νέες συνθήκες  

 

Σήµερα, το τραπεζικό σύστηµα δέχεται ισχυρές πιέσεις εξαιτίας της µεγάλης δηµοσιονοµικής 

κρίσης που προκάλεσε την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία 

συµπαρέσυρε και τις τράπεζες, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να είναι αποκλεισµένες από τις 

διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων και να δέχονται σηµαντικές πιέσεις σε επίπεδο 

αποτελεσµάτων. 

    Την ίδια περίοδο, επιπρόσθετες πιέσεις στη ρευστότητα άσκησε η σταδιακή εκροή 

καταθέσεων, η οποία µάλιστα συνεχίστηκε µέχρι και τα τέλη του 2010. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της Τράπεζας της Ελλάδος, για το σύνολο του 2010 οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά 12,2% σε 

ετήσια βάση, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το2011, τον Ιανουάριο του οποίου παρουσίασαν 

επί πλέον πτώση κατά 2% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (∆εκέµβριο) Ως 

αντιστάθµισµα στις ανωτέρω πιέσεις λειτούργησαν τα µέτρα για την ενίσχυση της 

ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας και η παροχή ρευστότητας από το Ευρωσύστηµα.  

    Πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο ότι και οι δύο αυτές πηγές κεφαλαίων αποτελούν 

προσωρινή µόνο λύση των προβληµάτων ρευστότητας των τραπεζών, µε σοβαρές επιπτώσεις 

στις βασικές παραµέτρους λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα 

των ελληνικών εµπορικών τραπεζών και οµίλων υποχώρησαν εκ νέου, η ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις επιδεινώθηκε λόγω της 

ύφεσης και η ρευστότητα βασίστηκε αποκλειστικά στην άντληση κεφαλαίων από το 

Ευρωσύστηµα. 
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    Θετική εξέλιξη αποτέλεσε βεβαίως η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχετικά 

υψηλό επίπεδο. Οι παράγοντες που επηρέασαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το τελευταίο 

διάστηµα εκτιµάται ότι θα συνεχίσουν να το επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση 

τουλάχιστον και τους πρώτους µήνες του 2011. Γενικότερα, το 2011 θα είναι έτος µεγάλων 

και σύνθετων προκλήσεων. Κατά το έτος αυτό οι τράπεζες θα κληθούν να αντιµετωπίσουν 

την αναµενόµενη περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την ανάγκη για σταδιακή απεξάρτηση από το 

Ευρωσύστηµα όσον αφορά την άντληση ρευστότητας, τον εξορθολογισµό του υποδείγµατος 

επιχειρησιακής λειτουργίας τους και διαχείρισης του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και 

τη σταδιακή προσαρµογή τους στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς ρυθµιστικού πλαισίου.     

Συνεπώς, οι προοπτικές για την κερδοφορία, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τη 

ρευστότητα των τραπεζών και των οµίλων τους σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα εξακολουθούν να 

περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα. 

    Βεβαίως τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το τραπεζικό σύστηµα θα αρθούν όταν 

εκλείψουν και οι λόγοι που τα προκάλεσαν, δηλαδή η δηµοσιονοµική εκτροπή και η 

υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. 

    Οι τράπεζες ωστόσο επιβάλλεται να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, να 

αναπροσαρµόσουν γρήγορα την επιχειρησιακή τους στρατηγική, να περιορίσουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα και να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων, πέραν 

εκείνων που προσωρινά παρέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το Ευρωσύστηµα. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις νέες συνθήκες ρευστότητας που θα 

προκύψουν από τη σταδιακή άρση των µη συµβατικών µέτρων στήριξης της ΕΚΤ, την 

επίπτωση στην αξία του διαθέσιµου ενεχύρου από τις επαπειλούµενες περαιτέρω 

υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, καθώς και τον αυξηµένο 

ανταγωνισµό κυβερνήσεων, τραπεζών και επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων. Στο 

περιβάλλον αυτό, η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήµατος κρίνεται επιβεβληµένη και 

αναπόφευκτη. 

    Από τη σκοπιά της οικονοµίας ως συνόλου έχουν ιδιαίτερη σηµασία οι προοπτικές 

ανάκαµψης της τραπεζικής χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα. Με βάση τα υπάρχοντα 

δεδοµένα, η χρηµατοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα αναµένεται να σηµειώσει 

µηδενικούς ή αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής κατά το 2011. Περιοριστική επίδραση στη 

δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισµό αλλά και τη διάθεση για ανάληψη χρέους από τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί η εξασθένηση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των τελευταίων, η οποία οφείλεται στην άνοδο της ανεργίας, τη µείωση των 
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µέσων αποδοχών και την πτώση των επιχειρηµατικών κερδών. Από την άλλη πλευρά, 

ευνοϊκά αναµένεται να επηρεάσει τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα η πρόσφατη 

παράταση του προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας (που είχε θεσπιστεί 

το 2008) µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011 µε την παροχή πρόσθετων κρατικών εγγυήσεων 

ύψους 25 δισεκ. ευρώ. Το πώς τελικά θα κινηθεί ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης το τρέχον 

έτος θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίων και από τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των αποταµιευτών. 

    Συµπερασµατικά και µε δεδοµένη την παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση, θα πρέπει να 

γίνουν ορισµένες επισηµάνσεις στην κατεύθυνση των αναγκαίων µέτρων για τη θωράκιση 

του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

    Η αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κινδύνου των πιστωτικών ιδρυµάτων απαιτεί 

προσαρµογές σε συστήµατα διαχείρισης κινδύνων, σε ελεγκτικές διαδικασίες και σε στελέχη 

των τραπεζών και των εποπτικών αρχών που να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα νέα 

προϊόντα και τις νέες µορφές κινδύνου µε ευέλικτο τρόπο σύµφωνα µε τις βέλτιστες 

πρακτικές της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του συστήµατος. Το 

ζήτηµα αυτό έχει να κάνει κυρίως µε τις ίδιες τις τράπεζες, κατά πόσον δηλαδή κατανοούν 

τους κινδύνους και διαθέτουν τους µηχανισµούς εντοπισµού των ανοιγµάτων υψηλού 

κινδύνου, αξιολόγησης, µέτρησης των κινδύνων και έγκαιρης λήψης µέτρων για την 

αντιµετώπισή τους. 

    Η εµπειρία από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και των χαµηλών επιτοκίων 

από το έτος 2001, δείχνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος χαλάρωσης των κριτηρίων πιστοδότησης. 

Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύµατα να διασφαλίζουν ότι ο αναπόφευκτος 

και επιθυµητός ανταγωνισµός δεν οδηγεί σε χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

τους, όπως απεικονίζεται από το ποσοστό των καθυστερήσεων. Το επίπεδο των ιδίων 

κεφαλαίων, αν και ιδιαίτερα σηµαντικό, δεν αρκεί από µόνο του να θωρακίσει µια τράπεζα 

έναντι των κινδύνων που αναλαµβάνει.  

    Απαραίτητο και εξίσου σηµαντικό στοιχείο είναι και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης και η 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων σε όλες τις τράπεζες 

ανεξάρτητα από την προσέγγιση που θα υιοθετήσουν, καθώς και η ενίσχυση του ιεραρχικού 

επιπέδου των εν λόγω λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. 

    Το νέο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ» για την κεφαλαιακή επάρκεια έχει επιβάλλει αλλαγές στη 

λειτουργία και στις πρακτικές των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό δεν θα 
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πρέπει να αντιµετωπίζεται από τις εµπορικές τράπεζες ως µια ακόµη δαπανηρή και 

πολύπλοκη «επιβάρυνση» κανονιστικής συµµόρφωσης. 

    ∆εδοµένου ότι έχει ενσωµατώσει αξιόλογες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές είναι εφικτός, 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ο µετασχηµατισµός της κανονιστικής «επιβάρυνσης» σε πηγή 

πολύπλευρων επιχειρηµατικών ωφελειών, µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία πρόσθετης αξίας 

για τους µετόχους των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι κυριότερες προϋποθέσεις για τη 

µεγιστοποίηση των παράπλευρων ωφελειών από την υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ είναι η 

υιοθέτηση όσον το δυνατόν πιο εξελιγµένων προσεγγίσεων υπολογισµού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι των αναλαµβανόµενων κινδύνων, η καλλιέργεια κουλτούρας διαχείρισης 

κινδύνων σε όλο το εύρος του τραπεζικού οµίλου και η ενεργότερη συµµετοχή της ανώτατης 

διοικητικής βαθµίδας και του διοικητικού συµβουλίου στο σύστηµα διαχείρισης του 

επενδυτικού κινδύνου. 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα χρήσεως ελληνικών εµπορικών τραπεζών και οµίλων  
(ποσά σε εκατ €) 

 

ΠΗΓΗ : Τράπεζα της Ελλάδος (Φεβ. 2011) 

    Από τις επιµέρους συνιστώσες των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 

(κατά 8,4% και 8,3% σε επίπεδο τραπεζών και τραπεζικών οµίλων αντίστοιχα), σε αντίθεση 

 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 

 9µηνο 2009 9µηνο 2010 Μεταβ. % 9µηνο 2009 9µηνο 2010 Μεταβ. % 

Λειτουργικά έσοδα 8.255 6.851 -17,0 11.982 10.675 -10,9 

Καθαρά έσοδα από τόκους 5.935 6.435 8,4 8.500 9.178 8,0 

Καθαρά έσοδα από µη τοκοφόρες εργασίες 2.319 416 -82,1 3.482 1.497 -57,0 

Λειτουργικά έξοδα 4.385 4.375 -0,2 6.264 6.237 -0,4 

∆απάνες Προσωπικού 2.596 2.618 0,8 3.536 3.589 1,5 

∆ιοικητικά Έξοδα 1.482 1.477 -0,3 2.177 2.124 -2,4 

Αποσβέσεις 289 273 -5,7 498 500 0,3 

Λοιπά έξοδα 18 8 -55,1 52 24 -53,9 

Καθαρά έσοδα (Λειτ. έσοδα - λειτ. έξοδα) 3.870 2.475 -36,0 5.737 4.425 -22,9 

Προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο 2.746 4.042 47,2 3.603 4.876 35,3 

Κέρδη προ φόρων 1.124 -1.567 - 2.133 -451 - 

Φόροι 357 174 -51,7 573 446 -22,3 

Κέρδη µετά από φόρους 767 -1.741 - 1.560 -897 - 
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µε τη σηµαντική µείωση των καθαρών εσόδων από µη τοκοφόρες εργασίες (κατά 82,1% και 

59,6% αντίστοιχα), εξέλιξη που ουσιαστικά οφείλεται στην καταγραφή ζηµιών από 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου του έτους.  

    Τα λειτουργικά έξοδα παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητα την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεµβρίου του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Λόγω των ανωτέρω, 

τα καθαρά έσοδα υποχώρησαν σηµαντικά σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009 

(κατά -36% και -23% αντίστοιχα). 

    Τέλος, τόσο οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους όσο και οι ζηµίες αποµείωσης της 

αξίας περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν περεταίρω (κατά 47,2% και 35,3% σε επίπεδο 

τραπεζών και τραπεζικών οµίλων αντίστοιχα), σε επίπεδο τραπεζών αλλά και τραπεζικών 

οµίλων. 

    Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες συµµορφώθηκαν µε τις υποδείξεις και τις αυστηρές 

συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, συναρτώντας τις προβλέψεις για πιστωτικούς 

κινδύνους όχι µόνο µε το υφιστάµενο επίπεδο δανείων σε καθυστέρηση αλλά και µε τις 

προοπτικές των οικονοµικών και πιστωτικών συνθηκών και το απόθεµα κεφαλαίου που 

διατηρούσαν για την κάλυψη των µη αναµενόµενων απωλειών. 

 

2.3.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών και των οµίλων τους παραµένει 

ικανοποιητική, εµφανίζοντας µάλιστα σχετική βελτίωση έναντι του πρώτου εξαµήνου του 

2010 και οριακή µόνο µείωση σε σύγκριση µε το τέλος του 2009.  

    Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010, ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (∆ΚΕ) και ο ∆είκτης 

Βασικών Κεφαλαίων (∆ΒΚ) διαµορφώθηκαν για τις τράπεζες σε 12,8% και 11,2% 

αντίστοιχα, ενώ για τους τραπεζικούς οµίλους σε 11,4% και 10,1% αντίστοιχα. Ωστόσο, παρά 

τα ικανοποιητικά αυτά µεγέθη, στην παρούσα συγκυρία επιβάλλεται οι τράπεζες να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαµόρφωση της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής τους όσον αφορά το 

επιθυµητό επίπεδο της κεφαλαιακής τους βάσης και τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων τους 

και να συνεκτιµούν το αντίξοο µακροοικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στην 

Ελλάδα, καθώς επίσης και τις επερχόµενες αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο διεθνώς. 

    Οι εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας είναι ότι οι ίδιοι παράγοντες που επηρέασαν το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2010 θα συνεχίσουν να το επηρεάζουν προς την ίδια 

κατεύθυνση τουλάχιστον και το 2011. Συνεπώς, οι προοπτικές για την κερδοφορία, την 



                                    ΣΕΛΙ∆Α 30 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τη ρευστότητα των τραπεζών και των οµίλων τους 

σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα.  

    Για το λόγο αυτό επιβάλλεται οι τράπεζες να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, να 

αναπροσαρµόσουν γρήγορα την επιχειρησιακή τους στρατηγική, να περιορίσουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα και να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων, πέραν 

εκείνων που προσωρινά παρέχουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το Ευρωσύστηµα. Στο 

περιβάλλον αυτό, η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήµατος κρίνεται επιβεβληµένη και 

αναπόφευκτη. 

 

2.4 Το ελληνικό Συνεταιριστικό τραπεζικό σύστηµα  

 

Τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα ανήκουν στον τοµέα των επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονοµίας και η λειτουργία τους στηρίζεται σε βασικές συνεταιριστικές αρχές όπως η 

εκούσια συµµετοχή, η αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα, η ισότητα των µελών, η διαφάνεια 

στη διαχείριση, η ενεργός συµµετοχή και η συνεργατικότητα.  

    Βασικό στόχο των συνεταιριστικών τραπεζών αποτελεί η ανάπτυξη και προώθηση της 

οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας των µελών τους, η οποία επιτυγχάνεται µε 

τη συγκέντρωση της τοπικής αποταµίευσης και εν συνεχεία την επένδυσή της κατά µεγάλο 

ποσοστό στην τοπική αγορά.  

Από νοµοθετικής πλευράς, η ίδρυση και λειτουργία των συνεταιριστικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων βασίζεται, κυρίως: 

Στις διατάξεις του Νόµου 1667/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 196/6-12-86) «Αστικοί Συνεταιρισµοί και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν µε τους Νόµους 2166/1993, 3483/2006 και 

3867/2010. 

Στις διατάξεις του Νόµου 2076/92 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 130/1-8-92) «Ανάληψη και άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» και ιδιαίτερα στα 

άρθρα 2.4,5,6 και 24 του Νόµου αυτού. 

Στην Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Αρ.2258/02-11-93 όπως τροποποιήθηκε µε 

την απόφαση αρ. 541/2/07-04-1994 της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών θεµάτων, 

της Π∆/ΤΕ 2413/09-07-1997 και τον Ν.2396/96 (Φ.Ε.Κ. Α΄΄73/30-4-96) που ουσιαστικά 

καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας ιδρυµάτων υπό µορφή πιστωτικών 

συνεταιρισµών του Ν.1667/86.  
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Με το Νόµο 1667/1986, ο οποίος αντικατέστησε τον προϊσχύοντα Νόµο 602/1915, 

προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Αστικού Αµιγούς Πιστωτικού Συνεταιρισµού µε ευρύ 

πεδίο εργασιών ή οικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη του, αφού το είδος και οι 

δραστηριότητες των αστικών συνεταιρισµών καθορίζονται ενδεικτικά από το Νόµο αυτό και 

όχι περιοριστικά. Έτσι, σύµφωνα µε το Νόµο1667/86, ο Πιστωτικός Συνεταιρισµός µπορεί να 

συσταθεί εφόσον υπάρξουν τουλάχιστον 15 µέλη και συντάξουν καταστατικό του οποίου το 

περιεχόµενο, καθώς και ο τρόπος άσκησης της διοίκησης του συνεταιρισµού ορίζονται 

επακριβώς από το νόµο. 

Με το Νόµο 2076/1986 θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα µας ο νοµικός τύπος 

Πιστωτικού Ιδρύµατος Συνεταιριστικής µορφής. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 

1 του νόµου αυτού, τα πιστωτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα επιτρέπεται να συσταθούν και µε τη 

µορφή Αµιγούς Πιστωτικού Συνεταιρισµού του Νόµου 1667/86. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου 

ορίζει, κατ’ εξαίρεση, ως ελάχιστο αρχικό κεφαλαίο για την ίδρυση συνεταιριστικού 

πιστωτικού ιδρύµατος το ισότιµο των 2 εκατ. ΕΥΡΩ, που µπορεί να τροποποιηθεί µε 

απόφαση του ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Η σχετική άδεια για να λειτουργήσει 

Πιστωτικός Συνεταιρισµός ως πιστωτικό Ίδρυµα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος 

σύµφωνα µε το άρθρο Ν.2076/92. 

    Το Συνεταιριστικό Ίδρυµα υπόκειται στις αρχές και τους κανόνες εποπτείας και ελέγχου, 

όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική τραπεζική νοµοθεσία και ειδικότερα σε ότι αφορά 

στη ρευστότητα, την ανάληψη κινδύνων τη φερεγγυότητα και γενικά την επάρκεια 

κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Το Συνεταιριστικό Πιστωτικό Ίδρυµα, όπως 

συµβαίνει µε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, πρέπει να έχει καθορίσει δύο άτοµα που θα έχουν 

την  ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του πιστωτικού συνεταιρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια 

της θητείας τους.  

    Το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων 

καθορίζεται  από την Π.∆/Τ.Ε. 2258/2-11-93, όπως τροποποιήθηκε από την Π.∆./Τ.Ε. 

541/07-04-1994, την Π.∆./Τ.Ε. 2413/09-07-1997 ΚΑΙ την Π.∆./Τ.Ε. 2471/14-04-2001. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίων 6 εκατ. ΕΥΡΩ για τη 

χορήγηση από τη Τράπεζα Ελλάδος άδειας λειτουργίας πιστωτικού  συνεταιρισµού ως 

πιστωτικού ιδρύµατος εφόσον δραστηριοποιείται αποκλειστικά εντός του νοµού της έδρας. 

Ειδικά όµως για του νοµούς της Αττικής και Θεσσαλονίκης ισχύει το ελάχιστο όριο των 18 

εκατ. ΕΥΡΩ.  
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    Για συνεταιρισµούς που επιθυµούν να έχουν καταστήµατα στους όµορους νοµούς, το 

ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων είναι 10 εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ το ύψος των  18 εκατ. ΕΥΡΩ 

τίθεται ως όριο για συνεταιρισµούς που δραστηριοποιούνται σ’ όλη τη χώρα.  

    Τέλος η Π.∆./Τ.Ε. 541/07-04-1994 όρισε ότι η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού και 

Εποπτικού Συµβουλίου καθώς και το ένα τουλάχιστον από τα δύο πρόσωπα που είναι εξίσου 

υπεύθυνα για τη λειτουργία και τον προσανατολισµό της δραστηριότητας του πιστωτικού 

συνεταιρισµού πρέπει να έχουν κατοικία στο γεωγραφικό διαµέρισµα που προσδιορίζεται  µε 

βάση το αρχικό κεφάλαιο του κάθε συνεταιρισµού.  

    Ο Νόµος 2076/92 επέτρεπε στα  συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα να διενεργούν 

εργασίες όπως και οι εµπορικές τράπεζες, να συναλλάσσονται αποκλειστικά µε τα µέλη τους, 

µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ( Άρθρο 5, παρ. 2). Η τροποποίηση 

του νόµου αυτού από τον Νόµο 2601/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄81/15-4-98, Άρθρο 16 παρ. 2) και η 

Π.∆./Τ.Ε. 7/45/7-8-98 δίνει τη δυνατότητα  συναλλαγής µε τα µη µέλη στις δευτερεύουσες  

τραπεζικές συναλλαγές  διαµεσολαβητικού χαρακτήρα και στις συναλλαγές οποιασδήποτε 

φύσης στις οποίες εµπλέκεται µέλος.  

    Το ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων στον ίδιο συνέταιρο δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει συνολικά το 15% των ιδίων κεφαλαίων του συνεταιρισµού  (Π.∆./Τ.Ε. 7/44/7-8-

98), διασφαλίζοντας έτσι τη διασπορά της πιστοδοτικής λειτουργίας και τη φερεγγυότητα 

λόγο του µικρού µεγέθους των επιτρεπόµενων χορηγήσεων. 

    Σύµφωνα µε το Ν. 3483/2006 επιτρέπεται πλέον και η συναλλαγή µε µη µέλη σε κύριες 

τραπεζικές εργασίες µετά από έγκριση της Τράπεζας Ελλάδος. 

Επιτρέπονται, επίσης, επενδύσεις των πιστωτικών συνεταιρισµών σε κινητές αξίες όπως 

µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, µετοχικούς τίτλους πάσης φύσεως, κλπ. Το συνολικό ύψος 

των διατεθειµένων κεφαλαίων για τις επενδύσεις αυτές περιορίζεται στο 10% των ιδίων 

κεφαλαίων  τους.  

    Απαγορεύεται να διενεργούν εργασίες αναδόχου έκδοσης τίτλων (Underwriting), 

επιτρέπεται όµως η περιορισµένη συµµέτοχη τους στη διατραπεζική αγορά  δραχµών και 

συναλλάγµατος, ενώ το ύψος της ανοικτής συναλλαγµατικής θέσης κατά πιστωτικό 

συνεταιρισµό καθορίζεται από την Π.∆./Τ.Ε.  2344/94. 

    Καθορίζονται ανώτατα όρια, σύµφωνα µε το ελάχιστο απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων 

τους, µε τα οποία οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί δύναται να αναπροεξοφλούν συναλλαγµατικές 

και γραµµάτια εις διαταγήν στην Τράπεζα Ελλάδος, έναντι ενεχύρου τίτλων του ∆ηµοσίου. 

    Τέλος, οι διατάξεις που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων 

από την Τράπεζα της Ελλάδος περιγράφονται στο Νόµο 2396/96, ο οποίος αντικατέστησε 
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διατάξεις του νόµου 2076/92. Ειδικότερα, όµως για την εποπτεία των πιστωτικών 

συνεταιρισµών συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του Νόµου 2076/92 και της Π.∆./Τ.Ε. 

2258/2-11-93 µε τις οποίες ο συντελεστής  φερεγγυότητας για τους πιστωτικούς 

συνεταιρισµούς ορίζεται σε ποσοστό 10%, έναντι του 8% που ισχύει για τις Ανώνυµες 

Τραπεζικές Εταιρείες. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Τράπεζα της Ελλάδος για την 

άσκηση της εποπτείας περιέχονται σε λογαριασµούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των 

Τραπεζικών Επιχειρήσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις τους ελέγχονται από ορκωτούς 

ελεγκτές.   

 

2.4.1 Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες  

Στην Ελλάδα λειτουργούν 16 συνολικά Συνεταιριστικές Τράπεζες οι οποίες αριθµούν 205,5 

χιλ. µέλη. Από τις  16 Συνεταιριστικές Τράπεζες, οι 7 δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική 

τους Περιφέρεια, 6 ασκούν την δραστηριότητά τους σε επίπεδο Νοµού και 3 έχουν άδεια 

λειτουργίας σ’ επίπεδο Επικράτειας. Συνολικά, λειτουργούν 183 καταστήµατα 

Συνεταιριστικών Τραπεζών, στα οποία απασχολούνται 1.294 εργαζόµενοι.  

    Παράλληλα λειτουργούν 8 Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί, οι οποίοι εκτός των προσπαθειών 

για µετεξέλιξη τους σε Συνεταιριστικές Τράπεζες, δραστηριοποιούνται µε τη χορήγηση 

δανείων ή άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη τους.  

    Το σύνολο των αποταµιευτικών καταθέσεων των 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών ανέρχεται 

σε 3,6 δισεκ. Ευρώ περίπου3 επί συνόλου 227,4 δισεκ. Ευρώ αποταµιευτικών καταθέσεων 

στη χώρα. Ως εκ τούτου, το Μερίδιο Αγοράς των 16 επί των συνολικών καταθέσεων στη 

χώρα (Καταθετική ∆ιείσδυση), ανέρχεται σε 1,7%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλό 

συγκρινόµενο µε αντίστοιχα χωρών οι οποίες διαθέτουν ένα ιδιαίτερα µακρόβιο και 

ανεπτυγµένο συνεταιριστικό τραπεζικό σύστηµα, και δηλωτικό της σηµαντικής δυναµικής 

της συνεταιριστικής τραπεζικής4. 

    Aπό τα συνολικά 183 καταστήµατα Συνεταιριστικών Τραπεζών που λειτουργούν στη 

χώρα, τα 175 που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία τους, λειτουργούν εκτός των νοµών 

Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά, στην εκτός Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης 

επικράτεια, τα καταστήµατα των Συνεταιριστικών Τραπεζών αντιπροσωπεύουν το 9% του 

συνολικού αριθµού καταστηµάτων, εµπορικών και συνεταιριστικών, που λειτουργούν στην 

                                                           
3
 Στοιχεία 2009 

4
 Το μερίδιο αγοράς επί των καταθέσεων που κατέχουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ευρώπη ανέρχεται σε 18,8% 

•Το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων που κατέχουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στον Καναδά ανέρχεται σε 43,1% 

•Το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων που κατέχουν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ιαπωνία ανέρχεται σε 10,5% 
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Περιοχή αυτή. Για το σύνολο της χώρας, σε επίπεδο αριθµού καταστηµάτων, οι 

Συνεταιριστικές Τράπεζες κατέχουν ποσοστό 4,5%., δείκτης µη αντιπροσωπευτικός, εφ΄ όσον 

η λειτουργία τους επικεντρώνεται στην Περιφέρεια. 

    Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες απευθύνονται κύρια στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και στα 

φυσικά πρόσωπα, µε τραπεζικά προϊόντα προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες. Πρόκειται 

ουσιαστικά για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία οι πελάτες είναι ταυτόχρονα και 

“ ιδιοκτήτες”, µε συνέπεια να υπάρχουν ανεπτυγµένες διαπροσωπικές σχέσεις.  

    Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί ιδρύσαν το 1995 την Ένωση 

Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), που αποτελεί το όργανο εκπροσώπησης,  

υποστήριξης και ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Πίστης στη χώρα µας. 

    Η ΕΣΤΕ είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (CEBC) και της 

∆ιεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA). Σήµερα, αριθµεί 25 µέλη, από τα 

οποία τα 16 είναι Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα 8 Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί και 1 

Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα. ∆ιοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των µελών, ενώ ταυτόχρονα εκλέγεται και 3µελές Εποπτικό 

Συµβούλιο. 

    Επιπρόσθετα, η ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας το 2001, η οποία αποτελεί ουσιαστικά 

τον ∆ευτεροβάθµιο Φορέα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, διευκολύνει την πρόσβαση των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών στα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα, παρέχοντας στα µέλη της 

υποστήριξη, τεχνογνωσία και υπηρεσίες που λόγω µεγέθους και κόστους δεν µπορεί από 

µόνη της η κάθε τράπεζα να αναπτύξει.  

    Σε ότι αφορά  στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του κλάδου των Συνεταιριστικών Τραπεζών 

µε βάση τον Ισολογισµό του 2009 (Πίνακας 5), έτος για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία 

διαθέσιµα στοιχεία, το σύνολο του ενεργητικού τους ανέρχεται σε 4,5 δισ. €, οι χορηγήσεις 

σε 3,37 δισ. € και οι καταθέσεις σε 3,61 δισ. €, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 556,4 

εκατ. € και τα κέρδη προ φόρων σε 47 εκατ. € περίπου.  

Πίνακας 5: Βασικά µεγέθη των 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών βάση ∆ηµοσιευµένων Ισολογισµών 31/12/2009 (Ποσά σε .000 €) 

  Ενεργητικό 
Ίδια 

Κεφάλαια 
Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Κέρδη 

προ 

φόρων 

Αριθµός 

µελών 
Κατ/µατα Προσωπικό 

Παγκρήτια 2.153.156 210.296 1.683.794 1.644.750 27.366 77.809 62 451 

Χανίων  577.000 75.971 407.505 482.061 3.084 21.825 24 193 

∆ωδεκανήσου 350.207 38.762 257.607 304.690 2.029 20.667 19 129 

Αχαϊκή 307.746 34.685 210.228 240.629 2.353 14.586 11 99 

Τρικάλων 

(Θεσσαλίας) 
191.413 26.440 139.123 159.235 2.873 8.086 8 55 
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Ιωαννίνων 

(Ηπείρου) 
149.000 16.708 119.111 134.361 1.908 7.885 5 50 

Ευβοίας 124.689 16.452 99.853 105.438 730 7.858 10 50 

Κορινθίας 

(Πελ/νήσου) 
117.571 24.195 75.202 92.785 761 3.113 11 49 

Λέσβου 90.507 13.017 63.624 74.866 1.191 5.950 9 36 

Λαµίας 87.734 17.036 62.210 68.749 233 12.410 6 48 

Κοζάνης (∆υτ. 

Μακεδονίας) 
86.339 16.947 58.496 67.158 138 5.056 5 38 

Σερρών 74.378 16.724 51.366 56.608 674 3.593 2 20 

Έβρου 65.439 12.389 43.275 51.796 634 5.204 5 27 

Καρδίτσας 63.002 16.435 38.265 44.069 1.844 4.109 1 16 

∆ράµας 59.163 10.337 37.536 47.317 369 4.274 3 20 

Πιερίας 48.097 10.021 27.347 36.838 715 3.070 2 13 

Σύνολο 4.545.441 556.415 3.374.542 3.611.350 46.902 205.495 183 1.294 

Πηγή: ΕΣΤΕ 

    Στην πρώτη θέση της κατάταξης των 16 µε βάση το ενεργητικό τους, το ύψος των 

καταθέσεων και των χορηγήσεων, βρίσκεται η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία 

διαθέτει το µέγεθος για να ανταγωνιστεί αρκετές από τις µεσαίες εµπορικές τράπεζες.  

    Στη δεύτερη θέση µε κριτήριο τα παραπάνω µεγέθη, βρίσκεται η Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων, ενώ την τρίτη θέση καταλαµβάνει η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου. Στις 

τρεις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται η Συνεταιριστική Καρδίτσας, η Συνεταιριστική 

∆ράµας και η Συνεταιριστική Πιερίας αντίστοιχα. 

    Σε ότι αφορά σε βασικούς δείκτες λειτουργίας/ απόδοσης για τις 16 Συνεταιριστικές 

Τράπεζες µε βάση τα οικονοµικά τους µεγέθη όπως αυτά δηλώνονται στον Ισολογισµό της 

χρήσης 2009, σηµειώνονται τα ακόλουθα (Πίνακας 6):  

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία 

σηµειώνει την καλύτερη επίδοση στους δείκτες Ενεργητικό/Εργαζόµενο (4,77 εκατ. €), 

Χορηγήσεις/Εργαζόµενο (3,73 εκατ. €), Καταθέσεις/Εργαζόµενο (3,65 εκατ. €) και Κέρδη 

προ Φόρων/Ίδια Κεφάλαια –ROE (0,130), ενώ παρουσιάζει και τον υψηλότερο δείκτη 

Χορηγήσεις/Καταθέσεις (1,0) από τις 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες.  

Στη δεύτερη θέση µε βάση το δείκτη Ενεργητικό/Εργαζόµενο (3,94 εκατ. €), βρίσκεται η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία σηµειώνει τις καλύτερες επιδόσεις σε 2 δείκτες, 

στο δείκτη αποδοτικότητας Κέρδη προ Φόρων/Εργαζόµενο (115,3 χιλ. €) και Κέρδη προ 

Φόρων /Σύνολο Ενεργητικού –ROΑ (0,029).  

Στην τρίτη και τέταρτη θέση της κατάταξης των 16 ως προς το δείκτη 

Ενεργητικό/Εργαζόµενο, βρίσκονται η Συνεταιριστική Σερρών και Πιερίας µε 3,72 και 3,7 

εκατ. €/εργαζόµενο αντίστοιχα.  
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Στις τρεις τελευταίες θέσεις, ως προς τους περισσότερους δείκτες απόδοσης/λειτουργίας των 

16, κατατάσσονται η Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας, η Συνεταιριστική Κοζάνης και η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας.  

    Σε ότι αφορά στο Μέσο Όρο των επιµέρους δεικτών των 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών, ο 

δείκτης Ενεργητικό/Εργαζόµενο ανέρχεται σε 3,51 εκατ. €, οι Χορηγήσεις/Εργαζόµενο σε 

2,61 εκατ. €, οι Καταθέσεις/Εργαζόµενο σε 2,79 εκατ. € και τα Κέρδη προ 

Φόρων/Εργαζόµενο σε 36,2 εκατ. €. Τέλος, σηµειώνεται ότι ο δείκτης µέτρησης 

αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων (ROA) ανέρχεται σε 0,010, ενώ ο δείκτης 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROΕ) ανέρχεται σε 0,084.  

    Σε επίπεδο συγκριτικής αξιολόγησης των 16 µε αντίστοιχους δείκτες της ώριµης και 

εξαιρετικά δυναµικής συνεταιριστικής τραπεζικής αγοράς της ΕΕ παρατίθενται οι ακόλουθοι 

δείκτες: 

    Για το σύνολο της χώρας και σε επίπεδο αριθµού καταστηµάτων, οι Συνεταιριστικές 

Τράπεζες κατέχουν ποσοστό 4,5%, ενώ σε επίπεδο καταθέσεων αντίστοιχα, κατέχουν µερίδιο 

1,7% 

    Το µέσο µέγεθος της κάθε Συνεταιριστικής Τράπεζας στην ελληνική επικράτεια µε βάση 

τον αριθµό των καταστηµάτων που λειτουργεί, ανέρχεται σε 11,44 καταστήµατα/τράπεζα 

(183 καταστήµατα/16 τράπεζες) 

     Ο µέσος αριθµός καταστηµάτων Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ευρώπη, είναι 

σηµαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ελληνικό και ανέρχεται σε 16,7 

καταστήµατα/τράπεζα  (65101 καταστήµατα/3.900 τράπεζες).  

Πίνακας 6 : Βασικοί ∆είκτες των 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών µε βάση τον Ισολογισµό 31/12/2009 (Ποσά σε .000 €) 

  

Ενεργητικό / 

Εργαζόµενο 

Χορηγήσεις / 

Εργαζόµενο 

Καταθέσεις / 

Εργαζόµενο 

Κέρδη Προ 

Φόρων / 

Εργαζόµενο 

Χορηγήσεις / 

Καταθέσεις 
ROA *  ROE ** 

Παγκρήτια 4.774,2 3.733,5 3.646,9 60,7 1,02 1,3% 13,0% 

Ιωαννίνων 

(Ηπείρου) 
3.937,6 2.391,6 2.754,3 115,3 0,87 2,9% 11,2% 

Χανίων  3.718,9 2.568,3 2.830,4 33,7 0,91 0,9% 4,0% 

∆ωδεκανήσου 3.699,8 2.103,6 2.833,7 55,0 0,74 1,5% 7,1% 

Τρικάλων 

(Θεσσαλίας) 
3.480,2 2.529,5 2.895,2 52,2 0,87 1,5% 10,9% 

Λαµίας 3.108,5 2.123,5 2.430,6 23,8 0,87 0,8% 6,8% 

Κορινθίας 

(Πελ/νήσου) 
2.989,6 2.111,4 2.497,7 16,0 0,85 0,5% 4,1% 

Πιερίας 2.980,0 2.382,2 2.687,2 38,2 0,89 1,3% 11,4% 

Λέσβου 2.958,2 1.876,8 2.365,9 18,5 0,79 0,6% 3,6% 

Ευβοίας 2.714,8 1.997,0 2.361,9 15,7 0,85 0,6% 5,2% 

Κοζάνης (∆υτ. 

Μακεδονίας) 
2.514,1 1.767,3 2.079,6 33,1 0,85 1,3% 9,1% 
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Καρδίτσας 2.493,8 1.997,1 2.108,8 14,6 0,95 0,6% 4,4% 

Έβρου 2.423,7 1.602,8 1.918,4 23,5 0,84 1,0% 5,1% 

Αχαϊκή 2.399,4 1.534,7 1.893,6 15,5 0,81 0,6% 3,1% 

∆ράµας 2.272,1 1.539,4 1.767,3 3,6 0,87 0,2% 0,8% 

Σερρών 1.827,8 1.296,0 1.432,3 4,9 0,90 0,3% 1,4% 

M.O. 16 3.512,7 2.607,8 2.790,8 36,2 0,93 1,0% 8,4% 

*   Κέρδη προ Φόρων / Ενεργητικό 

** Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 

2.4.2 Αρχές Λειτουργίας  

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά σχετικά µε τις αρχές λειτουργίας και οργάνωσης των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, την πλήρη δηλαδή εφαρµογή των διαδικασιών που 

προβλέπει κυρίως η Πράξη ∆ιοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 και των 

παραρτηµάτων της, η εφαρµογή της οποίας απαιτείται απαρέγκλιτα για όλα τα τραπεζικά 

ιδρύµατα. (στη συνέχεια εναλλακτικά για λόγους συντόµευσης ως «απαιτήσεις του 

Κανονιστικού Πλαισίου”. Η αναλυτικότερη παράθεση των στοιχείων που ακολουθούν 

αποσκοπεί στην ενηµέρωση της πολυπληθούς βάσης των Μελλών, εν όψει των Γενικών 

Συνελεύσεων των πέντε Συνεταιριστικών, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις 

διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να βελτιώνεται το λειτουργικό επίπεδο των 

Ιδρυµάτων και να καλύπτονται αδυναµίες και ζητήµατα δυσλειτουργίας τα οποία, κυρίως εξ’ 

αιτίας του µικρού µεγέθους των, παρουσιάζονται σήµερα για το σύνολό τους. Επίσης, η 

κατανόηση των απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου και η απαίτηση για πλήρη εφαρµογή 

τους, προσδιορίζουν σηµαντικά ζητήµατα δοµής, λειτουργίας, και για τα «πέντε» ιδρύµατα, 

καθώς επίσης και κόστους εφαρµογής τους. 

Γενικές Κατευθύνσεις 

    Με δεδοµένη την αποτυχία και τις αδυναµίες των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο να 

ανταπεξέλθουν στη πρόσφατη κρίση, επισηµάνεται ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως 

συνοπτικά αποτυπώνεται στην Πράξη ∆ιοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006, δεν 

υποδεικνύει µόνον τους απαιτούµενους µηχανισµούς σε επίπεδο λειτουργικών δοµών που 

οφείλουν να εφαρµόζουν οι τράπεζες. Υποδεικνύει ταυτόχρονα και µε σαφήνεια ένα πλαίσιο 

γενικών αρχών και συστηµάτων που άπτονται άµεσα συνολικών ζητηµάτων στρατηγικής, 

λειτουργικής οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας των Τραπεζών στα οποία εφ’ εξής θα  

πρέπει απαρέγκλιτα να προσαρµόζονται.  
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    Τα συστήµατα αυτά εξειδικεύονται σε κάθε τραπεζικό οργανισµό απαιτούν τη δηµιουργία 

εξειδικευµένων, επιτροπών και ελεγκτικών οργάνων που στελεχώνονται από υψηλού 

επιπέδου / υψηλού κόστους τραπεζικά στελέχη, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, 

αποτελεσµατική οργανωτική δοµή και επαρκές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), που θα 

περιλαµβάνει τις λειτουργίες Εσωτερικής Επιθεώρησης, της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και της 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

    Είναι κατανοητό ότι η δηµιουργία τέτοιων µηχανισµών, οι οποίοι σε γενικές γραµµές θα 

υλοποιούνται εσωτερικά (πλην συγκεκριµένων των οποίων επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους 

µε επίσης υψηλό κόστος), θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικό κόστος, ιδιαίτερα για τις 

µικρότερου µεγέθους, στις οποίες ο κατά κεφαλήν ο επιµερισµός του (π.χ. ανά εργαζόµενο, 

πελάτες, καταστήµατα κλπ) θα είναι δυσανάλογα υψηλός και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 

δυσβάστακτος. 

    Επιλεκτικά, στη συνέχεια αναφέρονται συστήµατα και διαδικασίες αυτά όπως ορίζονται 

από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο της κανονιστικής συµµόρφωσης, η εφαρµογή των οποίων 

αφορά άµεσα τις εξεταζόµενες τράπεζες: 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  

    Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από ένα σύνολο ελεγκτικών µηχανισµών 

και διαδικασιών που καλύπτει κάθε δραστηριότητα του ιδρύµατος και συµπεριλαµβάνει: α) 

Την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, β) Την αναγνώριση και αντιµετώπιση 

κινδύνων γ) Την διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 

πληροφοριών που παρέχονται στις εποπτεύουσες αρχές και τη συµµόρφωση µε το θεσµικό 

πλαίσιο και δ) Την πρόληψη λαθών και διαδικασιών που θα έθεταν σε κίνδυνο τα 

συµφέροντα του ιδρύµατος, των µετόχων και των συναλλασσοµένων.  

Ειδικότερα συµπεριλαµβάνει: 

Καταγεγραµµένη, τεκµηριωµένη και εγκεκριµένη από το ∆.Σ. Επιχειρησιακή Στρατηγική και 

ιεράρχηση των άµεσων και µελλοντικών επιχειρησιακών στόχων. 

Ολοκληρωµένο σύστηµα διοικητικών πληροφοριών (MIS) και επικοινωνίας µε καθορισµένες 

ιεραρχικές γραµµές αναφοράς που θα επιτρέπουν την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της 

απαιτούµενης πληροφόρησης. 

∆ιεξαγωγή περιοδικών ή και έκτακτων ελέγχων, για τη διαπίστωση της συνεπούς εφαρµογής 

των κανόνων και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές µονάδες της Τράπεζας. 

Αναλυτική περιγραφή και σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ορίων ευθύνης για κάθε 

δραστηριότητα κάθε εµπλεκόµενης υπηρεσιακής µονάδας. ενσωµάτωση µηχανισµών ελέγχου 
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που θα διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές είναι έγκυρες και νόµιµες, έχουν εκτελεστεί 

σύµφωνα µε όλους τους κανόνες λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής µονάδας, έχουν 

αξιολογηθεί ως προς τους κινδύνους που ενέχουν και έχουν διεκπεραιωθεί από κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Άµεση ή έµµεση εµπλοκή δύο τουλάχιστον λειτουργών του πιστωτικού ιδρύµατος σε κάθε 

δραστηριότητα ή ελεγκτική λειτουργία (four eyes principle) µέχρι την ολοκλήρωση της. 

Συµµετοχή των Μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης στο σχεδιασµό νέων προϊόντων και διαδικασιών σε θέµατα που 

αφορούν στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, καθώς και για την εκτίµηση του 

λειτουργικού κινδύνου. 

∆ιαδικασίες διαχείρισης και διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού και ετήσια 

αξιολόγηση των µεθοδολογιών και η προσαρµογή της εκπαίδευσης των εξουσιοδοτηµένων 

υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και πρακτικές. 

Για τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών προς τους πελάτες, (αποτελεί τµήµα 

του λειτουργικού κινδύνου) προβλέπεται παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου 

εξυπηρέτησης, των διαδικασιών παρουσίασης και συµφωνίας των όρων συνεργασίας τους µε 

το πιστωτικό ίδρυµα, διαδικασίες για την εξέταση των καταγγελιών ή παραπόνων κ.α. 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

    Τα ζητήµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνου, ως µέρος της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου για τις πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες αποτελούν τοµείς στους 

οποίους θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και αυτό κατά κανόνα σηµειώνεται από τους 

ελέγχους της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος για το σύνολό τους. 

    Είναι προφανές ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στο τοµέα της ∆ιαχείρισης 

Κινδύνου θα απαιτήσει επίσης προσαρµογές σε συστήµατα, σε ελεγκτικές διαδικασίες και σε 

στελέχη ώστε να µπορούν να εντοπίζονται, να αξιολογούνται και να διαχειρίζονται νέες 

µορφές κινδύνου και νέα προϊόντα µε τρόπο ευέλικτο και αποτελεσµατικό µε στόχο να 

διασφαλίζεται η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ιδρυµάτων. 

   Το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε την διαχείριση κινδύνου και ειδικότερα για την 

πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές και τροµοκρατικές 

ενέργειες  προβλέπει την εφαρµογή σύνθετων διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει επίσης να 

υιοθετηθούν. Ενδεικτικά σηµειώνονται οι παρακάτω: 
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 ∆ηµιουργία και  λειτουργία εξειδικευµένης και ανεξάρτητης µονάδας διαχείρισης 

κινδύνων, που καλύπτει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων για όλες τις µορφές των 

κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένου του λειτουργικού. 

 Απόλυτα καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες από το ∆Σ διαδικασίες ως προς τον 

εντοπισµό των σηµαντικών ή αιφνίδιων µεταβολών στις παραµέτρους που 

διαµορφώνουν τους κινδύνους (οικονοµικά µεγέθη, εξελίξεις στην αγορά, νοµικό 

περιβάλλον κλπ.), την αξιολόγηση τους και την αναφορά τους στα αρµόδια όργανα 

για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, ιδίως όταν οδηγούν σε υπέρβαση των αποδεκτών 

ορίων, την αντιστάθµιση  και λογιστικοποίηση τυχόν ζηµιών και την τιµολόγηση των 

προσφερόµενων προϊόντων  

 ∆ιασφάλιση της συµµετοχής της καθ' ύλην αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας και της 

Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων κατά τη λήψη αποφάσεων για την ανάληψη 

σηµαντικών κινδύνων (χορήγησης δανείων, αναδιάρθρωσης / ρύθµισης υφιστάµενων 

δανείων, συµµετοχών, επενδύσεων κλπ.). 

 Εκπαίδευση στελεχών σε συναφή θέµατα. Ετήσια αξιολόγηση των µεθοδολογιών και 

προσαρµογή της εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε νέες συνθήκες και πρακτικές. 

 ∆ιαδικασίες διαχείρισης και διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού και 

ετήσια αξιολόγηση των µεθοδολογιών και η προσαρµογή της εκπαίδευσης των 

εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και πρακτικές µε 

έµφαση στα θέµατα διαχείρισης κινδύνου και ξεπλύµατος χρήµατος. 

 Πραγµατοποίηση προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress tests) σε ετήσια βάση 

µε στόχο την επάρκεια του ιδρύµατος στην αντιµετώπιση του κινδύνου αγοράς, 

πιστωτικό ρευστότητας κλπ. 

Εφαρµογή νέων λογιστικών συστηµάτων και διαδικασιών 

    Στην Π.∆.Τ.Ε. 2577/2006, µε στόχο τη διασφάλιση ενιαίων αρχών, καθώς και την 

ενίσχυση της συγκρισιµότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της 

αποτελεσµατικότητας της ασκούµενης εποπτείας, για το σύνολο των Τραπεζικών Ιδρυµάτων 

προβλέπεται η µετάβαση στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) από το 

σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

    Το κόστος εφαρµογής και λειτουργίας των ∆ΛΠ, για οργανισµούς του µεγέθους των 

«πέντε» είναι σηµαντικό. Στη συνέχεια της εργασίας και για κάθε µία από τις πέντε 

Συνεταιριστικές Τράπεζες,  έχει εκτιµηθεί για το σύνολο της πενταετίας της οικονοµικής 

ανάλυσης στην τάξη των 230.000 € και συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική ανάλυση που 
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εξετάζει τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος της συγχώνευσης. Ω ιδιαίτερα σηµαντικό επί 

πλέον λογίζεται το ετήσιο εσωτερικό κόστος συντήρησης του συστήµατος. 

    Επί πλέον όµως του ποσοτικού προσδιορισµού του κόστους και των οικονοµιών κλίµακος, 

το κανονιστικό πλαίσιο επιβάλει ελεγκτικές διαδικασίες η επάρκεια και το διαχειριστικό 

κόστος των οποίων συνιστά πρόσθετες δυσκολίες συγκριτικά µε το περιορισµένο µέγεθος 

των «πέντε». Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται µε τις σχολαστικές διαδικασίες ελέγχου και 

έγκρισης λογιστικοποιηµένων διαδικασιών από τα αρµόδια όργανα, την διασταύρωση και 

επιβεβαίωσή τους για τη συµµόρφωση τους µε τους προβλεπόµενους εσωτερικούς 

κανονισµούς, τον τρόπο καταχώρησής τους στο λογιστικό σύστηµα και τέλος µε τη 

συστηµατική και ασφαλή αποθήκευσής τους για µεταγενέστερους ελέγχους. 

Συστήµατα Πληροφορικής 

    Εξαιρετικής βαρύτητας έµφαση αποδίδεται στην ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία 

των εσωτερικών πληροφοριακών συστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε στόχο κυρίως 

την ασφαλή διαχείριση του λειτουργικού τους κινδύνου.  

    Τα εξεταζόµενα Συνεταιριστικά ιδρύµατα έχουν ήδη αποφασίσει τη δηµιουργίας κοινών 

και για τις 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες, κεντρικών µηχανογραφικών εφαρµογών. Η 

απόφαση αφορά την εγκατάσταση του λογισµικού “Profits” του οίκου Intracom ως κεντρική 

εφαρµογή.  H διακυβέρνηση του πληροφοριακού συστήµατος µεταφέρεται στην Πανελλήνια 

Τράπεζα , η οποία οφείλει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου 

και να λειτουργεί σε αυτήν η Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT 

Steering Committee). 

    Παρά ταύτα το διαφορικό κόστος κάθε µεµονωµένης τράπεζας για την ανάπτυξη 

πληροφοριακών υποδοµών για την επικοινωνία µε την κεντρική εφαρµογή σε συνδυασµό µε 

το κόστος µετάπτωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού στο νέο σύστηµα, καθώς και µε το 

κόστος δηµιουργίας υπηρεσιακής µονάδας υποστήριξης υπαλλήλων/χρηστών (help desk) 

εντός της τράπεζας παραµένει σηµαντικό. 

    Αντίστοιχα σηµαντικό για κάθε µεµονωµένη τράπεζα παραµένει το κόστος αναβάθµισης 

του δικτυακού της τόπου µε κύριο αντικείµενο τη δηµιουργία και λειτουργία υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής τραπεζικής (E-Banking). Η δηµιουργία αυτής της υπηρεσίας θεωρείται 

απαραίτητη και ουσιώδης για να σταθεί στοιχειωδώς ανταγωνιστικά στη σύγχρονη τραπεζική 

αγορά. 
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2.4.3 Συµπεράσµατα σχετικά µε τις πρόσθετες απαιτούµενες από το κανονιστικό πλαίσιο 

εσωτερικές διαδικασίες προσαρµογής 

    Συµπερασµατικά επισηµαίνεται ότι, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση της αναµενόµενης 

δυσµενέστερης εξέλιξης των τραπεζικών µεγεθών, τα Τραπεζικά Ιδρύµατα και ειδικότερα τα 

µικρότερου µεγέθους συµπεριλαµβανοµένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών θα γίνουν 

αντικείµενο συστηµατικών και διαρκώς αυστηροποιούµενων θεσµικών ελέγχων, µε 

προεξάρχοντα το έλεγχο συµµόρφωσες στην εφαρµογή των διαδικασιών του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου.  

    Άλλωστε, η Βασιλεία ΙΙ5 έχει θεσπίσει και κοινοποιήσει προς τις Τράπεζες, µεταξύ αυτών 

και κατ΄ ιδίαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB) τις προτάσεις 

της, µε συγκεκριµένες αναφορές στη λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών, για την 

αναθεώρηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης προς µία σηµαντικά αυστηρότερη 

κατεύθυνση. Στις προτάσεις αυτές, η επάρκεια της οργανωτικής δοµής κυρίως σε επίπεδο 

διοίκησης και στελεχών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης 

εξέτασης. Αρµοδιότητες και ευθύνες των µελών του ∆Σ στο σχεδιασµό, την οργάνωση, την 

εφαρµογή και τον έλεγχο της εταιρικής στρατηγικής, της διαχείρισης του κίνδυνου, της 

παρακολούθησης και της αξιολόγησης των υψηλόβαθµων στελεχών, αποκτούν ιδιάζουσα και 

άµεσα λειτουργική αξία.  

    Το ίδιο το ∆Σ θα πρέπει να έχει προσδιορισµένες και περιοδικά επαναξιολογούµενες 

πρακτικές λειτουργίας και να είναι σε θέση να ελέγχει αν η λειτουργία της Τράπεζας είναι σε 

συµµορφούµενη τόσο µε τις επιταγές του θεσµικού πλαισίου, όσο και µε την αποφασισµένη 

επιχειρησιακή στρατηγική σε µικρο-οικονοµικό επίπεδο, καθώς επίσης να λαµβάνει γνώση 

και να αξιολογεί εκθέσεις και οδηγίες που προέρχονται είτε από τα εσωτερικά συστήµατα 

ελέγχου, είτε από εξωτερικούς ελεγκτές. 

 

2.4.4 Ο Ρόλος της Πανελλήνιας Τράπεζας  

Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 

99/20.04.2001 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µε έδρα το Χολαργό Αττικής και 

ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2001. Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιό της 

ανέρχεται στο ποσό των 30,2 εκατ. Ευρώ.  

                                                           
5
 Principles for enhancing corporate governance, Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision, Βρυξέλες Ιούνιος 2010. 
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    Οι 15 µεγαλύτερες Συνεταιριστικές Τράπεζες και 13 Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί της χώρας, 

αφενός µεν για λόγους επίτευξης οικονοµιών κλίµακας και αφετέρου λόγω εµπορικού 

ανταγωνισµού, προέβησαν στην ίδρυση ενός κεντρικού και ανεξάρτητου Οργανισµού.  

    Το σύνολο των είκοσι οκτώ (28) προαναφερθέντων ιδρυµάτων εκπροσωπούν πάνω από 

100.000 συνεταίρους, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα την πελατειακή βάση της Τράπεζας. 

Τα τέσσερα µεγαλύτερα ιδρύµατα είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική 

Τράπεζα ∆ωδεκανήσου, των οποίων το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στη µετοχική 

σύνθεση της Πανελλήνιας ανέρχεται σε 80,9%. Τα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν εγκριθεί 

από την Τράπεζα Ελλάδος.  

    Η Πανελλήνια είναι µία από τις νεότερες Τράπεζες στην Ελλάδα. Οι ιδρυτές της 

υλοποίησαν µια καθιερωµένη και πάγια ευρωπαϊκή πρακτική, δηµιουργώντας µια Κεντρική 

Τράπεζα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, για να διευκολύνει την πρόσβασή τους στα 

σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Παράλληλα, η Πανελλήνια Τράπεζα αναπτύσσεται αυτόνοµα, 

σε όλο το φάσµα των τραπεζικών δραστηριοτήτων µε 18 υποκαταστήµατα και παρουσία σε 

13 γεωγραφικές περιφέρειες, εκεί όπου δεν δραστηριοποιούνται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, 

µέσα από ένα δίκτυο οµίλου που αριθµεί 133 καταστήµατα. 

    Στις 7 Φεβρουαρίου 2005 υπεγράφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Πανελλήνιας 

Τράπεζας και της κεντρικής συνεταιριστικής τράπεζας της Γερµανίας DZ BANK, µε σκοπό 

την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών της Πανελλήνιας Τράπεζας, 

καθώς και την ταυτόχρονη παρουσία του ελληνικού Οµίλου σε διεθνές επίπεδο. Η DZ BANK 

είναι µία από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εµπορικές-συνεταιριστικές τράπεζες σύµφωνα µε 

το σύνολο του ενεργητικού της (5η στη Γερµανία, 24η στην Ευρώπη, 34η παγκοσµίως). Ο 

Όµιλος της DZ BANK δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των χρηµατοοικονοµικών 

δραστηριοτήτων µε εξέχουσες θέσεις στη γερµανική αγορά. Αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα 

των Γερµανικών Συνεταιριστικών Τραπεζών, µε 1392 Τοπικές Τράπεζες, 15 χιλιάδες 

υποκαταστήµατα, 170 χιλιάδες εργαζοµένους και πάνω από 800 δισ. ευρώ σύνολο 

ενεργητικού, ποσό υπερτριπλάσιο συγκρινόµενο µε το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού 

χώρου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

3.1 Ιστορική αναδροµή  

Ο θεσµός των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ευρώπη έχει ιστορία πάνω από 150 χρόνια 

είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος. Ο συνεταιριστικός τραπεζικός τοµέας στην Ευρώπη γεννήθηκε 

ως απάντηση στις  οικονοµικές δυσκολίες και τις στερήσεις που αντιµετώπιζαν µεγάλα 

τµήµατα του πληθυσµού στα µέσα του 19ου
και στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι περισσότερες 

συνεταιριστικές τράπεζες της ηπειρωτικής Ευρώπης δηµιουργήθηκαν βάσει των ιδεών του 

Hermann Schulze (1808-1883) και του Friedrich Wilhelm Raiffeisen  (1818-1888), δύο 

Γερµανών που, συγκινηµένοι από τη φτώχεια και εξαθλίωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 

λιµού του 1848 και παρατηρώντας ότι οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε πιστώσεις, 

εκτός ίσως από τοκογλύφους δανειστές, ξεκίνησαν ανεξάρτητα ο καθένας τους, να προωθούν 

την ιδέα των πιστωτικών συνεταιρισµών κατά τα µέσα του 19ου αιώνα, στη Γερµανία.  

    Το κίνηµα εξαπλώθηκε σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ευρώπη κατά το δεύτερο ήµισυ του 

19ου αιώνα, όπου οι τράπεζες περιόριζαν τις δραστηριότητές τους σε αστικές περιοχές και 

απευθύνονταν αποκλειστικά σε εύπορους πελάτες. Μια ανερχόµενη κοινωνική τάξη εργατών, 

καταστηµαταρχών και αγροτών µε µικρές ή καθόλου εξασφαλίσεις είχαν περιορισµένη 

πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα, ενώ και οι πόροι του δηµοσίου και διαφόρων 

φιλανθρωπικών ιδρυµάτων παρέµεναν ανεπαρκείς. Σε γενικές γραµµές, η γέννηση των 

συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη ήταν µια απάντηση στην πρόκληση 

της παροχής προσιτών δανείων σε αυτή την αναδυόµενη τάξη. 

    Ιστορικά, η κεντρική ιδέα ενός συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος ήταν απλή: οι 

αποκλεισµένοι από το τραπεζικό σύστηµα έπρεπε να εξαρτώνται µόνο από τον εαυτό τους. Η 

χρηµατοδότηση έπρεπε να γίνεται εσωτερικά, δηλαδή από τις συλλογικές αποταµιεύσεις της 

συνεργαζόµενης οµάδας. Σε περίπτωση που απαιτούνταν εξωτερικά κεφάλαια, αυτά θα 

έπρεπε να στηρίζονται σε κοινές εξασφαλίσεις της οµάδας. Αν και υπήρξε κρατική 

υποστήριξη σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, τα περισσότερα ιδρύµατα συστάθηκαν ως 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τέλος, προκειµένου να ευθυγραµµιστούν οι στόχοι του ιδρύµατος µε 
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τα συµφέροντα των µελών του, η διοικητική δοµή βασίστηκε στις αρχές της δηµοκρατίας, 

δηλαδή «ένα µέλος, µία ψήφος». 

    Με την πάροδο του χρόνου το συνεταιριστικό κίνηµα µετεξελίχθηκε παράλληλα µε τις 

ανάγκες της πελατείας του. Η ιδέα της κοινής ευθύνης των µελών ως προς το χρέος του 

συνεταιρισµού, σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Ο συλλογικός έλεγχος εκ µέρους των µελών 

κατέστη λιγότερο πρωταρχικός, καθώς οι τράπεζες αναπτύσσονταν για να εξυπηρετήσουν 

µεγαλύτερες δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά οµάδες. Τα τοπικά ιδρύµατα άρχισαν 

να οργανώνουν κεντρικά δίκτυα και υπηρεσίες µε στόχο να συγκεντρώσουν και να 

διαχειριστούν τη ρευστότητα της συνεταιριστικής οµάδας, να παρέχουν ολοκληρωµένο 

πακέτο υπηρεσιών και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια.  

    Ωστόσο παρά τις εξελίξεις αυτές, η συλλογική ιδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό 

κοινό χαρακτηριστικό όλων των συνεταιριστικών τραπεζών σήµερα. 

Σήµερα, µε δίκτυα βαθιά ριζωµένη στην τοπική οικονοµία οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν 

ευρεία παρουσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περισσότερα από 65.000 σηµεία 

παρουσίας και 750.000 άτοµα προσωπικό, το τραπεζικό συνεταιριστικό κίνηµα φτάνει ακόµη 

και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της Ευρώπης συνδράµοντας αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας. Η παρουσία αυτή επιτρέπει τη στενή και µοναδική 

σχέση εγγύτητας µε τους πελάτες. 

    Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι οι κύριοι δανειστές προς τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ολλανδία, το µερίδιο αγοράς συνεταιριστικών 

τραπεζών σε χορηγήσεις κυµαίνεται µεταξύ 25% και 45%. Σε αυτές τις ίδιες αγορές οι ΜΜΕ 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεταξύ 20% και 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου πελατών 

συνεταιριστικών τραπεζών. 

 

3.2 Μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά 

Σύµφωνα µε την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB), στην Ευρώπη 

σήµερα λειτουργούν 3.9056 Συνεταιριστικές Τράπεζες, µε 65.000 υποκαταστήµατα, 176 

εκατοµµύρια πελάτες, 50 εκατοµµύρια µέλη και 783 χιλ. εργαζόµενους. Ουσιαστικά για κάθε 

µέλος της µέσης ευρωπαϊκής συνεταιριστικής τράπεζας αντιστοιχούν 3,5 πελάτες. 

    Οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες κατέχουν µερίδιο 20% περίπου στην Ευρωπαϊκή 

Τραπεζική Αγορά. Το σύνολο του ενεργητικού τους ξεπερνά τα 5,5 τρισεκατοµµύρια Ευρώ, 

                                                           
6
 Πηγή: EACB, Key Statistics 2009 
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οι συνολικές καταθέσεις φθάνουν τα 2,85 τρισ. Ευρώ και οι χορηγούµενες πιστώσεις τα 3,10 

τρισ. Ευρώ. (Πίνακας 7)  

    Σε εθνικό επίπεδο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες βρίσκονται µεταξύ των ηγετικών θέσεων 

του κλάδου. Μερικές από τις ισχυρότερες Συνεταιριστικές Τράπεζες της Ευρώπης, είναι η 

CREDIT AGRICOLE της Γαλλίας η οποία κατέχει µερίδιο 24% της γαλλικής αγοράς, η 

RABOBANK της Ολλανδίας µε 40% της ολλανδικής τραπεζικής αγοράς, η DZ Bank που 

είναι από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Γερµανίας µε µερίδιο αγοράς 19,3%, η Assoc. 

Nazionale fra le Banche Popolari στην Ιταλία µε 26% µερίδιο της ιταλικής αγοράς και η 

Österreichische Raiffeisenbanken της Αυστρίας η οποία κατέχει το 28,6% της αυστριακής 

τραπεζικής αγοράς(Πίνακας 7).  

    Οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν εδώ και καιρό αναπόσπαστο και 

καθιερωµένο τµήµα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και 

ένα σηµαντικό µέρος της ποικιλοµορφίας και της πολυφωνίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

τοπίο µε το δικό τους χαρακτηριστικό επιχειρηµατικό µοντέλο, ιδιοκτησιακό καθεστώς και 

διοικητική δοµή. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών τραπεζών 

είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο παγκόσµιο πρότυπο, το οποίο σε όλες τις λεπτοµέρειές του, 

είναι κοινό σε κάθε συνεταιριστική τράπεζα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ένα απολύτως 

οµοιογενές σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών σε όλη την Ευρώπη. Ενώ υπάρχει 

ποικιλοµορφία σε πολλές διαστάσεις (τόσο στο εσωτερικό ορισµένων χωρών όσο, κυρίως, 

µεταξύ των χωρών), υπάρχουν επίσης πολλά βασικά κοινά σηµεία σε όλες τις 

συνεταιριστικές τράπεζες. Ο Ευρωπαϊκός συνεταιριστικός τραπεζικός τοµέας µπορεί, 

εποµένως, να χαρακτηριστεί ως «Οµοιότητα µε ∆ιαφοροποίηση». 

    Τα εµπειρικά στοιχεία από µελέτες δείχνουν ότι δεν υφίστανται ριζικές διαφορές µεταξύ 

των συνεταιριστικών τραπεζών και των ανταγωνιστών τους ως προς τις επιδόσεις και την 

αποτελεσµατικότητα. Επιπλέον προκύπτουν σηµαντικά οφέλη οικονοµικής και συστηµικής 

φύσεως από την ύπαρξη ενός επιτυχηµένου συνεταιριστικού τραπεζικού κινήµατος στην 

Ευρώπη. Ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από µια ποικιλοµορφία 

ιδιοκτησιακών καθεστώτων και δοµών διοίκησης, καθώς και εναλλακτικών επιχειρηµατικών 

µοντέλων, είναι πιθανό να είναι πιο ανταγωνιστικό και συστηµικά λιγότερο ευάλωτο, από ένα 

στο οποίο κυριαρχεί ένα µοναδικό µοντέλο.  

    Αυτό το γεγονός έχει σηµαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Η δηµόσια συζήτηση 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο ρόλο που µπορεί να παίξει το κάθε είδος πιστωτικού ιδρύµατος 

στη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας, µε απώτερο σκοπό τη συστηµική 

σταθερότητα και την προώθηση της ανάπτυξης. Αυτό αυξάνει τον ρόλο των συµµετοχικών 



                                    ΣΕΛΙ∆Α 47 

(Stockholder Value - STV) ιδρυµάτων για την εκπλήρωση άλλων εξίσου σηµαντικών στόχων 

εκτός από την απλή δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. Συνεπώς ότι η οικονοµική 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, αν και έχουν αναµφισβήτητα τη σηµασία τους, δεν 

αποτελούν ούτε τους µόνους και καθοριστικούς παράγοντες.  
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Πίνακας 7. Συνοπτική Εικόνα Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών (31.12.2009) 

  

Οικονοµικοί 
∆είκτες     ∆είκτες 

Κερδοφορίας     Λοιποί 
∆είκτες         Μερίδιο 

Αγοράς   

Οργανισµοί  Ενεργητικό              
(εκατ. €) 

Καταθέσεις              
(εκατ. €) 

Χορηγήσεις              
(εκατ. €) ROA (%) ROE (%) 

Κόστος / 
Έσοδα 

(%) 
Προσωπικό Πελάτες 

Περιφερειακές/ 
Τοπικές 
Τράπεζες 

Καταστήµατα Μέλη 

Μερίδ. 
Αγοράς 

Καταθέσεων 
(%) 

Μερίδ. 
Αγοράς 

Πιστώσεων 
(%) 

Αυστρία                           

Österreichische Raiffeisenbanken 260.263 154.960 144.595 0,20 4,7 62,4 32.196 3.600.000 546 1.689 1.650.000 28,6 25,1 

Österreichischer Genossenschaftsverband 66.167 29.190 44.309 Μ.∆. Μ.∆. 73,3 12.846 1.500.000 83 1.056 694.254 8,8 7,4 

Βουλγαρία                           

Central Co-operative Bank 940 779 587 1,24 9,3 72,7 2.319 1.123.000 30 263 7.084 3,5 2,2 

Κύπρος                           

Co-operative Central Bank 19.069 12.777 11.265 0,37 7,9 61,9 2.811 716.683 113 434 605.903 22,0 19,5 

∆ανία                           

Sammenslutningen Danske Andelskasser 2.249 1.561 1.380 1,22 11,3 76,0 654 127.000 20 67 67.000 0,1 0,1 

Φινλανδία                           

OP-Pohjola Group 80.400 33.200 32.700 0,43 5,9 61,0 12.504 4.134.000 220 583 1.266.000 33,2 32,7 

Γαλλία                           

Crédit Agricole 1.694.000 774.000 828.100 Μ.∆. Μ.∆. 62,8 160.000 59.000.000 39 11.500 6.500.000 23,9 21,4 

Crédit Mutuel 579.038 219.279 304.153 0,30 6,2 61,6 72.465 23.300.000 18 5.831 7.400.000 11,9 17,5 

BPCE  349.000 167.900 122.700 0,30 5,8 78,5 40.855 7.800.000 20 2.938 3.300.000 6,7 7,6 

Γερµανία                           

BVR/DZ Bank 1.016.513 588.033 560.433 0,65 11,6 63,3 186.719 30.000.000 1.156 13.571 16.400.000 19,3 16,8 

Ελλάδα                           

Ένωση Ελληνικών Συνεταιρ. Τραπεζών 4.544 3.611 3.374 1,15 9,8 72,3 1.294 391.891 16 183 205.495 0,8 1,1 

Ουγγαρία                           

National Federation of Savings Co-operatives 5.155 4.259 2.385 0,65 10,1 67,8 7.518 1.100.000 113 1.560 120.000 10,5 4,2 

Ιταλία                           

Assoc. Nazionale fra le Banche Popolari 461.846 268.013 357.742 0,80 7,2 55,0 83.500 9.500.000 101 9.519 1.160.000 26,0 23,8 

FEDERCASSE 170.719 148.109 125.408 0,40 3,6 70,2 30.460 5.700.000 421 4.242 1.010.805 7,3 7,0 

Λιθουανία                           

Association of Lithuanian credit unions 315 259 173 -3,33 -0,4 1,1 478 102.403 61 167 101.501 2,0 1,0 

Λουξεµβούργο                           

Banque Raiffeissen 5.415 4.405 3.432 0,28 7,5 61,9 463 123.000 Μ.∆. 49 6.272 11,0 11,0 

Ολλανδία                           

Rabobank Nederland 607.698 286.338 415.748 0,38 7,5 61,5 64.495 9.500.000 147 1.010 1.762.000 40,0 30,0 

Πολωνία                           

Krajowy Zwiazek Banków Spóldzielczych 15.785 11.723 9.229 1,20 12,7 71,4 31.688 Μ.∆ 576 4.416 2.500.000 8,2 5,8 

Πορτογαλία                           

Crédito Agrícola 12.097 10.070 Μ.∆. 0,40 4,3 69,5 4.343 1.136.082 11 682 375.617 4,7 3,0 

Ρουµανία                           
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Οικονοµικοί 
∆είκτες     ∆είκτες 

Κερδοφορίας     Λοιποί 
∆είκτες         Μερίδιο 

Αγοράς   

Οργανισµοί  Ενεργητικό              
(εκατ. €) 

Καταθέσεις              
(εκατ. €) 

Χορηγήσεις              
(εκατ. €) ROA (%) ROE (%) 

Κόστος / 
Έσοδα 

(%) 
Προσωπικό Πελάτες 

Περιφερειακές/ 
Τοπικές 
Τράπεζες 

Καταστήµατα Μέλη 

Μερίδ. 
Αγοράς 

Καταθέσεων 
(%) 

Μερίδ. 
Αγοράς 

Πιστώσεων 
(%) 

Creditcoop 159 26 40 Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 2.562 1.103.851 124 Μ.∆. 760.000 1,0 0,7 

Σλοβενία                           

Dezelna Banka Slovenije d.d. 911 625 643 0,05 0,53 76,8 405 86.000 Μ.∆ 88 302 2,7 1,6 

Ισπανία                           

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 119.455 98.222 95.589 0,37 4,6 52,8 20.722 10.819.586 80 5.079 2.223.603 4,9 5,2 

Σουηδία                           

Landshypotek 5 Μ.∆. 4 Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 100 69.216 10 Μ.∆. 57.606 Μ.∆. Μ.∆. 

Ηνωµένο Βασίλειο                           

The Co-operative Bank 51.910 34.699 38.322 0,30 15,1 61,8 11.447 5.083.290 Μ.∆ 334 1.922.689 1,3 1,4 

ΣΥΝΟΛΟ 5.523.653 2.852.038 3.102.311       782.844 176.016.002 3.905 65.101 50.086.815 18,8 20,1 
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3.3 ∆οµή και λειτουργία  

 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν σε σηµαντικό βαθµό µεταβληθεί σε γενικές τράπεζες που 

παρέχουν ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών ή ακόµα έχουν εισέλθει σε δραστηριότητες που 

συχνά δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή βασική δραστηριότητά τους. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, δεν φαίνεται εξωτερικά να ξεχωρίζουν από τους εµπορικούς ανταγωνιστές τους, 

καθώς δραστηριοποιούνται σε τοµείς εκτός λιανικής τραπεζικής και επεκτείνονται εκτός 

συνόρων. Παρά το γεγονός ότι ο τρόπος λειτουργίας τους είναι σήµερα διαφορετικός από τον 

αρχικό, το επιχειρηµατικό µοντέλο αυτό τράπεζας παραµένει ισχυρό και βιώσιµο. 

    Υπάρχουν σαφείς διαφορές στον τρόπο και την έκταση στην οποία οι συνεταιρισµοί 

αντιµετωπίζονται σε διαφορετικές χώρες. Σε ορισµένες χώρες, όπως στη Γερµανία, οι 

συνεταιρισµοί έχουν αναγνωριστεί ως µια ξεχωριστή µορφή εταιρίας και υπάρχουν ειδικοί 

νόµοι που προσδιορίζουν το θεµελιώδη χαρακτήρα και τις γενικές επιχειρησιακές αρχές τους. 

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία και στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κώδικες, αλλά η λειτουργία τους διέπεται 

από συγκεκριµένα κεφάλαια ευρύτερων νόµων, όπως του Αστικού ή του Εµπορικού Κώδικα.    

Ωστόσο, σε άλλες, όπως η ∆ανία και η Νορβηγία, παρά τη σηµαντική παρουσία των 

συνεταιριστικών τραπεζών, δεν υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο. Παρά τις δεδοµένες διαφορές 

ανάλογα µε τη χώρα δραστηριοποίησης, υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε 

όλους και ενσωµατώνουν την ουσία του ευρωπαϊκού συνεταιριστικού τραπεζικού µοντέλου. 

    Η µεγιστοποίηση της απόδοσης του κεφαλαίου, δεν είναι ο αποκλειστικός ή ακόµη και ο 

κυρίαρχος επιχειρηµατικός στόχος των συνεταιριστικών τραπεζών. Η τυπική συνεταιριστική 

τράπεζα επιδιώκει τη µεγιστοποίηση του οφέλους / πλεονάσµατος των µελών της, οι οποίοι 

διατηρούν συνήθως µακροχρόνιες σχέσεις µε την τράπεζά τους. 

    Οι Συνεταιριστικές τράπεζες ανήκουν στα µέλη τους που είναι ιδιώτες και µεµονωµένοι 

επιχειρηµατίες και ως επί τω πλείστον δρουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αν και µια 

Συνεταιριστική Τράπεζα µπορεί να έχει πελάτες που δεν είναι µέλη της, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι, σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχει επίσηµος διαχωρισµός του 

ιδιοκτήτη - πελάτη -και του µη ιδιοκτήτη-πελάτη. 

    Τα µέλη µιας συνεταιριστικής τράπεζας είναι σηµαντικά όχι µόνο λόγω του ότι είναι 

ιδιοκτήτες, αλλά και επειδή αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διοικητικής δοµής, αν και οι 

ακριβείς ρυθµίσεις διαφέρουν σηµαντικά κατά περίπτωση. Οι µηχανισµοί διοίκησης 
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βασίζονται κυρίως στην αρχή του «ένα µέλος - µία ψήφος» και όχι ανάλογα µε το µέγεθος 

των συµµετοχών κυριότητας. 

    Σε γενικές γραµµές οι συµµετοχές σε συνεταιριστικές τράπεζες δεν είναι εµπορεύσιµες 

καθώς τα µέλη δεν µπορούν να πωλούν τα µερίδιά τους στη δευτερογενή αγορά, αν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να τα πουλήσουν πίσω στην τράπεζα. Σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, τα µέλη µπορούν να αγοράσουν ή πωλήσουν µερίδια σε µια κλειστή αγορά 

ανοιχτή µόνο σε µέλη.  

    Αν και µε εξαιρέσεις, σχεδόν αποκλειστική πηγή άντλησης κεφαλαίων για µια 

συνεταιριστική τράπεζα είναι τα παρακρατηθέντα κέρδη της, τα οποία προστίθενται στα 

αποθεµατικά (κεφάλαια) της τράπεζας. Συνήθως δεν καταβάλλονται µερίσµατα αν και τα 

µέλη δύναται µερικές φορές να ψηφίσουν για περιορισµένη διανοµή κερδών. Η 

κεφαλαιουχική βάση µιας συνεταιριστικής τράπεζας (δηλαδή η καθαρή αξία του ενεργητικού 

της) δεν ανήκει στην τρέχουσα οµάδα των µελών της αλλά αποτελεί ουσιαστικά διαγενεακό 

κληροδότηµα που κατέχει ο συνεταιρισµός στο διηνεκές προς όφελος των σηµερινών και 

µελλοντικών µελών. 

    Οι Συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν συχνά µέρος ενός δικτύου µε µια ολοκληρωµένη 

δοµή, «συγκεντρώνοντας» ορισµένες υπηρεσίες και διαδικασίες, ιδίως όταν τα οφέλη των 

οικονοµιών κλίµακας είναι σηµαντικά. Οι υπηρεσίες και διαδικασίες αφορούν κυρίως το back 

office, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνου κλπ.  

    Με αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις, οι συνεταιριστικές τράπεζες τείνουν να είναι πιστωτικά 

ιδρύµατα χαµηλότερου κινδύνου. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι (α) δεν βρίσκονται 

συνεχώς υπό πίεση για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τα οποία, κατά καιρούς, µπορεί να 

ωθήσουν τις εµπορικές τράπεζες σε υψηλότερο προφίλ κινδύνου, (β) δέχονται µικρότερη 

πίεση για επίτευξη βραχυπρόθεσµων αποτελεσµάτων και είναι περισσότερο διατεθειµένες να 

υιοθετήσουν έναν πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα στις επιχειρηµατικές τους αποφάσεις, (γ) 

είναι λιγότερο εύκολο για ορισµένες συνεταιριστικές τράπεζες να συγκεντρώσουν εξωτερικά 

κεφάλαια, δηλαδή εκτός από τα µέλη τους και (δ) η ισχυρή τοπική παρουσία και η εγγύτητα, 

η οποία τους επιτρέπει να έχουν µια καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των προφίλ 

κινδύνου των πελατών τους µε αποτέλεσµα να λαµβάνονται ασφαλέστερες αποφάσεις. 

    Οι Συνεταιριστικές τράπεζες έχουν µια κοινή φιλοσοφία ως προς τις σχέσεις των τραπεζών 

µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, βασισµένη στην εξατοµικευµένη 

προσέγγιση των πελατών. 

    Υπάρχουν, βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις στα παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά. Εν 

συντοµία, ορισµένοι συνεταιρισµοί στην Ευρώπη έχουν µη συνεταιριστικές θυγατρικές (οι 
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οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, όπως στην Ιταλία και 

τη Γαλλία) ή µπορεί να λειτουργούν µε διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα όταν 

δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας προέλευσής τους, όπως στην Αυστρία. Όλα αυτά 

καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ένα απολύτως οµοιογενές σύνολο συνεταιριστικών 

τραπεζικών ιδρυµάτων σε όλη την Ευρώπη.  

    Ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση των βασικών εξελίξεων στον τοµέα των συνεταιριστικών 

τραπεζών σε τρεις βασικές χώρες, τη Γερµανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, που 

χαρακτηρίζονται ως ενδεικτικές λόγω της ιστορικής εξέλιξης του συνεταιριστικού 

πιστωτικού κινήµατος αλλά και του οργανωτικού µοντέλου που επικράτησε σε αυτές τις 

χώρες. 

 

3.3.1 Γερµανία 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες στη Γερµανία πρωτοεµφανίστηκαν στα µέσα του 19ου αιώνα, σε 

µια εποχή όπου ο τραπεζικός τοµέας δεν είχε ακόµα αναπτυχθεί αρκετά και η συντριπτική 

πλειοψηφία του αγροτικού και αστικού πληθυσµού δεν είχε πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες. Συνεταιριστικές τράπεζες εµφανίστηκαν σε δύο περιοχές. Στο Westerwald, µια 

πολύ φτωχή ορεινή περιοχή στη Ρηνανία, ένας τοπικός αξιωµατούχος, ο Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen, αντιδρώντας στη δυστυχία που έβλεπε γύρω του, έθεσε τα θεµέλια για τον πρώτο 

αγροτικό συνεταιρισµό στον κόσµο. Πολλοί από αυτούς τους συνεταιρισµούς ακόµα και 

σήµερα ονοµάζονται Raiffeisenbanken για να τιµήσουν τον ιδρυτή του κινήµατος και να 

δώσουν έµφαση στο συγκεκριµένο χαρακτήρα τους. 

    Οι συνεταιρισµοί αυτοί ακολουθούσαν αυστηρά τρεις βασικές αρχές: (α) την 

αλληλοβοήθεια καθώς οι τοπικοί πολίτες µε τις καταθέσεις τους δηµιουργούσαν τη βάση για 

τη χορήγηση δανείων σε µέλη της ίδιας κοινότητας, (β) την αλληλεγγύη, καθώς τυχόν 

προβλήµατα αποπληρωµής των δανείων λύνονταν και τα κέρδη διανέµονταν ή 

παρακρατούνταν στα πλαίσια του συνεταιρισµού και (γ) την αυτοδιαχείριση καθώς οι τοπικές 

συνεταιριστικές τράπεζες ήταν νοµικά ανεξάρτητες οργανώσεις υπό ειδικό νοµικό καθεστώς.  

Η δεύτερη σηµαντική οµάδα συνεταιρισµών ιδρύθηκε λίγα χρόνια αργότερα στην Ανατολική 

Γερµανία. Αυτοί οι συνεταιρισµοί, οι οποίοι υιοθέτησαν την κοινή ονοµασία Volksbanken 

(Λαϊκές τράπεζες), λειτουργούσαν κυρίως σε αστικές περιοχές και τα τυπικά µέλη τους ήταν 

τεχνίτες και µικροί έµποροι. Ιδρυτής αυτής της οµάδας των συνεταιριστικών τραπεζών ήταν ο 

Hermann Schulze, πρώην δήµαρχος της µικρής πόλης του Delitzsch.  
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    Σε γενικές γραµµές το συνεταιριστικό κίνηµα στη Γερµανία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα 

µετά το 1850. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχαν αρκετές χιλιάδες συνεταιριστικά 

πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούσαν σε όλη τη Γερµανία και την Αυστρία. Επίσης, 

προέκυψε µια σηµαντική αλλαγή στους κανόνες λειτουργίας: οι συνεταιριστικές τράπεζες 

είχαν πλέον τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε πελάτες που δεν ήταν 

ταυτόχρονα µέλη τους. Αυτό το φαινόµενο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει µεγάλη 

σηµασία, κάπως επισκιάζεται η παραδοσιακή φύση των συνεταιριστικών τραπεζών.  

    Σήµερα, οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν τον τρίτο πυλώνα του αποκαλούµενου 

«συστήµατος τριών πυλώνων», που είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του γερµανικού 

τραπεζικού συστήµατος. Ανταγωνίζονται µε τα ταµιευτήρια και τις ιδιωτικές εµπορικές 

τράπεζες που έχουν µεγάλα δίκτυα καταστηµάτων. Μεταξύ των τριών κυριότερων οµάδων ή 

«πυλώνων», οι συνεταιρισµοί είναι η µικρότερη οµάδα, όχι όµως µε µεγάλη διαφορά. Ο 

πίνακας 8 παρέχει στοιχεία για τον αριθµό των ιδρυµάτων και το σύνολο του ενεργητικού 

τους ανά πυλώνα, σε απόλυτους αριθµούς και σε ποσοστά. 

Πίνακας 8 : Επισκόπηση Γερµανικού Τραπεζικού Συστήµατος 
(Αριθµός τραπεζών στους τρεις βασικούς πυλώνες - 2009) 

 Εµπορικές 

Τράπεζες 
Ταµιευτήρια 

Συνεταιριστικές 

Τράπεζες 

Τράπεζες 278 441 1.159 

Τράπεζες (%) 14% 23% 60% 

Σύνολο Ενεργητικού 2.192 2.531 938 

Σύνολο Ενεργητικού (%) 29% 34% 13% 

Πηγή: Deutsche Bundesbank, 2009 

    Το γκρουπ των γερµανικών συνεταιριστικών τραπεζών (στα γερµανικά ονοµάζεται 

Verbund) είναι ένα δίκτυο ή σύστηµα πιστωτικών ιδρυµάτων, τα περισσότερα από τα οποία 

ωστόσο, δεν συνδέονται µε βάση µια τυπική ιεραρχία. Βάση του συστήµατος αυτού, είναι ότι 

την τελική εξουσία µέσα στο σύστηµα διατηρούν οι νοµικά ανεξάρτητες τοπικές 

συνεταιριστικές τράπεζες. Στη Γερµανία, µέσα από µια µακρά διαδικασία εσωτερικών 

(intragroup) συγχωνεύσεων, ο αριθµός των συνεταιριστικών τραπεζών έχει συρρικνωθεί από 

περίπου 7.000 το 1970 σε 1.159 στο τέλος του 2009 και  αντίστοιχα, το µέσο µέγεθος των 

συνεταιριστικών τραπεζών έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα. 

    Η τάση στη Γερµανία είναι σαφής ως προς τη µείωση του αριθµού των συνεταιριστικών 

τραπεζών για το χρονικό διάστηµα 1970 – 2008 µε παράλληλα σηµαντική αύξηση του 

αριθµού των συνεταιριστών ανά τράπεζα και του ενεργητικού των. 

    Εκτός από τις τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες, το δίκτυο σήµερα περιλαµβάνει δύο 

κεντρικά δίκτυα. Το µεγαλύτερο από αυτά είναι η Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ή 
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DZ BANK, στη Φρανκφούρτη, η οποία χρησιµεύει ως κεντρική τράπεζα για τις περισσότερες 

τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες, και το µικρότερο είναι WGZ-Bank, στο Ντίσελντορφ. Οι 

δύο κεντρικές συνεταιριστικές τράπεζες λειτουργούν επίσης ως εµπορικές τράπεζες (η DZ 

BANK είναι σήµερα η πέµπτη µεγαλύτερη τράπεζα της Γερµανίας). Αρκετές πρόσφατες 

πρωτοβουλίες για τη συγχώνευση των δύο αυτών κεντρικών θεσµικών οργάνων έχουν 

αποτύχει, αλλά µπορεί κανείς να υποθέσει ότι η συγχώνευση τελικά θα πραγµατοποιηθεί. 

    Συνολικά, το συνεταιριστικό τραπεζικό κίνηµα στη Γερµανία περιλαµβάνει σήµερα 

περίπου 1.200 χωριστά ιδρύµατα και απασχολεί περίπου 180.000 άτοµα. Έτσι, είναι περίπου 

µισό σε µέγεθος από το σύνολο των γερµανικών ταµιευτηρίων. Υπάρχουν προφανώς 

σηµαντικές οµοιότητες µεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών και ταµιευτηρίων. Και οι δύο 

οργανώνονται σε δίκτυα συνδεδεµένων αλλά αποκεντρωµένων µεταξύ τους ιδρυµάτων, ενώ 

δεν έχουν ως αποκλειστικό στόχο τους τη µεγιστοποίηση των αντίστοιχων κερδών τους, αλλά 

µάλλον την επιδίωξη ευρύτερου συνόλου στόχων. Η επίτευξη επαρκούς κερδοφορίας είναι 

φυσικά σηµαντικός παράγοντας, δεδοµένου ότι η αποδοτικότητα αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οικονοµική επιβίωσή τους, τη διασφάλιση της ανταγωνιστική τους θέσης 

και την ανάπτυξή τους ως οργανισµοί. Ωστόσο πάνω από την κερδοφορία, κυρίαρχος στόχος 

είναι η εξυπηρέτηση των άλλων, δηλαδή των µελών τους ή των µη-µελών πελατών τους 

(στην περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών), καθώς και της τοπικής κοινωνίας και 

οικονοµίας, στην περίπτωση των ταµιευτηρίων. Το γεγονός ότι τα δύο οµόσπονδα δίκτυα 

("Verbunde") έχουν επιβιώσει για πολύ καιρό και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

είχαν έχουν ρυθµούς ανάπτυξης υψηλότερους από τις εµπορικές µετοχικές τράπεζες, µπορεί 

να φαίνεται περίεργο σε εξωτερικούς παρατηρητές, αλλά προφανώς υποδεικνύει την επιτυχία 

του οργανωτικού τους σχεδιασµού και του επιχειρηµατικού τους προσανατολισµού. 

    Οι τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες, οι περισσότεροι εκ των οποίων καλούνται 

Volksbanken ή Raiffeisenbanken, είναι συνεταιρισµοί κατά τη νοµική έννοια του όρου. 

Σύµφωνα µε το άρθ. 1 του γερµανικού νόµου για τους συνεταιρισµούς, το καθοριστικό 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα µέλη, που κατέχουν τα µερίδια, έχουν από µία ψήφο, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των µεριδίων τους, και ότι ο υπέρτατος στόχος του 

συνεταιρισµού είναι η στήριξη της οικονοµικών δραστηριοτήτων των µελών του.  

    Το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού είναι η συνέλευση των µελών. Εκλέγει τα µέλη του 

εποπτικού συµβουλίου, το οποίο µε τη σειρά του έχει ρόλο στη λήψη σηµαντικών 

αποφάσεων, κυρίως αυτή του διορισµού των ανώτατων διοικητικών στελεχών και τη χρήση 

των κερδών. (Τα µερίσµατα είναι σχετικά χαµηλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

αντικατοπτρίζουν µια καθαρή απόδοση κεφαλαίου της τάξης του 5% έως 8%.). 
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    Ωστόσο, στην ετήσια γενική συνέλευση η συµµετοχή είναι εµφανώς περιορισµένη. 

Εποµένως, υπάρχει, στην περίπτωση των πιο µεγάλων γερµανικών συνεταιριστικών 

τραπεζών, µια επιτροπή αντιπροσώπων που έχει την εντολή να εκτελεί τις περισσότερες από 

τις αρµοδιότητες που είχαν αρχικά ανατεθεί στη γενική συνέλευση των µελών. Κάθε 

συνεταιριστική τράπεζα έχει ένα εποπτικό συµβούλιο και ένα διοικητικό συµβούλιο: το 

διοικητικό συµβούλιο, το οποίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο µέλη, είναι 

υπεύθυνο για τη λειτουργία της τράπεζας σε καθηµερινή βάση και για την εκπροσώπησή της 

έναντι τρίτων.  

    Επιπλέον, το γερµανικό συνεταιριστικό τραπεζικό σύστηµα έχει αναπτύξει ένα θεσµικό 

πλαίσιο που περιλαµβάνει τακτικούς και εµπεριστατωµένους ελέγχους από Περιφερειακές 

Ελεγκτικές Ενώσεις. Οι ελεγκτές των ενώσεων όχι µόνο εξετάζουν τους λογαριασµούς των 

τραπεζών, αλλά και αιολογούν και την ικανότητα των διοικήσεων.  

    Ως επίσηµες τράπεζες, οι γερµανικές συνεταιριστικές τράπεζες οφείλουν να 

συµµορφώνονται µε τις γενικό κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών και υπόκεινται σε συνήθη 

τραπεζική εποπτεία, η οποία ασκείται από την Οµοσπονδιακή Αρχή Χρηµατοπιστωτικών 

Υπηρεσιών (BAFin) σε συνεργασία µε την Bundesbank. Εκτός από µικρές διαφορές, 

οφείλουν να έχουν το ίδιο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και να ακολουθούν τους ίδιους  

προληπτικούς κανόνες εποπτείας, όπως άλλες τράπεζες.  

    Αν και οι γερµανικές συνεταιριστικές τράπεζες δεν είναι αποκλειστικά προσανατολισµένες 

στην µεγιστοποίηση του κέρδους, παρουσιάζουν, ως οµάδα, σηµαντικές επιτυχίες από 

χρηµατοοικονοµική άποψη. Αυτό ήταν πιο εµφανές στο διάστηµα µεταξύ 1970 και 2000, 

φαινόµενο που έγινε ακόµα πιο έντονο στα πρώτα έτη της νέας χιλιετίας. Τα πρώτα χρόνια 

µετά το 2000 ήταν δύσκολα για όλες τις τράπεζες, αλλά κυρίως για τις µεγάλες ιδιωτικές 

εµπορικές τράπεζες και τα δύο δευτεροβάθµια δίκτυα των συνεταιριστικών τραπεζών, ενώ οι 

τοπικές συνεταιριστικές και τα ταµιευτήρια επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο. 

    Είναι γνωστό ότι η γερµανική τραπεζική αγορά είναι άκρως ανταγωνιστική στο σύνολό 

της, περισσότερο ίσως από ότι συµβαίνει σε όλες τις άλλες µεγάλες χώρες της Ευρώπης. 

Ένας λόγος για αυτό είναι ο εξαιρετικά χαµηλός βαθµός συγκέντρωσης των τραπεζών σε 

σχέση µε τα διεθνή πρότυπα, ανεξάρτητα µε τον τρόπο υπολογισµού του σχετικού δείκτη. 

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί, ότι ο ανταγωνισµός στη λιανική τραπεζική αγορά είναι 

ουσιαστικά τοπικός. Όλες τις τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες και τα ταµιευτήρια 

λειτουργούν µε βάση συγκεκριµένες αρχές και ως εκ τούτου δύσκολα ανταγωνίζονται µεταξύ 

τους στο εσωτερικό των αντίστοιχων οµάδων τους. Έτσι, σε τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχουν 

εκατοντάδες τράπεζες που ανταγωνίζονται µεταξύ τους, αλλά µάλλον µία ή το πολύ λίγες 
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συνεταιριστικές τράπεζες µε µερικές αποταµιευτικές και, ενδεχοµένως, µε λίγα 

υποκαταστήµατα των µεγάλων εµπορικών τραπεζών. 

    Μια άλλη έµµεση απόδειξη για το υψηλό βαθµό του ανταγωνισµού στη γερµανική 

τραπεζική αγορά είναι το πολύ χαµηλό επίπεδο των τιµών των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών στη Γερµανία σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα, γεγονός που είναι σαφώς επωφελές 

για τους πελάτες των τραπεζών. Το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισµού και το χαµηλό επίπεδο 

των τιµών αντανακλώνται στο γεγονός ότι η κερδοφορία των γερµανικών τραπεζών είναι 

σχετικά χαµηλή. Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί αυτό ως συνέπεια του υψηλού κόστους ή της 

χαµηλής παραγωγικότητας, δεδοµένου ότι το κόστος των γερµανικών τραπεζών δεν είναι 

υψηλότερη, και η παραγωγικότητά τους δεν είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε άλλες χώρες.  

Η διαφορά στην κερδοφορία µπορεί λοιπόν να αποδοθεί στα µειωµένα έσοδα λόγω χαµηλών 

τιµών και έµµεσα λόγω έντονου ανταγωνισµού, γεγονός για το οποίο ο σχεδιασµός των 

συνεταιριστικών και των αποταµιευτικών οµίλων φέρουν την κύρια ευθύνη.  

    Μία πτυχή του τραπεζικού ανταγωνισµού είναι η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων. Με 

βάση το θεσµικό σχεδιασµό τους και το ισχύον νοµικό καθεστώς, οι συνεταιριστικές 

τράπεζες, καθώς και τα ταµιευτήρια δεν µπορεί να εξαγοραστούν από εµπορικές τράπεζες. 

Συνεπώς, συγχωνεύσεις µεταξύ ιδρυµάτων που ανήκουν σε διαφορετικούς πυλώνες του 

γερµανικού τραπεζικού συστήµατος είναι ουσιαστικά αδύνατη. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 

συγχωνεύσεις δεν γίνονται. Στην πραγµατικότητα, ισχύει το αντίθετο. Ο αριθµός των 

τραπεζών στη Γερµανία έχει µειωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Το 1990 

υπήρχαν ακόµη 4.719 τράπεζες στη Γερµανία, και στο τέλος του 2007, µόνο 2.300 τράπεζες 

είχαν αποµείνει. Η µείωση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε συγχωνεύσεις και 

ενοποιήσεις στο πλαίσιο των συνεταιριστικών τραπεζών και ταµιευτηρίων. Μικρά και 

οικονοµικά ασθενέστερα ιδρύµατα  απορροφήθηκαν από άλλα στο εσωτερικό του γκρουπ 

τους, αυξάνοντας έτσι το µέσο µέγεθος της κάθε τράπεζας. Και δεδοµένου ότι το κόστος των 

πολύ µικρών τραπεζών τείνει να είναι υψηλότερο από εκείνο των µεγαλύτερων τραπεζών,  η 

ενοποίηση έχει βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των δύο κεντρικών τραπεζικών δικτύων, 

γεγονός που τους επέτρεψε να αντιµετωπίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις από τις µεγάλες 

εµπορικές τράπεζες. 

    Όπως σχεδόν κάθε άλλη εµπορική τράπεζα, η γερµανική συνεταιριστική τράπεζα, ως 

σύνολο, έχει πληγεί από την οικονοµική κρίση, σε µικρότερο όµως βαθµό σε σχέση µε τις 

περισσότερες άλλες τράπεζες και τραπεζικούς οµίλους. Συνεχίζοντας µια παράδοση που 

χρονολογείται από το 1934, όταν εισήχθη το καθεστώς προστασίας, δεν έχει χρεοκοπήσει 
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καµία γερµανική συνεταιριστική τράπεζα κανένα από τα συνεταιριστικό ίδρυµα δεν έχει ποτέ 

υποβάλει αίτηση για κρατική στήριξη. 

    Μια αιτία για το θετικό αυτό φαινόµενο είναι τα σχετικά υψηλά επίπεδα των κεφαλαίων 

τους: 

Πίνακας 9 : Ποσοστό Κεφαλαιακής Επάρκειας Γερµανικού Τραπεζικού Συστήµατος (Tier 1 – 2004-2008) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Σύνολο Τραπεζών 7,5% 7,5% 7,7% 7,8% 9,3% 

Συνεταιριστικές Τράπεζες 8,3% 9,1% 9,1% 9,4% 10,5% 

Πηγή: Deutsche Bundesbank, 2009 

    Επίσης λόγω της συντηρητικής τους προσέγγισης οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν 

απέκτησαν στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται «τοξικά». Οι περισσότερες από αυτές ήταν 

µάλιστα σε θέση να αυξήσουν ακόµα περισσότερο τις καταθέσεις από τους πρώην πελάτες 

τους και να προσελκύσουν επιχειρήσεις ως νέους χορηγικούς πελάτες. Η δεύτερη µεγαλύτερη 

Volksbank, αυτή της Φραγκφούρτης, ανέφερε µάλιστα ότι το 2008 ήταν η καλύτερη χρονιά 

στην ιστορία της.  

    Ωστόσο η DZ BANK, το µεγαλύτερο δευτεροβάθµιο δίκτυο συνεταιριστικών τραπεζών, 

επλήγη από την κρίση, καθώς υπήρξε πολύ δραστήρια στην επενδυτική τραπεζική αγορά, 

ιδίως στις αγορές κεφαλαίου, εκτελώντας το ρόλο της ως διεπαφή µεταξύ των αγορών 

κεφαλαίου και των τοπικών συνεταιριστικών τραπεζών. Ωστόσο µετά το ζηµιογόνο 2008, 

όπου αναφέρθηκαν ζηµιές 1 δισ. ευρώ περίπου, η DZ BANK κατάφερε να επιστρέψει στην 

κερδοφορία εντός του 2009. Ως συνέπεια αυτής της «εµπειρίας» η DZ BANK έλαβε µέτρα 

για τον αναπροσανατολισµό του επιχειρηµατικού της µοντέλου µε έµφαση στον κύριο ρόλο 

της, δηλαδή, την υποστήριξη τοπικών συνεταιρισµών, αποδεσµευόµενη από δραστηριότητες 

εκτός δικτύου. 

 

3.3.2 Ιταλία 

Η δηµιουργία συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ιταλία οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στον Luigi Luzzatti, µετέπειτα υπουργό και για µικρό χρονικό διάστηµα πρωθυπουργό 

της Ιταλίας. Επηρεασµένος σε µεγάλο βαθµό από τη διδασκαλία του Schulze-Delitzsch κατά 

την επίσκεψή του στη Γερµανία, ίδρυσε την Banca Popolare di Milano (BP) στα µέσα της 

δεκαετίας του 1860, χρησιµοποιώντας τις αποταµιεύσεις του ως αρχικό κεφάλαιο. Παρά το 

γεγονός ότι βασίζονται στις ίδιες γενικές αρχές, τα ιδρύµατα του Luzzatti είχαν συσταθεί ως 

περιορισµένης ευθύνης ιδρύµατα από την αρχή. Αυτό τους επέτρεψε να έχουν ένα 
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µεγαλύτερο πελατολόγιο από τους προκατόχους τους στη Γερµανία. Μια άλλη διαφορά µε το 

γερµανικό µοντέλο Volksbanken ήταν η διατήρηση των δικαιωµάτων των µελών επί των 

αποθεµατικών κεφαλαίων. Αυτή η διάκριση  δεν έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου και 

έθεσε τις βάσεις για την εισαγωγή των BP στο Χρηµατιστήριο αρκετές δεκαετίες αργότερα.  

    Το πρώτο επαρχιακό πιστωτικό ίδρυµα τύπου Raiffeisen ιδρύθηκε το 1883, κοντά στην 

Padoua, από τον Leone Wollemborg, έναν µαθητή του Luzzatti. Εν πολλοίς όπως οι τράπεζες 

Raiffeisen, η Banche di Credito Cooperativo (BCC) ήταν µικρότερες σε µέγεθος από άλλες 

τράπεζες και δραστηριοποιούνταν κυρίως στις αγροτικές περιοχές. 

    Μετά την ανάκαµψη του συνεταιρισµού τραπεζικού τοµέα στη δεκαετία του 1950, το 

µερίδιο αγοράς των ιταλικών συνεταιριστικών τραπεζών παρέµεινε σχετικά σταθερό για το 

µεγαλύτερο µέρος του δεύτερου µισού του 20ού αιώνα. Μέχρι το 1990, το µερίδιο αγοράς 

των BP και BCC παρέµεινε µεταξύ 10-15% και 5% του συνολικού ενεργητικού των 

τραπεζών, αντίστοιχα. 

    Ένας µεγάλος αριθµός συνεταιριστικών τραπεζών της Ιταλίας συγχωνεύθηκε ή 

εξαγοράστηκε από άλλες συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν σε συρρίκνωση του 

συνολικού αριθµού τους, ιδιαίτερα στα τέλη του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Ειδικότερα, η τάση συγκέντρωσης οδήγησε σε µια ιδιαίτερα έντονη µείωση του αριθµού των 

τραπεζών για τον όµιλο BCC στα τέλη του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.  

Παρά τη µείωση του αριθµού των τραπεζών, οι όµιλοι BP και BCC διευρύνουν σταθερά τα 

µερίδια αγοράς τους σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι το τέλος του 2007, ο Ιταλικός συνεταιριστικός 

τραπεζικός τοµέας αντιπροσώπευε το ένα τρίτο των ιδιωτικών δανείων και καταθέσεων και 

σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού.  

    Σε γενικές γραµµές τα µέλη του οµίλου BP είναι πολύ µεγαλύτερα σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα της του οµίλου BCC. Ενδεικτικά η UBI (Unione di Banche Italiane SCPA) - το 

µεγαλύτερο µέλος του οµίλου BP - ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, µε 

σύνολο ενεργητικού άνω των 120 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2008. Με τη σειρά της, το 

µεγαλύτερο από όλα τα µέλη του BCC, η BCC di Roma, κατετάγη 65η ανάµεσα σε όλες τις 

ιταλικές τράπεζες, µε σύνολο ενεργητικού άνω των € 6 δισεκ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, 

το ενεργητικό που κατείχε κατά µέσο όρο ένα µέλος BP ανήλθε σε περισσότερα από 4 δισεκ. 

ευρώ, περίπου δέκα φορές µεγαλύτερο από το ενεργητικό του µέσου µέλους του BCC 

(περίπου 350 εκ. ευρώ).  

    Η διαφορά στο µέγεθος µπορεί να εξηγηθεί από τις γεωγραφικές περιοχές που 

εξυπηρετούνται από τις δύο τράπεζες. Παραµένοντας πιστές στις ρίζες τους, οι τράπεζες 

BCC, τείνουν να είναι πιο δραστήριες στις αγροτικές περιοχές, ενώ οι BP έχουν µεγαλύτερη 
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παρουσία στα αστικά κέντρα. Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι BCC δίνουν µεγαλύτερη 

έµφαση στη χορήγηση µικρών δανείων (έως 5 εκ. €) προς τις επιχειρήσεις (αντιπροσωπεύουν 

το 70% περίπου του συνόλου των επιχειρηµατικών δανείων σε αντίθεση µε τις BP όπου το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%.  

    Όσον αφορά τη δοµή του δικτύου, οι τράπεζες του οµίλου BP λειτουργούν µε ένα 

εξαιρετικά ανεξάρτητο τρόπο. Το ανώτατο όργανο, Associazione Nazionale fra le Banche 

Popolari (Assopopolari), παρέχει έρευνες, αναλύσεις και συµβουλές στις τοπικές τράπεζες. 

Άλλα όργανα του δικτύου καλύπτουν ορισµένες κοινές λειτουργίες, όπως το σύστηµα 

πληρωµών, που είναι αρµοδιότητα του Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBP). 

Ωστόσο απουσιάζουν άλλες βασικές πτυχές που χαρακτηρίζουν το βαθµό συγκέντρωσης του 

δικτύου, όπως το cross selling προϊόντων, την κεντρικοποίηση της διαδικασίας έγκρισης 

δανείων, τη διαχείριση του κινδύνου και τη διαχείριση της ρευστότητας. Ο υψηλός βαθµός 

αυτονοµίας τους θα µπορούσε να αποδοθεί στην ανάγκη για καλύτερη προσέγγιση των 

επιθυµιών και αναγκών των µελών τους, αλλά και στην απροθυµία πολλών τραπεζών να 

περιορίσουν την ελευθερία τους. 

    Οι τράπεζες του δικτύου BCC, επίσης λειτουργούν σε αποκεντρωµένη βάση µε τις 

περισσότερες από τις κεντρικές λειτουργίες να είναι διαθέσιµες µόνο σε εθελοντική βάση. Οι 

τράπεζες - µέλη εντάσσονται σε ξεχωριστές περιφερειακές οµοσπονδίες, οι οποίες παρέχουν 

τεχνική βοήθεια και αναλαµβάνουν τον εσωτερικό έλεγχο των µελών τους. Οι λειτουργίες 

των περιφερειακών αυτών των οργανισµών επιβλέπονται από µια εθνική ένωση, Federcasse, 

η οποία είναι και υπεύθυνη του στρατηγικού σχεδιασµού των BCC. Άλλες λειτουργίες του 

δικτύου περιλαµβάνουν τη διαχείριση του κινδύνου και της ρευστότητας καθώς και τη 

διοίκηση ενός ενιαίου ταµείου εγγύησης καταθέσεων. 

    Ο νοµικός χειρισµός του ιταλικού συνεταιρισµού µοντέλου καθορίζεται από το νόµο 

πλαίσιο για τη λειτουργία των τραπεζών του 1993. Το κείµενο καθορίζει σαφείς διαφορές ως 

προς τη λειτουργία των δύο θεσµικών οργάνων. Ουσιαστικά, ο νόµος προσπαθεί να κρατήσει 

τις BCC, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο αρχικό τους µοντέλο, των συνεταιριστικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν ως µικρές τοπικές τράπεζες, ως επί το πλείστον σε 

αγροτικές περιοχές για όφελος των µελών του. Με βάση αυτό οι BCC τυγχάνουν 

φορολογικής απαλλαγής για τα παρακρατηθέντα κέρδη που αποθεµατοποιούνται. Από την 

άλλη πλευρά, απαγορεύεται να εκδίδουν διαπραγµατεύσιµες µετοχές και πρέπει να 

παρακρατούν τουλάχιστον το 70% των κερδών τους ως αποθεµατικά. Επίσης υπάρχει ένα 

ανώτερο όριο για ατοµική συµµετοχή, που ορίζεται σε € 50.000 ανά µέλος.  
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    Ο ίδιος νόµος αντιµετωπίζει τις BP µε πιο ευέλικτο τρόπο, σχετικά πιο κοντά στο εµπορικό 

µοντέλο, επιτρέποντάς τους να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν το εύρος των εργασιών τους 

και τη γεωγραφική τους κάλυψη. Ειδικότερα, οι BP µπορεί να εκδίδουν εµπορεύσιµες 

µετοχές, αν και η συµµετοχή των µετόχων περιορίζεται στο 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Μέτοχοι που δεν είναι ταυτόχρονα µέλη µπορούν να λάβουν µερίσµατα, αλλά δεν µπορούν 

να συµµετάσχουν στη γενική συνέλευση και έτσι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Οι τράπεζες 

υποχρεούνται να διατηρούν κατ’ ελάχιστο µόνο το 10% των κερδών ως αποθεµατικά και δεν 

έχουν φορολογικές απαλλαγές.  

    Βάσει του νόµου του 1993, οι δύο τύποι ιδρυµάτων µπορεί είτε να συνεχίσουν να 

λειτουργούν ως συνεταιριστικές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης είτε να µετατραπούν σε 

µικτές µετοχικές εταιρείες. Μετασχηµατισµοί και συγχωνεύσεις απαιτούν την προέγκριση 

των µελών τους και της Τράπεζας της Ιταλίας, η οποία ενεργεί «προς το συµφέρον των 

πιστωτών», µε στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας, την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής 

βάσης της τράπεζας και «εξορθολογισµό του συστήµατος».  

    Τα τελευταία χρόνια τέτοιες µετατροπές σηµειώθηκαν στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του 

στρατηγικού αναπροσανατολισµού προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης πολλών 

συνεταιριστικών και µικτών µετοχικών τραπεζών µε στόχο τη δηµιουργία µεγάλων οµάδων 

µε επικεφαλής τράπεζες του δικτύου BP. Μέχρι το τέλος του 2007, υπήρχαν 16 

συνεταιριστικοί όµιλοι µε επικεφαλής µια ΒΡ, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του 

συνόλου του ενεργητικού όλων των BP.  

    Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-08 είχε µικρή αρχική επίδραση επί του τραπεζικού 

τοµέα της Ιταλίας εν γένει, και επί των συνεταιριστικών τραπεζών ειδικότερα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στη µειωµένη έκθεση των τραπεζών στα τοξικά προϊόντα και στη 

µεγαλύτερη στήριξη σε ίδιους πόρους. Ωστόσο, οι πιέσεις που προέρχονται από την 

οικονοµική ύφεση µπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση του γενικότερου περιβάλλοντος. 

 

3.3.3 Ολλανδία 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ολλανδία εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 

19ου αιώνα, όταν ιδρύθηκαν τα πρώτα αγροτικά πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε το µοντέλο 

των νεοσύστατων συνεταιριστικών τραπεζών της Γερµανίας. Οι εν λόγω τράπεζες είχαν 

πέντε βασικές αρχές: απεριόριστη ευθύνη των µελών, διαχείριση από άµισθους εθελοντές, µη 

διανοµή των κερδών τα οποία χρησιµοποιούνταν για τη δηµιουργία κεφαλαίου, περιορισµένη 

γεωγραφική περιοχή εκµετάλλευσης και τοπική αυτονοµία.  
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    Η έννοια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Τράπεζας για την εξυπηρέτηση των τοπικών 

συνεταιριστικών τραπεζών προέκυψε πολύ νωρίς στην εξέλιξη των συνεταιριστικών 

τραπεζών στις Κάτω Χώρες. Αυτά τα κεντρικά θεσµικά όργανα σχεδιάστηκαν µε γνώµονα 

την αντιµετώπιση της έλλειψης οικονοµιών κλίµακας των τραπεζών-µελών. Από νωρίς οι δύο 

κεντρικές τράπεζες, που ιδρύθηκαν το 1898, παρείχαν τραπεζικές υπηρεσίες 

(συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης ρευστότητας) στις τράπεζες-µέλη τους, ενώ από τη 

δεκαετία του 1920 συµµετείχαν και στην εποπτεία των τραπεζών-µελών τους.  

Πίνακας 10 : Εξέλιξη της δοµής των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ολλανδία 

 1900 1930 1950 1970 2008 

Σύνολο Συνεργαζόµενων Τραπεζών 67 1.286 1.314 1.228 153 

Σύνολο µελών τοπικών τραπεζών 4.000 228.000 289.000 631.000 1.707.000 

Πηγή: Rabobank 

    Το 1972 οι δύο κεντρικές τράπεζες συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας τη Rabobank. 

Ξεκινώντας ως κατ' ουσίαν αγροτική τράπεζα, η Rabobank έχει σήµερα εξελιχθεί σε ένα 

ισχυρότατο πάροχο ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µε 1,7 εκατ. µέλη, 9,5 

εκατ. πελάτες και 60.000 άτοµα προσωπικό. Ταυτόχρονα, και σε µεγάλο βαθµό λόγω των 

συγχωνεύσεων µεταξύ των τραπεζών-µελών, ο αριθµός των µεµονωµένων συνεταιριστικών 

τραπεζών και τα µέλη του δικτύου µειώνεται σταθερά από 481το 1997, σε 153 το 2008. Την 

ίδια στιγµή, ο αριθµός των υποκαταστηµάτων µειώθηκε από 1.823 σε 1.112. Το σύνολο του 

ενεργητικού αυξήθηκε από 122 δισεκατοµµύρια € το 1994 σε άνω των € 600 δις το 2008 και 

τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν από 80 δισεκ. € περίπου σε € 410 δισεκ. €. 

Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης Tier 1 ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 9,4% έως 12,8%, ενώ 

το ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων από 8,6% έως 9,7%. Τα καθαρά κέρδη 

αυξήθηκαν από 1 δις € σε σχεδόν € 3 δις. 

    Η Rabobank έχει µερίδιο αγοράς 30% στα στεγαστικά δάνεια, 43% στην αγορά της 

λιανικής αποταµίευσης, και σχεδόν το 40% στα δάνεια προς ΜΜΕ. Ειδικότερα στους 

κλάδους των τροφίµων και της γεωργίας το µερίδιο αγοράς της ανέρχεται σε άνω του 85%. 

    Ο όµιλος Rabobank έχει δοµή τριών επιπέδων: τις τοπικές τράπεζες-µέλη, τη Rabobank 

Nederland (κεντρική τράπεζα του δικτύου) και τις διάφορες θυγατρικές της Rabobank 

Nederland. Το δίκτυο Rabobank είναι απόλυτα συγκεντρωτικό µοντέλο µε ισχυρή κεντρική 

τράπεζα (Rabobank Nederland) που εξυπηρετεί τις τράπεζες-µέλη της µε πολλούς τρόπους 

όπως περιγράφεται παρακάτω. Η Rabobank ανήκει εξ ολοκλήρου στις 153 τοπικές τράπεζες-

µέλη οι οποίες είναι αυτούσιες νοµικές οντότητες µε τις δικές τους νοµικές ευθύνες. Εντός 
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αυτής της δοµής του δικτύου, υπάρχουν δύο επίπεδα συµµετοχής: οι τοπικές τράπεζες-µέλη 

είναι µέλη της Rabobank Nederland, και κάθε µία από τις τράπεζες-µέλη έχει µέλη σε τοπικό 

επίπεδο. Τόσο οι τράπεζες-µέλη και η Rabobank Nederland έχουν πλήρως συνεταιριστικό 

χαρακτήρα. 

    Αν και όλες οι τοπικές τράπεζες-µέλη (οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά 

ιδρύµατα) καθώς και η ίδια η Rabobank είναι συνεταιριστικές τράπεζες, οι περισσότερες από 

τις θυγατρικές της τελευταίας δεν είναι συνεταιριστικές, και λειτουργούν υπό το καθεστώς 

της ιδιωτικές µετοχικής εταιρείας βάσει της ολλανδικής νοµοθεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

η Rabobank είναι είτε ο µοναδικός είτε ο κύριος µέτοχος.  

    Το δίκτυο του οµίλου Rabobank λειτουργεί έτσι ώστε οι συνεταιριστικές τράπεζες στην 

Ολλανδία να έχουν τοπική εστίαση (να είναι γεωγραφικά κοντά στα µέλη και τους πελάτες 

τους), αξιοποιώντας την εθνική εµβέλεια του δικτύου προς όφελος των πελατών και των 

µελών τους. Το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρει η Rabobank Nederland στις τράπεζες-

µέλη της σηµαίνει επίσης ότι σχετικά µικρές τράπεζες-µέλη είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

οικονοµίες κλίµακας και να προσφέρουν µια σειρά υπηρεσίες που οι ίδιες είναι πολύ µικρές 

για να αναπτύξουν εσωτερικά.  

    Η Rabobank Nederland εκπληρώνει διάφορους ρόλους, προς όφελος τόσο των τραπεζών - 

µελών της και των πελατών τους, όσο και των πελατών της ίδιας της Rabobank. 

    Λειτουργεί ως κεντρική τράπεζα για τις τράπεζες µέλη, συµβάλλει στην κάλυψη των 

αναγκών τους σε ρευστότητα τους και βοηθάει στην εξίσωση µεταξύ των πλεονασµάτων και 

ελλειµµάτων στη ροή των καταθέσεων και δανείων των τραπεζών-µελών. Αυτό µπορεί να 

χαρακτηριστεί πραγµατικά ως µια εσωτερική διατραπεζική αγορά.  

Λειτουργεί ως τράπεζα από µόνη της, διεξάγοντας εργασίες τόσο της χονδρικής όσο και της 

λιανικής αγοράς στην Ολλανδία και στο εξωτερικό.  

    Είναι ένας σηµαντικός πάροχος υπηρεσιών προς τις τράπεζες - µέλη. Αυτό περιλαµβάνει 

το σηµαντικό ρόλο της ανάπτυξης προϊόντων, της ταµειακής διαχείρισης καθώς και 

διαχείρισης κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένης της κεντρικής έγκρισης πιστώσεων.  

    Λειτουργεί ως κεντρική εποπτική αρχή για τις τράπεζες- µέλη, ρόλος που της έχει ανατεθεί 

από την De Nederlandsche Bank (την εθνική εποπτική αρχή των τραπεζών). 

    Λειτουργεί ως εταιρεία συµµετοχών για µια σειρά από θυγατρικές εταιρείες που παρέχουν 

υπηρεσίες στις τράπεζες - µέλη και τους πελάτες τόσο της Rabobank όσο και των τραπεζών 

µελών της.  

    Λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης των τραπεζών µελών για µια σειρά από υπηρεσίες 

όπως το µάρκετινγκ, back office διοικητική υποστήριξη και εσωτερικό έλεγχο.  



                                    ΣΕΛΙ∆Α 63 

    Ο συγκεκριµένος συνδυασµός των ρόλων είναι σχεδόν µοναδικός στον κόσµο και, 

ειδικότερα, ο συνδυασµός του ρόλος της τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας και της εποπτικής 

αρχής.  

    Όπως συνέβη στις συνεταιριστικές τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα αποτελέσµατα 

των ολλανδικών συνεταιριστικών τραπεζών επηρεάστηκαν αναπόφευκτα από την 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος από την κρίση στην Ολλανδία δεν ήταν 

µεγάλος λόγω κυρίως της ισχυρής κεφαλαιακής της Rabobank, η οποία ήταν η µόνη µεγάλη 

τράπεζα στις Κάτω Χώρες που δεν χρειάστηκε κυβερνητική στήριξη κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. Παρ 'όλα αυτά, τα κέρδη της µειώθηκαν κατά 17% το 2009, κυρίως λόγω της πτώσης 

της ζήτησης για δάνεια νοικοκυριών. 

    Οι παράπλευρες απώλειες που υπέστη η Rabobank οφείλονται στο ότι κατείχε έµµεσα 

θέσεις στην αγορά sub-prime ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ µέσω των επενδύσεών της σε 

δοµηµένους τίτλους. Παρά τις απώλειές της, η τράπεζα ήταν σε θέση να εξαλείψει την 

έκθεσή της σχετικά γρήγορα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των τραπεζών µελών ήταν επαρκή 

για να αντισταθµίσουν αυτές τις ζηµίες. 

    Συνολικά, ο συνεταιριστικός τραπεζικός τοµέας στις Κάτω Χώρες έχει δείξει σταθερή 

ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές συνεταιριστικές αξίες και 

επιχειρησιακή φιλοσοφία. Με υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, η διοικητική δοµή του είναι 

σχεδόν µοναδική στον κόσµο, καθώς συνδυάζει τους ρόλους της τράπεζας, της κεντρικής 

τράπεζας και της εποπτικής αρχής. Εν µέσω αναταραχών στην αγορά, ο τοµέας παρέµεινε 

ανθεκτικός στην πάροδο του χρόνου και αντιστάθηκε στην κρίση χωρίς δηµόσια υποστήριξη. 

Κοιτάζοντας µπροστά, ο συνεταιριστικός τραπεζικός τοµέας στην Ολλανδία αναµένεται να 

συνεχίσει να κερδίζει µερίδια αγοράς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονοµική πρόσβαση 

στην πραγµατική οικονοµία. 

  

3.4 Επιπτώσεις της κρίσης  

  

Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές τράπεζες, ασφαλώς, δεν έµειναν ανεπηρέαστες από την 

παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-2009. Ενώ πολλές από τις µεγάλες 

συνεταιριστικές τράπεζες υπέστησαν σηµαντικές ζηµιές από ριψοκίνδυνες επενδύσεις, αυτές 

φαίνεται να έχουν πληγεί σχετικώς λιγότερο σοβαρά από τις ανταγωνίστριες ιδιωτικές 

εµπορικές και επενδυτικές τράπεζες. Το ύψος των απωλειών τους ήταν σχετικά χαµηλό και 
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επικεντρώνεται κυρίως στον τοµέα των διεθνών δραστηριοτήτων. Εξάλλου, καµία 

συνεταιριστική τράπεζα στην Ευρώπη δεν εντάχθηκε σε πρόγραµµα εθνικοποίησης ούτε 

κηρύχθηκε σε πτώχευση.  

    Ο προσανατολισµός των συνεταιριστικών τραπεζών είναι η εξυπηρέτηση της εγχώριας, 

λιανικής αγοράς. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριµένες τράπεζες έχουν καλύτερη γνώση για τους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους από άλλους παίκτες. Ωστόσο ως µέρος του ευρύτερου 

οικονοµικού συστήµατος οι συνεταιριστικές τράπεζας επηρεάστηκαν αναπόφευκτα από την 

ύφεση, καθώς αυτή έπληξε µέρος των πελατών χονδρικής και λιανικής τους. 

    Σε γενικές γραµµές τέσσερις είναι οι λόγοι που εξηγούν την µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 

των συνεταιριστικών τραπεζών έναντι της κρίσης σε σχέση µε τις εµπορικές τράπεζες.  

    Το οργανωτικό µοντέλο διοίκησης, που στηρίζεται στη συλλογική ιδιοκτησία των µελών 

του συνεταιρισµού, παίζει σηµαντικό ρόλο. Αυτό συνεπάγεται µια πιο συντηρητική 

προσέγγιση και µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική µε εστίαση στη λιανική τραπεζική, καθώς 

η κύρια αποστολή των συνεταιριστικών τραπεζών είναι η παροχή υπηρεσιών στα µέλη - 

πελάτες τους, που είναι συνήθως ιδιώτες, νοικοκυριά και ΜΜΕ.  

    Αυτό το κοµµάτι της αγοράς χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλότερο βαθµό κινδύνου, 

χαµηλότερη µεταβλητότητα και πιο σταθερές αποδόσεις. Η εστίαση στη λιανική τραπεζική 

αποτυπώνεται στο είδος και τον αριθµό των πελατών που εξυπηρετούνται (οι συνεταιριστικές 

τράπεζες εξυπηρετούν περισσότερους από 159 εκατοµµύρια πελάτες στην Ευρώπη, µε µέσο 

µερίδιο αγοράς στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ της τάξης του 29%). Παρά το γεγονός ότι οι 

συνεταιριστικές τράπεζες έχουν διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους κατά τα 

τελευταία έτη, σε πέραν των συνόρων αγορές και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η 

διεύρυνση αυτή δεν µεταβάλει τις βασικές αξίες και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης 

των συνεταιριστικών τραπεζών, που οδηγούν σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο µε συνετή 

διαχείριση και υπευθυνότητα έναντι των µελών. 

    ∆εύτερον, το επιχειρηµατικό µοντέλο συνεταιριστικής τράπεζας δεν βασίζεται στην 

πώληση τιτλοποιηµένα δανείων, αλλά σε έναν πιο παραδοσιακό «διαµεσολαβητικό ρόλο» µε 

στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των µελών / πελατών. Ως εκ τούτου οι συνεταιριστικές 

τράπεζες παραµένουν αφοσιωµένες στην πραγµατική οικονοµία, διαδραµατίζοντας 

σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία εξόδου από την κρίση. 

    Τρίτον, η αντοχή και η σταθερότητα των συνεταιριστικών τραπεζών συνδέεται επίσης µε 

την ύπαρξη εσωτερικών εγγυήσεων ή θεσµικών µηχανισµών προστασίας. Αυτοί οι 

µηχανισµοί δηµιουργούν συνθήκες αλληλεγγύης µεταξύ των ανεξάρτητων τοπικών 

συνεταιριστικών τραπεζών, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις των πελατών σε περίπτωση 
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αδυναµίας µιας από τις τοπικές τράπεζες που συµµετέχουν στο σύστηµα. Στην 

πραγµατικότητα, ο σχετικός µηχανισµός των συνεταιριστικών τραπεζικών οµίλων λειτουργεί 

παράλληλα µε τους αντίστοιχους εθνικούς µηχανισµούς, που επιβάλλονται από τις εθνικές 

αρχές των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που ενισχύει ακόµα περισσότερο την εµπιστοσύνη 

των πελατών, ιδιαίτερα σε καιρούς αναταραχών.  

    Τέλος, η αντοχή των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών τραπεζών µπορεί να εξηγηθεί από τις 

υψηλές οικονοµικές επιδόσεις τους, όπως προκύπτουν από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

πριν, κατά και µετά το πέρας της χρηµατοπιστωτικής πίστωση κρίσης. Πρέπει, βέβαια, να 

σηµειωθεί ότι η απόδοση µιας συνεταιριστικής τράπεζας δεν µπορεί απλώς να περιορίζεται 

στις οικονοµικές της επιδόσεις ή την ευνοϊκή τιµολόγηση προς τους πελάτες. Η απόδοση 

επίσης αντανακλάται στο βαθµό ικανοποίησης του πελάτη, στο βαθµό που οι τράπεζες 

ενεργούν προς το συµφέρον των πελατών, στη σταθερότητα / διάρκεια των σχέσεων, το 

επίπεδο διαφάνειας κ.λπ. 

    Συµπερασµατικά, είναι πρόδηλο ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη επέλεξαν να 

δράσουν µε διαφορετικό τρόπο στην περίοδο πριν και µετά την οικονοµική κρίση σε σχέση 

µε τις εµπορικές τράπεζες. Αυτό µπορεί να αποδοθεί σε µεγάλο βαθµό στον ιδιαίτερο τρόπο 

εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζεται στο «µέλος – ιδιοκτήτη». Ως αποτέλεσµα οι 

συνεταιριστικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από µια πιο µακροπρόθεσµη στρατηγική, όπου η 

µεγιστοποίηση του κέρδους δεν αποτελεί στόχο καθεαυτό, πιο συνετό επιχειρηµατικό 

µοντέλο και ισχυρή κεφαλαιοποίηση µε επίκεντρο την εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής. 

Αυτός ο στρατηγικός δρόµος έχει σαφώς αποδειχθεί επιτυχής όσον αφορά την εξέλιξη της 

οικονοµικής κρίσης. Η ισχυρότερη απόδειξη της δηµοτικότητας και η ζωντάνιας του 

συνεταιρισµού τραπεζικού µοντέλο είναι η ενίσχυση της συνολικής θέσης του στην αγορά 

κατά την τελευταία δεκαετία.  

    Η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα των συνεταιριστικών τραπεζών και στο σταθερό 

επιχειρηµατικού µοντέλο τους έχουν επίσης ευεργετικές επιπτώσεις για τη σταθερότητα των 

εθνικών χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης, οι 

συνεταιριστικές τράπεζες γνώριζαν πολύ καλά την κοινωνική και οικονοµική ευθύνη τους. 

Με βάση τα επίσηµα στοιχεία πιστωτικής επέκτασης, οι συνεταιριστικές τράπεζες 

διατήρησαν τη δυνατότητα χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, 

στηρίζοντας έτσι την πραγµατική οικονοµία. Κατόπιν όλων των ριζικών αλλαγών που 

απορρέουν από αυτή την κρίση στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, φαίνεται ότι συνεταιριστικές 

τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση για να αντιµετωπίσουν τις µελλοντικές προκλήσεις. Εν 
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ολίγοις, δύο λέξεις κλειδιά µπορεί να περιγράψουν τη στάση των συνεταιριστικών τραπεζών 

στο σηµερινό πλαίσιο: 

1. Υπευθυνότητα, καθώς δεν συνέβαλαν στις ανισορροπίες που οδήγησαν στην κρίση 

αλλά αντιθέτως, προσπάθησαν αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των µελών και των 

πελατών τους, προσφέροντας τους προϊόντα προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους, µε 

σεβασµό στους βασικούς κανόνες µακροπρόθεσµης ασφαλείας.  

2. ∆έσµευση, καθώς εργάζονται σκληρά προς την οικονοµική ανάκαµψη, αρχής 

γενοµένης από το τοπικό επίπεδο, τον ιστό των εθνικών οικονοµιών της Ευρώπης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται συνοπτική αποτύπωση των βασικών στοιχείων της 

καθεµίας από τις πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες, κυρίως όσον αφορά βασικά στοιχεία της 

λειτουργικής και επιχειρησιακή δοµής τους αλλά και το χαρτοφυλάκιο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών τους. Κυρίως όµως παρατίθεται η συµπεριφορά της οικονοµικής λειτουργίας τους 

βάσει αριθµοδεικτών (ιστορικά στοιχεία τελευταίας 3ετίας), µε στόχο την παρουσίαση και 

ανάλυση της συγκριτικής τους θέσης στην τοπική αγορά δραστηριοποίησής τους. 

Η αποτύπωση δεν συµπεριλαµβάνει την σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση οικονοµικών 

στοιχείων των Τραπεζών, ούτε τη συγκριτική τους θέση βάσει της ποιότητας του 

χορηγητικού τους χαρτοφυλακίου, καθότι αυτές αποτελούν αντικείµενο έργου που εκτελεί 

για λογαριασµό τους ανεξάρτητος διεθνής οίκος µε κύριο αντικείµενο την εύρεση της σχέσης 

ανταλλαγής των µετοχών των πέντε Συνεταιριστικών Ιδρυµάτων. 

Στο τέλος του Κεφαλαίου γίνεται παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση, βάσει 

αριθµοδεικτών της τρέχουσας λειτουργίας - αθροιστικά και από κοινού - των «πέντε» µε 

αρχικό στόχο την εκτίµηση της συγκριτικής τους θέσης και εν συνεχεία τον προσδιορισµό 

δυνατοτήτων και ευκαιριών όσον αφορά στη µεσοµακροπρόθεσµη ανάπτυξή τους. 

  

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις τους, και τα πέντε τραπεζικά ιδρύµατα παρουσιάζουν 

κοινά στοιχεία ως προς τις ουσιώδεις δοµές λειτουργίας, τα µεγέθη, το χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων και των πελατών, το όραµα, τη στρατηγική καθώς και τη θέση τους στην αγορά.  

Και οι πέντε εξεταζόµενες Τράπεζες: Έβρου, ∆ράµας, Σερρών, ∆υτικής Μακεδονίας και 

Πιερίας, είναι µικρού µεγέθους Ιδρύµατα συγκρινόµενα µε αντίστοιχα της Ε.Ε. και των 

άλλων ανεπτυγµένων κρατών. Σηµειώνεται ότι παρόµοιου µικρού µεγέθους τραπεζικά 

ιδρύµατα µε τόσο υψηλή λειτουργική αυτονοµία δεν εντοπίζονται στη συνεταιριστική 

τραπεζική αγορά των χωρών της Ε.Ε. 
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    Το προσωπικό τους κυµαίνεται µεταξύ 17 (Σ.Τ. Πιερίας) και 34 (Σ.Τ. ∆υτικής 

Μακεδονίας) εργαζόµενους, το δε ενεργητικό τους µεταξύ 53,3 εκατ. € και 88,6 3 εκατ. € 

(για τις αντίστοιχες Τράπεζες). Στο σύνολο των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι 

πέντε εξεταζόµενες τράπεζες (µαζί µε την Συνεταιριστική Τράπεζας Καρδίτσας), κατέχουν 

τις έξι τελευταίες θέσεις µε βάση το ενεργητικό τους.  

Τα κοινά στοιχεία τους, πέραν του µικρού µεγέθους, ανάγονται στα εξής: 

� Στο οµοιογενές πελατολόγιό τους το οποίο αποτελείται από Μικρού Μεγέθους 

Επιχειρήσεις της περιοχής δραστηριοποίησής τους, µε συγκρίσιµο µέγεθος και 

κατανοµή µεταξύ των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. 

� Στο εν γένει κοινό και περιορισµένο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών 

που προσφέρουν στην τοπικής τους πελατεία. 

� Στη παρόµοια οργανωτική και διοικητική τους διάρθρωση και κατά συνέπεια στις 

κοινές οργανωτικές και λειτουργικές τους αδυναµίες ή δυνατότητες. 

� Στους περιορισµένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν, στοιχείο που 

αποτελεί τροχοπέδη για την πραγµατοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης και επέκτασης 

του υφιστάµενου δικτύου και των δραστηριοτήτων τους. 

� Στην υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών και συστηµάτων παρόµοιου επιπέδου. 

� Στους κοινούς στόχους και τον κοινό τρόπο προσέγγισης, όσον αφορά την ανάπτυξη 

και την προαγωγή της συνεταιριστικής πίστης στην περιοχή δραστηριοποίησής τους.  

� Στην περιορισµένη - γεωγραφικά και πληθυσµιακά - περιοχή δραστηριοποίησης. 

� Στο δυσβάστακτο βάρος που αντιπροσωπεύσει για αυτές το κόστος προσαρµογής και 

συµµόρφωσης στο κανονιστικό πλαίσιο. 

� Στην περιορισµένη χρήση υπηρεσιών δικτύωσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο 

Ευρωπαϊκό Συνεταιριστικό Τραπεζικό Σύστηµα. 

Εν τέλει, στον υψηλό βαθµό ευπάθειάς τους (vulnerability), λόγω µικρού µεγέθους, στις 

πιέσεις της αγοράς σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και ενδεχόµενης µείωσης της 

Κεφαλαιακής τους Επάρκειας. 
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4.2 Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών  

 

4.2.1 Γενικά Στοιχεία  

    Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2003 και άρχισε τη 

λειτουργία της την 11η Ιουνίου 2004 ως µετεξέλιξη του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισµού 

Νοµού Σερρών.  

    Με βάση τη συνεταιριστική τραπεζική φιλοσοφία, η συνολική στρατηγική της τράπεζας 

και κατά συνέπεια η οργανωτική και λειτουργική της δοµή, επικεντρώνονται στην 

υποστήριξη της Μικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας στο Νοµό Σερρών, παρέχοντας 

τραπεζικά προϊόντα και υποστήριξη προς όφελος των µελών της και κατ’ επέκταση της 

τοπικής οικονοµίας.  

    Η Τράπεζα διαθέτει δύο καταστήµατα, το Κεντρικό Κατάστηµα Σερρών και το 

Κατάστηµα Ηράκλειας. Σε λειτουργικό επίπεδο, η Τράπεζα απασχολεί σήµερα 18 

εργαζόµενους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (εκ των οποίων τρεις στο κατάστηµα 

Ηράκλειας), που ταυτόχρονα στελεχώνουν τις κεντρικές υπηρεσίες της (οικονοµική 

υπηρεσία, συστήµατα πληροφορικής, διαχείριση κινδύνου, γραµµατεία). Παράλληλα, 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξειδικευµένων εξωτερικών συµβούλων για την κάλυψη 

νοµικών, τεχνικών, µηχανογραφικών και φοροτεχνικών θεµάτων (στο σύνολό τους επτά 

σύµβουλοι). 

    Η Τράπεζα αναγνωρίζεται –όπως άλλωστε και το σύνολο των Ελληνικών Συνεταιριστικών 

Τραπεζών- για  τις ευέλικτες, φιλικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες που παρέχει σε ιδιώτες 

και µικρές επιχειρήσεις του Νοµού, µε προϊόντα προσαρµοσµένα στις τοπικές ανάγκες της 

αγοράς.  

    Στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της εντάσσονται οι «παραδοσιακές» χορηγητικές και 

καταθετικές εργασίες Τα χορηγητικά προϊόντα για επιχειρήσεις, -όπως άλλωστε ισχύει και 

για το σύνολο των πέντε Τραπεζών- συµπεριλαµβάνουν βραχυπρόθεσµα επιχειρηµατικά / 

κεφάλαια κίνησης, επαγγελµατικής στέγης και µακροπρόθεσµα επενδυτικά για αγορά 

παγίων. Τα αντίστοιχα προϊόντα για ιδιώτες περιλαµβάνουν στο σύνολό τους καταναλωτικά 

και στεγαστικά δάνεια. 

    Η Τράπεζα, λόγω µεγέθους, στενότητας προσωπικού, πολυπλοκότητας ως προς τη φύση 

των εργασιών τους, αλλά και εξαιτίας της χαµηλής ζήτησης στο Νοµό Σερρών, δεν παρέχει 

εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα όπως εισαγωγές / εξαγωγές, factoring, leasing κλπ. Η 
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παροχή των προϊόντων αυτών διεκπεραιώνεται µέσω της Πανελλήνιας Τράπεζας στη βάση 

προσυµφωνηµένου επιµερισµού των εσόδων που προκύπτουν από την αντίστοιχη υπηρεσία.  

    Η Τράπεζα εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά τους συνεταίρους / µέλη της, η µεγάλη 

πλειοψηφία των οποίων είναι Μικρού Μεγέθους Επιχειρήσεις κυρίως του εµπορικού τοµέα 

(35,8% επί των συνολικών χορηγήσεων), των υπηρεσιών (12,8% επί των συνολικών 

χορηγήσεων) και του µεταποιητικού τοµέα (13,1% επί των συνολικών χορηγήσεων).  

    Τα βασικά στοιχεία αναφορικά µε τη διάρθρωση των χορηγικών προϊόντων, είναι τα 

ακόλουθα: 

Το 89% περίπου των χορηγήσεων κατευθύνεται σε επιχειρήσεις και µόλις το 12% σε ιδιώτες. 

Τα καταναλωτικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 7% περίπου των χορηγήσεων και τα 

στεγαστικά δάνεια σε ιδιώτες το αντίστοιχο 5% περίπου. 

Από το σύνολο των καταθέσεων, το 77% βρίσκεται σε λογαριασµούς προθεσµίας, το 13% σε 

καταθέσεις όψεως και το υπόλοιπο 10% σε απλούς τρεχούµενους λογαριασµούς 

ταµιευτηρίου. 

    Σε επίπεδο µηχανογραφικών εφαρµογών, ως βασική τραπεζική εφαρµογή χρησιµοποιείται 

το σύστηµα CSB του ελληνικού οίκου Natech Α.Ε., το οποίο καλύπτει µε επάρκεια τις 

τρέχουσες ανάγκες. Η τράπεζα έχει ήδη δροµολογήσει την αλλαγή της κεντρικής εφαρµογής 

της µε µετάπτωση στο λογισµικό «PROFITS» του ελληνικού οίκου «INTRACOM A.E.», µε 

βάση την ειληµµένη απόφαση του συνόλου των Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών να 

υιοθετήσουν κοινή πλατφόρµα στα πληροφοριακά τους συστήµατα µέχρι τον Απρίλιο του 

τρέχοντος έτους. Η διαδικασία αυτή για την Σ.Τ. Σερρών είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος. 

    Η Τράπεζα, µε βάση το Ενεργητικό της, καταλαµβάνει την 12η θέση µεταξύ του συνόλου 

των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών
7. 
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 Πηγή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Στοιχεία ισολογισμού 31.12.2009 
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4.2.2Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

Καταθέσεις  

Οι καταθέσεις της Σ.Τ. Σερρών το 2010 ανήλθαν σε 54,37 εκατ. €, σηµειώνοντας µείωση σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος της τάξης του 4,0%, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση στην 

ελληνική οικονοµία (-12,2%).  

Αντίθετα, µεταξύ 2008- 2009 σηµειώθηκε σηµαντική άνοδος 40,1%, πολλαπλάσια της 

αντίστοιχης αύξησης στην ελληνική οικονοµία. 

 

Χορηγήσεις 

Οι χορηγήσεις της Σ. Τ. Σερρών για το 2010 ανήλθαν σε 54,02 εκατ. €, σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 5,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αντίστοιχα και για το 

2009 οι χορηγήσεις επεκτάθηκαν κατά 20,2% σε σχέση µε το 2008.  

 

Ενεργητικό  

Το σύνολο του ενεργητικού της Σ.Τ. Σερρών, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση 

συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήµατος, σηµείωσε µείωση τη διετία 2009-2010 κατά 

2,5%. Αντιθέτως, κατά τη διετία 2008-2009, το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας 

αυξήθηκε σηµαντικά κατά 35%.  

 

Ίδια Κεφάλαια 

Ίδια Κεφάλαια Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Σ. Τ. Σερρών για το 2010 ανέρχεται σε 

17,11 €, εκ των οποίων ποσοστό 85,2% αποτελεί καταβεβληµένο συνεταιριστικό κεφάλαιο. 

Κατά την τριετία 2008-2010 σηµειώθηκε συνολική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 

23,9%.  

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Ο κύριος όγκος  των εσόδων της Τράπεζας προέρχεται από Τόκους και δευτερευόντως από 

Προµήθειες. Σηµειώνεται ότι στην τριετία 2008-2010, σηµαντικό ποσοστό των εσόδων της 

Σ.Τ. Σερρών (7,7%) προέρχεται από Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης. 

 



 

 

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες

Αποδοτικότητα  Ιδίων και Συνολικών

Για τους σκοπούς της παρούσας

αποδοτικότητας: (α) αποδοτικότητα

ορίζεται ως ο λόγος “Κέρδη

συνολικών κεφαλαίων (Return on Assets 

µετά από φόρους / Συνολικά

Η αποδοτικότητα τόσο των

συνολικών όσο και των ιδίων

κεφαλαίων διαχρονικά βαίνει

µειούµενη και εν µέρει

αποτυπώνει τη γενικότερη

τάση στο ελληνικό τραπεζικό

σύστηµα.  

Κατά την  τελευταία τριετία

ο δείκτης ROA ανέρχεται

κατά µέσο όρο σε 0,68%, 

ενώ ο αντίστοιχος δείκτης

ROΕ σε 2,89%.  

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

ανέρχονται 2,34 δισ. € (στοιχεία

Κατά το ίδια περίοδο οι συνολικές

ανέρχονται σε 56,61 εκατ. 

Κατά συνέπεια, η καταθετική

δραστηριοποίησής της, ανέρχεται

 

 

 

 

 

Οικονοµικοί ∆είκτες  

Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων (ROE&ROA) 

σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιµοποιούνται οι δύο

α αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity 

ς Κέρδη µετά από φόρους / Ίδια κεφάλαια) και

κεφαλαίων (Return on Assets - ROA) , που ορίζεται ως ο

φόρους Συνολικά κεφάλαια”.  

αποδοτικότητα τόσο των 

και των ιδίων 

ικά βαίνει 

και εν µέρει 

τη γενικότερη 

ελληνικό τραπεζικό 

τελευταία τριετία 

ανέρχεται 

όρο σε 0,68%, 

αντίστοιχος δείκτης 

∆ιείσδυση (Μερίδιο αγοράς) 

επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές

και των επιχειρήσεων σε τραπεζικά καταστήµατα στο

στοιχεία 2009).  

περίοδο οι συνολικές καταθέσεις της Συνεταιριστικής

εκατ. €.  

η καταθετική διείσδυση, δηλ. το µερίδιο αγοράς  της Τράπεζας

δραστηριοποίησής της, ανέρχεται σε 2,4%.  

0,76%

0,68%

0,62%

0,68%

3,03%

3,02%

2,61%

2,89%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00%

2008

2009

2010

Μ.Ο.

ROE ROA
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χρησιµοποιούνται οι δύο βασικοί δείκτες 

 (Return On Equity – ROE) που 

κεφάλαια) και (β) αποδοτικότητας 

ορίζεται ως ο λόγος των “Κερδών 

 

Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις των 

καταστήµατα στο Νοµού Σερρών 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 

αγοράς  της Τράπεζας στο Νοµό 

3,03%

3,02%

2,89%
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Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών: Απολογιστικά Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

  2008 2009 2010 M.O. 

Καταθέσεις (€) 40.408.702 56.607.716 54.369.524 50.461.981 

Χορηγήσεις (€) 42.747.911 51.366.423 54.020.653 49.378.329 

Ενεργητικό (€) 55.308.625 74.378.142 72.523.947 67.403.572 

Ίδια Κεφάλαια (€) 13.814.102 16.724.138 17.111.142 15.883.127 

Κέρδη προ φόρων (€) 639.544 673.832 764.946 692.774 

Κέρδη µετά από φόρους (€) 419.101 505.374 446.897 457.124 

∆ιάρθρωση Εσόδων 

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα (€) 2.565.402 2.780.959 3.469.940 2.938.767 

Έσοδα Προµηθειών (€) 443.212 499.424 462.513 468.383 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης (€) 196.885 338.221 322.325 285.810 

Βασικοί ∆είκτες 

Χορηγήσεις/Καταθέσεις 1,06 0,91 0,99 0,99 

ROA 0,76% 0,68% 0,62% 0,68% 

ROE 3,03% 3,02% 2,61% 2,89% 

Κόστος Λειτουργίας / Έσοδα 61,67% 61,14% 53,31% 58,70% 

Ίδια / Συνολικά Κεφάλαια 24,98% 22,49% 23,59% 23,69% 

Καταθέσεις / Εργαζόµενο (€) 1.924.224 2.830.386 3.020.529 2.591.713 

Χορηγήσεις / Εργαζόµενο (€) 2.035.615 2.568.321 3.001.147 2.535.028 

Ενεργητικό / Εργαζόµενο (€) 2.633.744 3.718.907 4.029.108 3.460.586 

Λοιπά Στοιχεία 

Αριθµός µελών 3.304 3.593 3.868 3.588 

Αριθµός εργαζοµένων 21 20 18 20 

∆ιείσδυση  

(Μέλη / Πληθυσµός) 
1,77% 1,92% 2,07% 1,92% 
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4.3 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου 

4.3.1 Γενικά Στοιχεία  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου, ιδρύθηκε το 1996 µετά από ενέργειες του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Έβρου και τη θετική υποστήριξη και αποδοχή των κατοίκων 

της περιοχής. Εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά τους συνεταίρους/ µέλη της, η µεγάλη 

πλειοψηφία των οποίων είναι Πολύ Μικρού και Μικρού Μεγέθους Επιχειρήσεις.  

    Η Τράπεζα αριθµεί 5.362 µέλη και εξυπηρετεί την πελατεία της από τα 3 καταστήµατα 

που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα και στο ∆ιδυµότειχο, καθώς και τα 2 

κινητά συνεργεία που διαθέτει στις Φέρες και το Σουφλί, καλύπτοντας έτσι όλο το Νοµό. 

Μετά από 12 έτη λειτουργίας της, η Τράπεζα Έβρου έχει εδραιωθεί στην αγορά, αποκτώντας 

όλο και περισσότερους συνεταίρους- πελάτες, στους οποίους προσφέρει σύγχρονα τραπεζικά 

προϊόντα και άµεση εξυπηρέτηση.  

    Τα βασικά προϊόντα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου είναι τα «κλασικά» καταθετικά 

(Καταθέσεις όψεως, Ταµιευτηρίου και Προθεσµιακές Καταθέσεις) και χορηγητικά προϊόντα. 

Στον τοµέα των χορηγήσεων η Τράπεζα εξυπηρετεί όλους τους κλάδους δραστηριότητας του 

Νοµού. Τα βασικά χορηγητικά της προϊόντα απευθύνονται σε ιδιώτες µε τη χορήγηση 

προσωπικών – καταναλωτικών – στεγαστικών δανείων, καθώς και σε µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µε τη χρηµατοδότησή τους υπό τη µορφή µεσοµακροπρόθεσµων επενδυτικών 

δανείων, λογαριασµών κεφαλαίου κινήσεως κ.λπ.  

    Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου διαθέτει µέσω της Πανελλήνιας Τράπεζας πιστωτικές 

κάρτες VISA και MASTERCARD µε δυνατότητα αγορών και συναλλαγών σε καταστήµατα 

και A.T.M.s στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, ο Όµιλος Συνεταιριστικών Τραπεζών 

και η Πανελλήνια Τράπεζα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους δηµιούργησαν 

την Πανελλήνια Χρεωστική Κάρτα (Visa Electron και Maestro), η οποία διατίθεται δωρεάν 

και µπορεί να συνδεθεί µε έναν ή περισσότερους λογαριασµούς του πελάτη για συναλλαγές 

όπως ανάληψη και κατάθεση µετρητών, εκτύπωση αντιγράφου κίνησης λογαριασµού, 

ερώτηση υπολοίπου λογαριασµού αγορά αγαθών από Καταστήµατα µε απευθείας χρέωση 

λογαριασµού καταθέσεων, κλπ. 

    Τα βασικά στοιχεία αναφορικά µε τη διάρθρωση των χορηγικών προϊόντων, είναι τα 

ακόλουθα: 

Το 72% περίπου των χορηγήσεων κατευθύνονται σε επιχειρήσεις και το 28% σε ιδιώτες.  
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Τα καταναλωτικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 9% των συνολικών χορηγήσεων και τα 

στεγαστικά δάνεια το αντίστοιχο 19% περίπου.  

Από το σύνολο των καταθέσεων, το 70% βρίσκονται σε λογαριασµούς προθεσµίας, το 22% 

σε λογαριασµούς ταµιευτηρίου και το υπόλοιπο 10% σε καταθέσεις όψεως. 

    Σε λειτουργικό επίπεδο, η Τράπεζα απασχολεί 28 εργαζόµενους εκ των οποίων οι 21 

εργάζονται στα Καταστήµατα της Τράπεζας και οι 7 στελεχώνουν τις κεντρικές υπηρεσίες 

(διοίκηση, οικονοµική υπηρεσία, νοµική υπηρεσία, µηχανογράφηση-συστήµατα 

πληροφορικής, διαχείριση κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου).  

    Σε ότι αφορά στις µηχανογραφικές υποδοµές της Τράπεζας, ως κεντρική εφαρµογή για τις 

τραπεζικές εργασίες χρησιµοποιείται το προϊόν της εταιρείας A.B.C. µε την ονοµασία “Retail 

& Corporate Banking Systems”, ενώ για τη λογιστική διαχείριση, το πρόγραµµα  “Atlas 

General Leger” από την ίδια εταιρεία. Και τα δύο προαναφερθέντα προγράµµατα είναι 

γραµµένα σε γλώσσα Cobol, βάση δεδοµένων btrieve και περιβάλλον συστήµατος Novell. 

Επίσης η Τράπεζα χρησιµοποιεί τις παρακάτω µηχανογραφικές εφαρµογές:  

Κέντρο ηλεκτρονικών πληρωµών και συµψηφισµού από την εταιρεία Open Solutions  σε 

περιβάλλον Microsoft SQL SERVER. 

Μισθοδοσία από την εταιρεία Singular σε περιβάλλον MS-DOS. 

Συγκεντρωτική τιµολογίων Professional από την εταιρεία Singular Logic σε περιβάλλον MS-

DOS. 

Για τη διασύνδεση µε την εταιρεία ∆.Ι.Α.Σ. και την ανταλλαγή των αρχείων µεταξύ της 

τράπεζας και της εν λόγω εταιρείας, η δεύτερη έχει προµηθεύσει την Τράπεζα µε την 

εφαρµογή Diasproxy σε περιβάλλον Windows XP, η οποία χρησιµεύει για τη 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των αρχείων. 

    Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, µε βάση το Ενεργητικό της καταλαµβάνει την 13η 

θέση µεταξύ του συνόλου των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών.  

 

4.2.2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

Καταθέσεις  

Οι καταθέσεις της Σ.Τ. Έβρου το 2010 ανήλθαν σε 48,55 εκατ. €, παρουσιάζοντας πτώση 

6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ωστόσο, συγκριτικά µε το 2008, οι καταθέσεις της 

Τράπεζας το 2010 αυξήθηκαν κατά 18,6%. 

 

 



 

 

Χορηγήσεις 

Οι χορηγήσεις της Σ. Τ. Έβρου

48,36 εκατ. € έναντι 43,28 

τάξης του 11,74%.  

Αντίστοιχος ρυθµός αύξησης

Ενεργητικό  

Το σύνολο του ενεργητικού

συρρίκνωσης του τραπεζικού

κατά 5,5%. Αντιθέτως, κατά

Τράπεζας αυξήθηκε σηµαντικά

Ίδια Κεφάλαια  

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

εκ των οποίων 6,2 εκατ

συνολική αύξηση των ιδίων

2010, ανήλθε σε 20,71%

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Ο κύριος όγκος των εσόδων

Έσοδα που αντιπροσωπεύουν

έσοδα από προµήθειες

εκµετάλλευσης µε ποσοστό

Βασικοί  Οικονοµικοί ∆είκτες

Αποδοτικότητα  Ιδίων και Συνολικών

Η αποδοτικότητα τόσο των

συνολικών όσο και των

ιδίων κεφαλαίων της Σ Τ

Έβρου διαχρονικά

παρουσιάζει αύξηση, σε

αντίθεση µε το γενικότερο

κλίµα του τραπεζικού

της Σ Τ. Έβρου για το έτος 2010 κινήθηκαν ανοδικά

έναντι 43,28 εκατ. € το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας

ρυθµός αύξησης παρατηρείται και κατά την περίοδο 2008

του ενεργητικού της Σ. Τ. Έβρου, ακολουθώντας τη γενικότερη

του τραπεζικού συστήµατος, παρουσίασε πτώση τη διετία

Αντιθέτως, κατά τη διετία 2008-2009, το σύνολο του

αυξήθηκε σηµαντικά κατά 26,5% 

των ιδίων κεφαλαίων της Σ. Τ. Έβρου για το 2010 ανέρχεται

οποίων εκατ. € αποτελεί καταβεβληµένο συνεταιριστικό

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων που σηµειώθηκε κατά την τριετία

σε 20,71% 

όγκος των εσόδων της Τράπεζας προέρχεται από Τόκους και

αντιπροσωπεύουν το 82,6% των συνολικών εσόδων, ακολουθούν

προµήθειες (11,5% επί των συνολικών εσόδων) και τα

εκµετάλλευσης µε ποσοστό 5,9% 

Οικονοµικοί ∆είκτες  

Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων (ROE&ROA)  

αποδοτικότητα τόσο των 

όσο και των 

κεφαλαίων της Σ.Τ. 

διαχρονικά 

αύξηση, σε 

το γενικότερο 

τραπεζικού 

0,19%

0,73%

0,72%

0,55%

0,96%

3,83%

3,54%

2,78%
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κινήθηκαν ανοδικά  και ανήλθαν σε  

σηµειώνοντας αύξηση της 

περίοδο 2008-2009 

 

ακολουθώντας τη γενικότερη τάση 

πτώση τη διετία 2009-2010 

σύνολο του ενεργητικού της 

 

ανέρχεται σε 12,59 €, 

συνεταιριστικό κεφάλαιο. Η 

κατά την τριετία 2008-

 

Τόκους και Εξοµοιούµενα 

συνολικών εσόδων, ακολουθούν τα 

εσόδων και τα λοιπά έσοδα 

 

 

3,83%

3,54%

4%



 

 

 ΣΕΛΙΔΑ 77777777    

κλάδου.  

Κατά την  τελευταία τριετία 

ο δείκτης ROA ανέρχεται 

κατά µέσο όρο σε 0,55%, 

ενώ ο αντίστοιχος δείκτης 

ROΕ σε 2,78% 

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο αγοράς) 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε τραπεζικά καταστήµατα  στο Νοµού Έβρου 

ανέρχονται 2,21 δισ. € (στοιχεία 2009).  

Κατά το ίδιο διάστηµα οι συνολικές καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου 

ανέρχονται σε 51,80 εκατ. €.  

Κατά συνέπεια, η καταθετική διείσδυση, δηλ. το µερίδιο αγοράς  της Τράπεζας στο Νοµό 

Έβρου, ανέρχεται σε 2,3%.  

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου: Απολογιστικά Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

 
2008 2009 2010 M.O. 

Καταθέσεις (€) 40.928.452 51.796.101 48.554.128 47.092.893 

Χορηγήσεις (€) 38.881.917 43.275.172 48.362.898 43.506.662 

Ενεργητικό (€) 51.745.697 65.439.061 61.821.872 59.668.877 

Ίδια Κεφάλαια (€) 10.432.110 12.389.017 12.593.723 11.804.950 

Κέρδη προ φόρων (€) 179.724 634.326 687.211 500.420 

Κέρδη µετά από φόρους (€) 99.908 474.548 445.971 340.143 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα (€) 2.528.164 2.480.068 2.539.020 2.515.751 

Έσοδα Προµηθειών (€) 348.077 369.381 332.310 349.923 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης (€) 148.767 87.939 298.437 178.381 

Βασικοί ∆είκτες 

Χορηγήσεις/Καταθέσεις 0,95 0,84 1,00 0,93 

ROA 0,19% 0,73% 0,72% 0,55% 

ROE 0,96% 3,83% 3,54% 2,78% 
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Κόστος Λειτουργίας / Έσοδα 64,83% 63,81% 61,98% 63,54% 

Ίδια / Συνολικά Κεφάλαια 20,16% 18,93% 20,37% 19,82% 

Καταθέσεις / Εργαζόµενο (€) 1.515.869 1.918.374 1.734.076 1.722.773 

Χορηγήσεις / Εργαζόµενο (€) 1.440.071 1.602.784 1.727.246 1.590.034 

Ενεργητικό / Εργαζόµενο (€) 1.916.507 2.423.669 2.207.924 2.182.700 

Λοιπά Στοιχεία 

Αριθµός µελών 4.927 5.204 5.362 5.164 

Αριθµός εργαζοµένων 27 27 28 27 

∆ιείσδυση (Μέλη / Πληθυσµός) 3,32% 3,50% 3,61% 3,47% 

 

4.4 Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας  

 

4.4.1 Γενικά Στοιχεία  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου 

∆ράµας, µε στόχο την ίδρυση ενός χρηµατοπιστωτικού φορέα προς όφελος της τοπικής 

οικονοµίας.  

    Η προσπάθεια ξεκίνησε στις 17/12/1994 µε την ίδρυση του Πιστωτικού Συνεταιρισµού 

«Μακεδονική Πίστη» και από τις αρχές του 1999 ως Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας 

κατόπιν της λήψης άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

    Ο σκοπός που δηµιουργήθηκε ήταν, σύµφωνα µε τις βασικές αξίες της Συνεταιριστικής 

Τραπεζικής η συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη των µελών της και κατ΄ επέκταση στην 

οικονοµία του Νοµού ∆ράµας, µε κύρια συστατικά στοιχεία την ευελιξία και την άµεση 

ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.  

    Η Σ.Τ. ∆ράµας διαθέτει 3 καταστήµατα, στην πόλη της ∆ράµας, στον Αγ. Αθανάσιο και 

στην Προσοτσάνη και απασχολεί συνολικά 24 άτοµα.  

    Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εντάσσονται τα κύρια καταθετικά και χορηγητικά 

τραπεζικά προϊόντα όπως καταθέσεις ταµιευτηρίου, όψεως και προθεσµιακές, 

προσωπικά/καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά και επιχειρηµατικά/επαγγελµατικά δάνεια.  

    Η Τράπεζα, εξαιτίας του µικρού µεγέθους της, δεν διαθέτει υπηρεσιακή Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης (Επιτροπή Ελέγχου). Η εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών έχουν 
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εκχωρηθεί έναντι προσυµφωνηµένου ετησίου τιµήµατος στην αρµόδια διεύθυνση της 

Πανελλήνιας Τράπεζας.  

    Η κεντρική τραπεζική εφαρµογή την οποία χρησιµοποιεί η Τράπεζα είναι το λογισµικό 

Profits του οίκου Intracom, το οποίο συµπεριλαµβάνει ως βασικά στοιχεία διαχείριση 

πελατών, συµβάσεων, συναλλάγµατος, γενική λογιστική, καλύψεις, διαθέσιµα, άυλους 

τίτλους, εγγυητικές επιστολές, swift και αξιόγραφα. Επίσης η εφαρµογή υποστηρίζει 

συναλλαγές καταθέσεων και χορηγήσεων, εισπράξεων-πληρωµών και κίνησης κεφαλαίων.  

    Η Σ.Τ. ∆ράµας είναι µία από τις δύο συνεταιριστικές τράπεζες (η δεύτερη είναι η Σ.Τ. 

Λέσβου), η οποία χρησιµοποιεί ήδη την εφαρµογή Profits η οποία είναι συµβατή µε την 

Πανελλήνια Τράπεζα, εφαρµογή στην οποία ήδη οι υπόλοιπες συνεταιριστικές τράπεζες της 

χώρας βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης και προσαρµογής. Ως εκ τούτου η Σ.Τ. 

∆ράµας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε ότι αφορά στην µετάπτωση των µηχανογραφικών 

της συστηµάτων στο πλαίσιο της οµογενοποίησης των λογισµικών συστηµάτων των 16 

Συνεταιριστικών Τραπεζών.  

    Η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας, µε βάση το Ενεργητικό της καταλαµβάνει την 15η 

θέση µεταξύ του συνόλου των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών.  

 

4.4.2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  

Καταθέσεις  

Οι καταθέσεις της Σ.Τ. ∆ράµας το 2010 ανήλθαν σε 45,45 εκατ. €, έναντι 47,32 εκατ. € το 

2009, σηµειώνοντας πτώση 4%. Ωστόσο, σε σχέση µε το 2008, οι καταθέσεις της 

Τράπεζας το 2010 σηµείωσαν αύξηση 56,77%.  

 

 

Χορηγήσεις  

Οι χορηγήσεις της Σ. Τ. ∆ράµας κινήθηκαν ανοδικά για την περίοδο 2008-2010, και 

έφτασαν τα 45 εκατ. € το τελευταίο έτος. Η συνολική αύξηση που παρατηρήθηκε κατά 

τη συγκεκριµένη περίοδο ανήλθε σε 36,4%.  

 

Ενεργητικό  

Το σύνολο του ενεργητικού της Σ. Τ. ∆ράµας, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση 

συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήµατος, παρουσίασε ελαφρά πτώση της τάξης του 
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3% την περίοδο 2009-2010. Αντιθέτως, κατά τη διετία 2008-2009, το σύνολο του 

ενεργητικού της τράπεζας αυξήθηκε σηµαντικά κατά 42,9% 

Ίδια Κεφάλαια  

Τα ίδια κεφάλαια της Σ. Τ. ∆ράµας δεν παρουσίασαν διακυµάνσεις κατά την περίοδο 

2008-2010, παραµένοντας σταθερά στο επίπεδο των 10 εκατ. € περίπου. 

 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Οι Τόκοι και τα Εξοµοιούµενα Έσοδα της Τράπεζας αντιπροσωπεύουν το 80,1% των 

συνολικών εσόδων, τα Έσοδα Προµηθειών αντιστοιχούν στο 16,1% και τα Λοιπά 

Έσοδα Εκµετάλλευσης σε 3,8% 

 



 

 

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες

Αποδοτικότητα  Ιδίων και Συνολικών

Κατά την τελευταία τ

2008-2010 ο δείκτης ROA 

ανέρχεται κατά µέσο όρο

0,74%, ενώ ο αντίστοιχος

δείκτης ROΕ σε 3,66%. 

αποδοτικότητα τόσο των

συνολικών όσο και των ιδίων

κεφαλαίων της Τράπεζας

παρουσιάζει αύξηση 

διάστηµα 2009-2010,  

αντίθεση µε 

προηγούµενη διετία 2008

2009 κατά την οποία τα δύο

µεγέθη µειώθηκαν

σηµαντικά. 

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

ανέρχονται 1,55 δισ. € (στοιχεία

Κατά το ίδιο διάστηµα οι

ανέρχονται σε 47,32 εκατ. 

της Τράπεζας στο Νοµό ∆ράµας

 

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας

  

Καταθέσεις (€) 

Χορηγήσεις (€) 

Ενεργητικό (€) 

Ίδια Κεφάλαια (€) 

Οικονοµικοί ∆είκτες  

Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων (ROE&ROA) 

τελευταία τριετία 

δείκτης ROA  

κατά µέσο όρο σε 

ο αντίστοιχος 

σε 3,66%. Η 

αποδοτικότητα τόσο των 

όσο και των ιδίων 

της Τράπεζας 

αύξηση το 

2010,  σε 

µε την 

διετία 2008-

την οποία τα δύο 

µειώθηκαν 

∆ιείσδυση (Μερίδιο αγοράς) 

επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές

και των επιχειρήσεων σε τραπεζικά καταστήµατα στο

στοιχεία 2009).  

διάστηµα οι συνολικές καταθέσεις της Συνεταιριστικής

εκατ. €. Κατά συνέπεια, η καταθετική διείσδυση, δηλ

στο Νοµό ∆ράµας, ανέρχεται σε 3,1%.  

Τράπεζα ∆ράµας: Απολογιστικά Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη

2008 2009 2010 

28.986.607 47.317.134 45.445.649

32.997.059 37.536.275 44.993.837

41.403.410 59.162.641 57.377.874

10.148.878 10.336.684 10.255.183

1,02%

0,45%

0,76%

0,74%

4,17%

2,58%

4,23%

3,66%

0% 1% 2% 3% 4%

2008

2009

2010

Μ.Ο.

ROE ROA
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Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις των 

καταστήµατα στο Νοµού ∆ράµας 

ιστικής Τράπεζας ∆ράµας 

διείσδυση, δηλ. το µερίδιο αγοράς  

Οικονοµικά Μεγέθη 

M.O. 

45.445.649 40.583.130 

44.993.837 38.509.057 

57.377.874 52.647.975 

10.255.183 10.246.915 

4,17%

4,23%

5%
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Κέρδη προ φόρων (€) 603.557 369.343 659.444 544.115 

Κέρδη µετά από φόρους (€) 423.127 267.154 433.291 374.524 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα 

(€) 
1.494.600 1.485.008 1.835.189 1.604.932 

Έσοδα Προµηθειών (€) 250.148 317.817 402.844 323.603 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης (€) 67.909 76.635 84.002 76.182 

Βασικοί ∆είκτες  

Χορηγήσεις/Καταθέσεις 1,14 0,79 0,99 0,97 

ROA 1,02% 0,45% 0,76% 0,74% 

ROE 4,17% 2,58% 4,23% 3,66% 

Κόστος Λειτουργίας / Έσοδα 52,52% 63,90% 57,89% 58,11% 

Ίδια / Συνολικά Κεφάλαια 24,51% 17,47% 17,87% 19,95% 

Καταθέσεις / Εργαζόµενο (€) 1.449.330 2.365.857 1.893.569 1.902.919 

Χορηγήσεις / Εργαζόµενο (€) 1.649.853 1.876.814 1.874.743 1.800.470 

Ενεργητικό / Εργαζόµενο (€) 2.070.170 2.958.132 2.390.745 2.473.016 

Λοιπά Στοιχεία  

Αριθµός µελών 3.822 4.274 4.602 4.233 

Αριθµός εργαζοµένων 20 20 24 21 

∆ιείσδυση (Μέλη / Πληθυσµός) 3,82% 4,27% 4,60% 4,23% 

 

4.5 Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας  

4.5.1 Γενικά Στοιχεία 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1995 ως Πιστωτικός Συνεταιρισµός. Το 

Νοέµβριο του 1998 µετεξελίχθηκε σε Τράπεζα µε την υπ’αριθµ. 716/31.7.98 απόφαση της 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

    Βασικός στόχος της Τράπεζας από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα είναι η ενίσχυση των 

µελών της και η παροχή υπηρεσιών χαµηλού κόστους προς αυτά, η ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Πιερίας.  
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    Τα µέλη της Τράπεζας ανέρχονται σε 3.377, ενώ η πελατεία της εξυπηρετείται από τα 2 

καταστήµατα που διαθέτει, ένα στην πόλη της Κατερίνης και ένα στη Λεπτοκαρυά.  

    Η Τράπεζα απασχολεί συνολικά 15 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 11 στο δίκτυο 

καταστηµάτων και 4 στις κεντρικές της υπηρεσίες.  

    Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εντάσσονται τα «παραδοσιακά» καταθετικά και 

χορηγητικά προϊόντα όπως καταθέσεις ταµιευτηρίου, όψεως και προθεσµιακές καθώς και 

προσωπικά, καταναλωτικά δάνεια και επιχειρηµατικά/επαγγελµατικά δάνεια. 

    Ως κεντρική µηχανογραφική εφαρµογή, η Τράπεζα χρησιµοποιεί το λογισµικό CSB, το 

οποίο είναι συµβατό µε τις άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες, καθώς και την Πανελλήνια 

Τράπεζα.  

    Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, µε βάση το Ενεργητικό της κατατάσσεται στην 

τελευταία θέση µεταξύ του συνόλου των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών.  

 

4.5.2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  

Καταθέσεις  

Οι καταθέσεις της Σ.Τ. Πιερίας κατά την περίοδο 2008-2010 παρουσιάζουν συνεχή 

ανάπτυξη αγγίζοντας τα 42,5 εκατ. € το 2010-έναντι 36,84 εκατ. € το 2009 (αύξηση 

15,4%) και 28,54 εκατ. € το 2008 (αύξηση 29,1%). Η συνολική αύξηση κατά την 

συγκεκριµένη περίοδο ανέρχεται σε 48,8% . 

 

Χορηγήσεις  

Αντίστοιχη πορεία ακολουθούν και οι χορηγήσεις της Σ. Τ. Πιερίας φτάνοντας τα 35,5 

εκατ. € το 2010. Η συνολική αύξηση που παρατηρήθηκε κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, 

ήταν µεγαλύτερη του ρυθµού ανάπτυξης των καταθέσεων και ανήλθε σε 49,2%.  

 

Ενεργητικό  

Το σύνολο του ενεργητικού της Σ. Τ. Πιερίας, σε αντίθεση µε τη γενικότερη τάση 

συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήµατος, παρουσίασε αυξήσεις 16,5% (2008-2009) 

και 11,6% (2009-2010) φτάνοντας τα 53,68 εκατ. € το 2010. 

 

Ίδια Κεφάλαια  

Η εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων της Σ. Τ. Πιερίας δεν παρουσίασε σηµαντική  



 

 

διαφοροποίηση σε σχέση µε

εκατ. €, παρουσιάζοντας σηµαντική

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Οι Τόκοι και τα Εξοµοιούµενα

συνολικών εσόδων, τα Έσοδα

προέρχεται από Λοιπά Έσοδα

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες

Αποδοτικότητα  Ιδίων και Συνολι

Κατά την  τελευταία τριετία

2008-2010 ο δείκτης ROA, 

της Σ. Τ. Πιερίας

παρουσιάζει µικρή βελτίωση

από 1,11% το 2008 σε 1,38% 

το 2010 (Μ.Ο. 2008-2010: 

1,22%). 

Παράλληλα ο δείκτης ROE 

δεν µεταβάλλεται σηµαντικά

κατά την εξεταζόµενη

περίοδο και ανέρχεται κατά

µέσο όρο σε 6,07% 

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

ανέρχονται 1,52 δισ. € (στοιχεία

Κατά το ίδιο διάστηµα οι

ανέρχονται σε 36,84 εκατ. 

της Τράπεζας στο Νοµό Πιερίας

σε σχέση µε τα υπόλοιπα µεγέθη της. Το ύψος τους

παρουσιάζοντας σηµαντική συνολική αύξηση που ανέρχεται σε

τα Εξοµοιούµενα Έσοδα της Τράπεζας αντιπροσωπεύουν

εσόδων τα Έσοδα Προµηθειών αντιστοιχούν στο 11,9% ενώ

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης.  

Οικονοµικοί ∆είκτες  

Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων (ROE&ROA) 

τελευταία τριετία 

δείκτης ROA, 

Τ Πιερίας 

µικρή βελτίωση 

σε 1,38% 

2010: 

δείκτης ROE 

µεταβάλλεται σηµαντικά 

εξεταζόµενη 

ανέρχεται κατά 

∆ιείσδυση (Μερίδιο αγοράς) 

επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές

και των επιχειρήσεων σε τραπεζικά καταστήµατα στο

στοιχεία 2009).  

διάστηµα οι συνολικές καταθέσεις της Συνεταιριστικής

εκατ. €. Κατά συνέπεια, η καταθετική διείσδυση, δηλ

στο Νοµό Πιερίας, ανέρχεται σε 2,4%.  

1,11%

1,17%

1,38%

1,22%

5,47%

5,61%

7,12%

6,07%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

2008

2009

2010

Μ.Ο.

ROE ROA
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ύψος τους ανήλθε σε 10,43 

ανέρχεται σε 25,1%.  

αντιπροσωπεύουν το 82% των 

στο 11,9% ενώ ποσοστό 6% 

 

 

Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις των 

καταστήµατα στο Νοµού Πιερίας 

ριστικής Τράπεζας Πιερίας 

διείσδυση, δηλ. το µερίδιο αγοράς  

 

7,12%

8,00%
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Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας: Απολογιστικά Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

2008 2009 2010 M.O. 

Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία  

Καταθέσεις (€) 28.536.305 36.837.854 42.466.289 35.946.816 

Χορηγήσεις (€) 23.793.102 27.346.989 35.494.190 28.878.094 

Συνολικά Κεφάλαια (€) 41.278.389 48.097.332 53.676.983 47.684.235 

Ίδια Κεφάλαια (€) 8.340.037 10.021.376 10.426.446 9.595.953 

Κέρδη προ φόρων (€) 606.532 714.944 940.093 753.856 

Κέρδη µετά από φόρους (€) 456.358 561.974 742.673 587.002 

∆ιάρθρωση Εσόδων   

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα (€) 1.396.302 1.664.100 2.175.315 1.745.239 

Έσοδα Προµηθειών (€) 235.637 256.658 267.925 253.406 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης (€) 70.194 76.150 238.948 128.431 

Βασικοί ∆είκτες  

Χορηγήσεις/Καταθέσεις 0,83 0,74 0,84 0,80 

ROA 1,11% 1,17% 1,38% 1,22% 

ROE 5,47% 5,61% 7,12% 6,07% 

Κόστος Λειτουργίας / Έσοδα 40,94% 42,01% 31,23% 38,06% 

Ίδια / Συνολικά Κεφάλαια 20,20% 20,84% 19,42% 20,15% 

Καταθέσεις / Εργαζόµενο (€) 2.594.210 2.833.681 2.831.086 2.752.992 

Χορηγήσεις / Εργαζόµενο (€) 2.163.009 2.103.615 2.366.279 2.210.968 

Ενεργητικό / Εργαζόµενο (€) 3.752.581 3.699.795 3.578.466 3.676.947 

Λοιπά Στοιχεία  

Αριθµός µελών 3.222 3.070 3.377 3.223 

Αριθµός εργαζοµένων 11 13 15 13 

∆ιείσδυση (Μέλη / Πληθυσµός) 2,51% 2,40% 2,63% 2,51% 
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4.6 Συνεταιριστική τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνης) 

 

4.6.1 Γενικά Στοιχεία 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας ή αλλιώς Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης, 

δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία και υποστήριξη του Εµποροβιοτεχνικού Επιµελητηρίου 

Κοζάνης, του οποίου πρόεδρος ήταν ο κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, σηµερινός πρόεδρος της 

Τράπεζας.  

    Η Τράπεζα εξειδικεύεται στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών κυρίως σε επιχειρήσεις 

Μικρού και Μεσαίου µεγέθους, που αποτελούν και τον κύριο παραγωγικό ιστό της περιοχής.  

Οι εργασίες της ξεκίνησαν στις 12 Ιουλίου 1995, µε την µορφή του Αστικού Πιστωτικού 

Συνεταιρισµού και από τις 3 Ιανουαρίου 2001, αφού πήρε την έγκριση από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, µετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης. 

   Στο διάστηµα λειτουργίας της, η Συνεταιριστική Τράπεζα παρουσιάζει σηµαντικούς 

ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και χορηγήσεων, κερδίζοντας 

την εµπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας µε αποτέλεσµα σήµερα να αριθµεί πάνω από 5.300 

µέλη.  

    Η Σ.Τ. ∆υτ. Μακεδονίας διαθέτει 5 καταστήµατα, εκ των οποίων 4 λειτουργούν στο Νοµό 

Κοζάνης και 1 στο Ν. Γρεβενών, ενώ το προσωπικό της ανέρχεται σε 36 άτοµα.  

Πιο συγκεκριµένα, η Τράπεζα διαθέτει τα εξής καταστήµατα: 

� 2 Καταστήµατα στην πόλη της Κοζάνης  

� 1 Κατάστηµα στην Πτολεµαΐδα  

� 1 Κατάστηµα στα Γρεβενά και  

� 1 Κατάστηµα στην Αιάνη.  

    Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της Τράπεζας εντάσσονται τα συνήθη καταθετικά και 

χορηγητικά προϊόντα που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης, µε βάση το Ενεργητικό της καταλαµβάνει την 11η θέση 

µεταξύ του συνόλου των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών.  
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4.6.2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  

Καταθέσεις  

Οι καταθέσεις της Σ.Τ. ∆υτ. Μακεδονίας ανήλθαν σε 61,03 εκατ. € το 2010, έναντι 67,16 

εκατ. € το 2009, σηµειώνοντας πτώση 4%. Ωστόσο, σε σχέση µε το 2008, οι καταθέσεις της 

Τράπεζας το 2010 σηµείωσαν αύξηση 43,67%.  

 

Χορηγήσεις  

Για την ίδια περίοδο, 2008-2010, οι χορηγήσεις της Σ. Τ. ∆υτ. Μακεδονίας κινήθηκαν 

ανοδικά, φτάνοντας τα 67,07 εκατ. € το 2010. Η συνολική αύξηση των χορηγήσεων της 

Τράπεζας που παρατηρήθηκε κατά την εξεταζόµενη τριετία ανήλθε σε 36,4%.  

 

Ενεργητικό  

Μετά από µια σηµαντική αύξηση 61,23% εντός της διετίας 2008-2009, το σύνολο του 

ενεργητικού της Σ. Τ. ∆υτ. Μακεδονίας, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση 

συρρίκνωσης του τραπεζικού συστήµατος, παρουσίασε ελαφρά πτώση 2% την περίοδο 

2009-2010 και από 86,34 εκατ. € ανήλθε σε 84,56 εκατ. €.  

 

 

Ίδια Κεφάλαια  

Τα ίδια κεφάλαια της Σ. Τ. ∆υτ. Μακεδονίας παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά 

την περίοδο 2008-2010. Από 9,65 εκατ. € το 2008, ανήλθαν σε 16,95 εκατ. € το 2009 

και 19,49 εκατ. € το 2010.  

 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Οι Τόκοι και τα Εξοµοιούµενα Έσοδα της Τράπεζας αντιπροσωπεύουν το 80,3% των 

συνολικών εσόδων της Τράπεζας, τα Έσοδα Προµηθειών αντιστοιχούν στο 19,3% και τα 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης σε 0,3% των συνολικών εσόδων.  

 



 

 

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες

Αποδοτικότητα  Ιδίων και Συνολικών

Η αποδοτικότητα τόσο των

συνολικών όσο και των

ιδίων κεφαλαίων της Σ. Τ

∆υτ. Μακεδονίας

παρουσιάζει σηµαντική

µείωση το διάστηµα 2008

2010.  

Ο µέσος όρος της τριετίας

του δείκτη ROA της

Τράπεζας ανέρχεται σε

0,15%, ενώ ο αντίστοιχος

µέσος όρος του  ROΕ σε

0,80%. 

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Γρεβενών, ανέρχονται 2,685 

    Κατά το ίδιο διάστηµα

Μακεδονίας ανέρχονται σε

    Κατά συνέπεια, το µερίδιο

της,  ανέρχεται σε 2,5%.  

 

Οικονοµικοί ∆είκτες  

Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων (ROE&ROA) 

αποδοτικότητα τόσο των 

όσο και των 

κεφαλαίων της Σ. Τ. 

Μακεδονίας 

σηµαντική 

διάστηµα 2008-

της τριετίας 

 ROA της 

εται σε 

αντίστοιχος 

του Ε σε 

∆ιείσδυση (Μερίδιο αγοράς) 

επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές

και των επιχειρήσεων σε τραπεζικά καταστήµατα των Νοµών

ανέρχονται 2,685 δισ. € (στοιχεία 2009).  

διάστηµα οι συνολικές καταθέσεις της Συνεταιριστικής

ανέρχονται σε 67,16 εκατ. €.  

συνέπεια το µερίδιο αγοράς  της Τράπεζας στους δύο Νοµούς

 

 

0,32%

0,10%

0,03%

0,15%

1,76%

0,51%

0,15%

0,80%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

2008

2009

2010

Μ.Ο.

ROE ROA
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Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις των 

καταστήµατα των Νοµών Κοζάνης και 

Συνεταιριστικής Τράπεζας ∆υτ. 

δύο Νοµούς δραστηριοποίησής 

1,76%

2,00%
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Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτ. Μακεδονίας: Απολογιστικά Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  

2008 2009 2010 M.O. 

Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία  

Καταθέσεις (€) 42.478.530 67.157.679 61.033.126 56.889.778 

Χορηγήσεις (€) 42.842.724 58.496.049 67.070.050 56.136.274 

Συνολικά Κεφάλαια (€) 53.551.639 86.338.636 84.559.152 74.816.476 

Ίδια Κεφάλαια (€) 9.654.325 16.947.194 19.490.001 15.363.840 

Κέρδη προ φόρων (€) 219.981 137.629 133.436 163.682 

Κέρδη µετά από φόρους (€) 169.803 85.753 28.343 94.633 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

Τόκοι και Εξοµοιούµενα Έσοδα (€) 1.715.986 2.517.860 3.678.029 2.637.292 

Έσοδα Προµηθειών (€) 546.962 744.289 610.683 633.978 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης (€) 19.969 6.900 6.600 11.156 

Βασικοί ∆είκτες 

Χορηγήσεις/Καταθέσεις 1,01 0,87 1,10 0,99 

ROA 0,32% 0,10% 0,03% 0,15% 

ROE 1,76% 0,51% 0,15% 0,80% 

Κόστος Λειτουργίας / Έσοδα 75,62% 59,47% 55,83% 63,64% 

Ίδια / Συνολικά Κεφάλαια 18,03% 19,63% 23,05% 20,24% 

Καταθέσεις / Εργαζόµενο (€) 1.699.141 1.767.307 1.695.365 1.720.604 

Χορηγήσεις / Εργαζόµενο (€) 1.713.709 1.539.370 1.863.057 1.705.379 

Ενεργητικό / Εργαζόµενο (€) 2.142.066 2.272.069 2.348.865 2.254.333 

Λοιπά Στοιχεία 

Αριθµός µελών 4.155 5.056 5.365 4.859 

Αριθµός εργαζοµένων 25 38 36 33 

∆ιείσδυση (Μέλη / Πληθυσµός) 2,24% 2,73% 2,89% 2,62% 

 

  



 

 

4.7 Συγκριτική ανάλυση των

 

4.7.1 Μεθοδολογία  

Στη συνέχεια παρατίθενται τα

ανάλυση της συµπεριφοράς

αριθµοδεικτών.  

    Σε ότι αφορά τη µεθοδολογία

σηµειώνονται τα ακόλουθα

Τα οικονοµικά µεγέθη που

Συνεταιριστικών Τραπεζών

επίσηµα οικονοµικά στοιχεία

έτους 2010, όπως παρασχέθηκαν

Σε περιπτώσεις αντιπαραβολής

συνολική δραστηριότητα των

Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών

τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα

παρόντος, ήταν αυτά για το έτος

4.7.2 Βασικά Μεγέθη  

Καταθέσεις  

Ο Μέσος Όρος των καταθέσεων

στοιχεία της τριετίας 2008

47,09
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Συγκριτική ανάλυση των πέντε Συνεταιριστικών τραπεζών

παρατίθενται τα βασικά µεγέθη των πέντε εξεταζόµενων τραπεζών

συµπεριφοράς τους βάσει συγκριτικής αντιπαράθεσης

αφορά τη µεθοδολογία της ανάλυσης και της παρουσίασης

ακόλουθα: 

µεγέθη που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση των

Τραπεζών και των αντίστοιχων Μέσων Όρων τους είναι

οικονοµικά στοιχεία τους για τα έτη 2008 και 2009, και σε προσωρινά

όπως παρασχέθηκαν στο Σύµβουλο από τις Τράπεζες. 

αντιπαραβολής στοιχείων των «πέντε» µε αντίστοιχους

δραστηριότητα των 16 Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών

Συνεταιριστικών Τραπεζών, χρησιµοποιούνται στοιχεία του

πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία των δύο τελευταίων, κατά

αυτά για το έτος 2009. 

των καταθέσεων των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών

τριετίας 2008-2010, ανέρχεται σε 46,19 εκατ. €.  

40,58
35,95

50,46
56,89

46,19

Σ. Τ. ∆ΡΑΜΑΣ Σ. Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ Σ. T. Ν.ΣΕΡΡΩΝΣ. Τ.  ∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣM.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 
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τραπεζών 

εξεταζόµενων τραπεζών και γίνεται 

αντιπαράθεσης συγκεκριµένων 

της παρουσίασης των στοιχείων, 

παρουσίαση των επί µέρους πέντε 

Όρων τους είναι βασισµένα στα 

και σε προσωρινά στοιχεία του 

µε αντίστοιχους δείκτες από τη 

πεζών, καθώς και των 

στοιχεία του έτους 2009, καθώς 

τελευταίων κατά τη συγγραφή του 

 

Τραπεζών, λαµβάνοντας υπόψη 



 

 

    ∆ιαχρονικά, όσον αφορά

Αρχικά παρατηρείται αύξηση

από τις πέντε Συνεταιριστικές

πτώση στις τέσσερις από τις πέντε

    Συνολικά, οι καταθέσεις

παρουσιάζουν µείωση της τάξης

οικονοµικής ύφεσης στους

αντίστοιχη µείωση για το σύνολο

Χορηγήσεις  

    Ο Μέσος Όρος των χορηγήσεων

Τραπεζών, ανέρχεται σε 43,28 

40,93

28,99

51,80
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45,45
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όσον αφορά την εξέλιξη των καταθέσεων παρουσιάζονται

παρατηρείται αύξηση του ύψους των καταθέσεων (2009), τάση που

Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ κατά την επόµενη χρονιά

τέσσερις από τις πέντε.  

οι καταθέσεις για τις πέντε συνεταιριστικές µεταξύ

µείωση της τάξης του 3,02%, στοιχείο που αντικατοπτρίζει

ύφεσης στους «πέντε», αν και σε σηµαντικά µικρότερο

µείωση για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών η οποία ανήλθε

Όρος των χορηγήσεων της τριετίας 2008-2010 των πέντε

ανέρχεται σε 43,28 εκατ. €.  

28,54

40,41 42,48
36,2736,84

56,61
67,16

51,94

45,45 42,47

54,37

61,03

50,37
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παρουσιάζονται διακυµάνσεις. 

τάση που ακολουθείται και 

επόµενη χρονιά (2010) ακολουθεί 

συνεταιριστικές µεταξύ του 2009-2010 

αντικατοπτρίζει την επίδραση της 

σηµαντικά µικρότερο βαθµό από την 

οποία ανήλθε σε 12%.  

 

των πέντε Συνεταιριστικών 

 

50,37

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

49,99

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 



 

 

    Από την ανάλυση των διαχρονικών

γίνεται φανερή η ύπαρξη ανοδικής

παρουσιάζουν αύξηση κατά

εκατ. € περίπου το 2010, έναντι

Ενεργητικό  

    Ο Μέσος Όρος του ενεργητικού

2010, ανέρχεται σε 60,44 εκατ

Μ.Ο. των 16 ελληνικών Συνεταιριστικών

µεγάλη διαφορά οφείλεται

Συνεταιριστικών Τραπεζών

ενεργητικού των δεκαέξι Συνεταιριστικών

Ίδια Κεφάλαια  

    Ο Μέσος Όρος των ιδίων

2008-2010, ανέρχεται σε 12,58 

59,67
52,65
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ανάλυση των διαχρονικών στοιχείων των πέντε συνεταιριστικών

η ύπαρξη ανοδικής τάσης στις χορηγήσεις. Πιο συγκεκριµένα

αύξηση κατά µέσο όρο 38% στη συγκεκριµένη περίοδο και

το 2010, έναντι 36,25 εκατ. € το 2008.  

Όρος του ενεργητικού των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών

σε 60,44 εκατ. € και είναι περίπου 7 φορές µικρότερος

ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών ο οποίος ξεπερνά

διαφορά οφείλεται στην επίδραση των στοιχείων των τεσσάρ

Τραπεζών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 75% 

δεκαέξι Συνεταιριστικών Τραπεζών. 

Όρος των ιδίων κεφαλαίων των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών

ρχεται σε 12,58 εκατ. €.  

52,65
47,68

67,40
74,82

60,44
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10,25 9,60

15,88 15,36

12,58
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πέντε συνεταιριστικών Τραπεζών 

Πιο συγκεκριµένα οι χορηγήσεις 

συγκεκριµένη περίοδο και ανέρχονται σε 50 

 

πεζών της περιόδου 2008-

φορές µικρότερος συγκριτικά µε το 

οποίος ξεπερνά τα 284 εκατ. €. Η 

στοιχείων των τεσσάρων µεγαλύτερων 

αντιπροσωπεύουν το 75% του συνόλου του 

 

Συνεταιριστικών Τραπεζών της περιόδου 

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 



 

 

∆ιάρθρωση Εσόδων  

    Τα έσοδα των πέντε συνεταιριστικών

Εξοµοιούµενα Έσοδα, από Έσοδα

Εκµετάλλευσης.  

    Από την ανάλυση των στοιχείων

Τόκους αφορούν ποσοστό

11,5-19,5% και τα λοιπά Έσοδα

    Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί

πέντε αυτών Συνεταιριστικών

∆είκτες 

ROA 

    Από τη συγκριτική ανάλυση

τραπεζών για το χρονικό διάστηµα

συνολικά κεφάλαια ανέρχεται

82,64% 80,06%

11,50% 16,14%

5,86%
3,80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Λοιπά Έσοδα Εκµετάλευσης

0,55%

0,74%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%
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των πέντε συνεταιριστικών Τραπεζών προέρχονται κυρίως

Έσοδα από Έσοδα Προµηθειών και σε µικρότερο βαθµό

ανάλυση των στοιχείων της τριετίας 2008-2010, γίνεται φανερό

αφορούν ποσοστό 80-83% επί των συνολικών εσόδων, τα Έσοδα

τα λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης σε ποσοστό 0,3-8% περίπου

ανάλυση αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την οµοιόµορφη

Συνεταιριστικών Τραπεζών. 

συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων των πέντε

χρονικό διάστηµα 2008-2010, προκύπτει ότι η µέση απόδοση

κεφάλαια ανέρχεται σε 0,67%.  

80,06% 82,05% 79,58% 80,35%

16,14% 11,91% 12,68%
19,31%

3,80%
6,04% 7,74%

0,34%
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Λοιπά Έσοδα Εκµετάλευσης Έσοδα Προµηθειών Τόκοι και Εξοοµοιούµενα Έσοδα

1,22%

0,68%

0,15%

0,67%
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προέρχονται κυρίως από Τόκους και 

µικρότερο βαθµό από Άλλα Έσοδα 

γίνεται φανερό ότι τα Έσοδα από 

εσόδων τα Έσοδα από Προµήθειες 

8% περίπου. 

την οµοιόµορφη λειτουργία των 

 

στοιχείων των πέντε συνεταιριστικών 

ότι η µέση απόδοση ως προς τα 

Σ. Τ.  ∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Τόκοι και Εξοοµοιούµενα Έσοδα

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 



 

 

    ∆ιαχρονικά η εξέλιξη του

στις πέντε εξεταζόµενες Συνεταιριστικές

δείκτη ενώ οι υπόλοιπες τρείς

παρουσιάζει αύξηση από 0,68% 

ROE 

    Αντίστοιχα, από τη συγκριτική

Συνεταιριστικών Τραπεζών για

απόδοση ως προς τα ίδια κεφάλαια

    ∆ιαχρονικά, η εξέλιξη

Συνεταιριστικών Τραπεζών παρουσιάζει

0,19%

1,02%

0,73%

0,45%

0,72%
0,76%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%
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3,66%
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0,96%

4,17%
3,83%

2,58%

3,54%

4,23%
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εξέλιξη του δείκτη Αποδοτικότητας ROA δεν παρουσιάζει

εξεταζόµενες Συνεταιριστικές Τράπεζες, καθώς οι δύο παρουσιάζουν

υπόλοιπες τρείς πτώση. Συνολικά ο δείκτης ROA κατά τη

αύξηση από 0,68% το 2008 σε 0,70 το 2010. 

από τη συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων

Τραπεζών για την ίδια χρονική περίοδο 2008-2010, προκύ

προς τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 3,24%.  

η εξέλιξη του δείκτη κερδοφορίας ROΕ, για το

Τραπεζών παρουσιάζει µικρή άνοδο από 3,1% περίπου

1,11%

0,76%

0,32%

0,68%

1,17%

0,68%

0,10%

0,62%
0,76%

1,38%

0,62%

0,03%

0,70%
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2008 2009 2010

6,07%

2,89%

0,80%

3,24%
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5,47%

3,03%

1,76%

3,08%

5,61%

3,02%

0,51%

3,11%

4,23%

7,12%

2,61%

0,15%

3,53%
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2008 2009 2010
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δεν παρουσιάζει την ίδια τάση και 

οι δύο παρουσιάζουν αύξηση του 

κατά τη τριετία 2008-2010 

 

οικονοµικών στοιχείων των πέντε 

2010, προκύπτει ότι η µέση 

 

Ε για το σύνολο των πέντε 

περίπου το 2008 σε 3,5% το 

0,62%
0,70%

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

%

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

3,53%

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 



 

 

2010. Όσον αφορά την 

παρατηρείται συγκεκριµένη τάση

Καταθετική ∆ιείσδυση (Μερίδιο

    Το σταθµισµένο Μερίδιο

των καταθέσεων στη σηµερινή

Ύψος Καταθέσεων ανά Κατάστηµα

Σύνολο 

Καταθέσεων              

(σε εκατ. €) 

Αριθµός

Τραπεζικών

Κατ/

Ν. Έβρου 2.205 

Ν. ∆ράµας 1.546 

Ν. Σερρών 2.344 

Ν. Πιερίας 1.516 

Ν. Κοζάνης 2.215 

Ν. Γρεβενών 470 

ΣΥΝΟΛΟ 6 

ΝΟΜΩΝ 
10.296 

 

    Οι πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες

το σύνολο των µεγάλων εµπορικών

ευέλικτες εµπορικές (Proton Bank, Millenium, 

2,3%

3,1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%
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αφορά την επιµέρους εξέλιξη για τη συγκεκριµένη χρονική

συγκεκριµένη τάση. 

∆ιείσδυση (Μερίδιο Αγοράς) 

σταθµισµένο Μερίδιο Αγοράς των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών

στη σηµερινή περιοχή δραστηριοποίησής τους (6 Νοµοί

Καταθέσεων ανά Κατάστηµα 

Αριθµός 

Τραπεζικών 

/µάτων 

Καταθέσεις 

ανά Τρ. 

Κατ/µα στο 

Νοµό                    

(σε εκατ. €) 

Καταθέσεις 

σε 

Συνεταιρ/κές 

Τράπεζες                

(σε εκατ. €) 

Αριθµός 

Καταστ/των 

Συνεταιρ/κών 

Τραπεζών 

49 45,0 51,80 5 

29 53,3 47,32 3 

47 49,9 56,61 2 

30 50,5 36,84 2 

46 
90,90 67,16 

4 

11 1 

212 48,27 259,72 17 

Συνεταιριστικές Τράπεζες, ανταγωνίζονται στην περιοχή δραστηριοποίησής

µεγάλων εµπορικών Τραπεζών αλλά και αρκετές µικρότερου

εµπορικές (Proton Bank, Millenium, Γενική, Τράπεζα Κύπρου

2,4% 2,4% 2,5% 2,5%

Σ. Τ. ∆ΡΑΜΑΣ Σ. T. Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σ. Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ Σ. Τ.  

∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

M.O. ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 

 ΣΕΛΙΔΑ 95959595    

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, δεν 

 

Συνεταιριστικών Τραπεζών επί του συνόλου 

τους Νοµοί), ανέρχεται σε 2,5%  

Καταθέσεις 

ανά Κατ/µα  

Συν. 

Τράπεζας                            

(σε εκατ. €) 

Ποσοστό των 

Καταθέσεων 

Κατ/τος 

Συν.Τράπεζας 

ως προς το 

µέσο Τρ. 

Κατάστηµα 

του Νοµού 

10,4 23,0% 

15,8 29,6% 

28,3 56,8% 

18,4 36,4% 

13,4 14,8% 

14,38 29,8% 

περιοχή δραστηριοποίησής τους 

και αρκετές µικρότερου µεγέθους 

Τράπεζα Κύπρου).  Κυρίαρχη 

ΤΩΝ "ΠΕΝΤΕ" 



 

 

 ΣΕΛΙΔΑ 96969696    

παρουσία από πλευράς δικτύου καταστηµάτων κατέχει η ATE Bank µε 124 καταστήµατα και 

ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα µε 120. Σηµαντική παρουσία στην περιοχή έχουν και οι 

µικρότερες εµπορικές τράπεζες Millennium Bank µε 34 καταστήµατα, Γενική Τράπεζα µε 27, 

T Bank µε 18 και Pro Bank µε 16. 

    Με βάση στοιχεία του έτους 2009, οι καταθέσεις των Εµπορικών Τραπεζών στα τοπικά 

καταστήµατα των 6 Νοµών, κυµαίνονται από 45 – 50 εκατ. Ευρώ ανά τραπεζικό κατάστηµα, 

µε εξαίρεση τους δύο Νοµούς Γρεβενών και Κοζάνης, στις οποίες το µέσο ύψος καταθέσεων 

ανέρχεται σε 91 εκατ. Ευρώ. Σηµαντικά χαµηλότερο είναι το ύψος της Μέσης Κατάθεσης 

στα Συνεταιριστικά Καταστήµατα της ίδιας περιοχής, το οποίο για τις «πέντε» έχει ως 

ακολούθως: 

Σ.Τ. Σερρών: Μέση Κατάθεση / Κατάστηµα 28,3 εκατ Ευρώ (56,8% ως ποσοστό 

συγκρινόµενο µε τον µέσο όρο των αποταµιευτικών καταθέσεων του µέσου τραπεζικού 

καταστήµατος εµπορικής τράπεζας στο Νοµό).  

Σ.Τ. Έβρου: Μέση Κατάθεση / Κατάστηµα 10,4 εκατ Ευρώ (23% ως ποσοστό συγκρινόµενο 

µε τον µέσο όρο των αποταµιευτικών καταθέσεων του µέσου τραπεζικού καταστήµατος 

εµπορικής τράπεζας στο Νοµό).  

Σ.Τ. ∆ράµας: Μέση Κατάθεση / Κατάστηµα 15,8 εκατ Ευρώ (29,6% ως ποσοστό 

συγκρινόµενο µε τον µέσο όρο των αποταµιευτικών καταθέσεων του µέσου τραπεζικού 

καταστήµατος εµπορικής τράπεζας στο Νοµό).  

Σ.Τ. Πιερίας: Μέση Κατάθεση / Κατάστηµα 18,4 εκατ Ευρώ (36,4% ως ποσοστό 

συγκρινόµενο µε τον µέσο όρο των αποταµιευτικών καταθέσεων του µέσου τραπεζικού 

καταστήµατος εµπορικής τράπεζας στο Νοµό).  

Σ.Τ. Κοζάνης (∆υτ. Μακεδονίας): Μέση Κατάθεση / Κατάστηµα 13,4 εκατ Ευρώ (14,8% ως 

ποσοστό συγκρινόµενο µε τον µέσο όρο των αποταµιευτικών καταθέσεων του µέσου 

τραπεζικού καταστήµατος εµπορικής τράπεζας στο Νοµό).  

Συγκεντρωτικά και για το σύνολο της περιοχής δραστηριοποίησης, η µέση κατάθεση ανά 

τραπεζικό κατάστηµα εµπορικής τράπεζας ανέρχεται σε 48,27 εκατ. € ενώ η αντίστοιχη για 

το συνεταιριστικό σε 14,38 εκατ. €, αντιπροσωπεύοντας το 29,8% της αντίστοιχης των 

εµπορικών τραπεζών.  



 

 

 ΣΕΛΙΔΑ 97979797    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ 5 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

5.1 Κόστος προσαρµογής στο κανονιστικό πλαίσιο 

 

Από την ανάλυση των διεθνών εξελίξεων και των τάσεων του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, 

προκύπτει η διαπίστωση ότι µετά, την προφανή αποτυχία του συστήµατος να προβλέψει και 

να αντιµετωπίσει τη πρόσφατη κρίση, το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του αυστηροποιείται 

συστηµατικά.  

    Επακόλουθο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008 ήταν η σηµαντική παρέµβαση της 

Ε.Ε. για τον επανασχεδιασµό της ρυθµιστικής δοµής του τραπεζικού συστήµατος8 µε στόχο 

την κατάρτιση ενός ενισχυµένου πανευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου. Η εξέλιξη αυτή 

υποδηλώνει ότι τα ευρωπαϊκά ρυθµιστικά όργανα θα συµµετέχουν ουσιαστικότερα εφεξής 

στη νοµοθετική ρύθµιση του κανονιστικού πλαισίου και στον έλεγχο των εθνικών εποπτικών 

φορέων. 

    Από το σύνολο των έγκυρων αναλυτών της ευρωπαϊκής και της ελληνικής τραπεζικής 

αγοράς, αλλά και των θεσµικών εκπροσώπων τους διαπιστώνεται ότι, κάτω από την πίεση της 

αναµενόµενης δυσµενέστερης εξέλιξης των τραπεζικών δεικτών, τα Τραπεζικά Ιδρύµατα θα 

γίνουν αντικείµενο συστηµατικών και διαρκώς αυστηροποιούµενων θεσµικών ελέγχων. 

Ιδιαίτερα δε, σε απαιτήσεις που αφορούν στη συµµόρφωση και στην εφαρµογή διαδικασιών 

του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και την εύρυθµη λειτουργία και επάρκεια όλων των 

εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες συνδέονται µε αυτό. 

    Ο σχεδιασµός και η οργανωτική εφαρµογή των απαιτήσεων που επιβάλει το ρυθµιστικό 

και εποπτικό πλαίσιο µε βάση τις κατευθύνσεις της Βασιλεία ΙΙ, οι επιπλέον κατευθύνσεις για 

τη δηµιουργία πρόσθετων θυλάκων προστασίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

(Βασιλεία ΙΙΙ) και οι αναµενόµενες αυστηρότερες κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας της Ε.Ε., συνεπάγονται σηµαντικά πρόσθετα διοικητικά και 

οικονοµικά κόστη.  

                                                           
8
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    Η προσέγγιση του κόστους αυτού έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη. Από ανεξάρτητες 

µελέτες, οι οποίες κατά καιρούς διενεργήθηκαν σε ευρωπαϊκές τράπεζες, παρατηρείται 

κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά σηµειώνεται 

ότι για το χρονικό διάστηµα 2002 – 2005, πριν ακόµη από την αυστηρή επιβολή των 

πρόσφατων κανόνων της Βασιλεία ΙΙ, τα συνολικά κόστη που αναλογούσαν για τη 

συµµόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 140%.  

    Το µοναδιαίο κόστος προσαρµογής είναι κατά πολύ υψηλότερο για τις µικρού µεγέθους 

τράπεζες, κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι πέντε Συνεταιριστικές, ενώ µειώνεται όσο 

αυξάνει το µέγεθος και οι δραστηριότητες του τραπεζικού ιδρύµατος. Η σχέση αυτή είναι 

τόσο σηµαντική ώστε ιστορικά λειτούργησε ως αντικίνητρο στην είσοδο νέων οργανισµών 

στην τραπεζική αγορά, κυρίως όµως ως κίνητρο συγχωνεύσεων µε στόχο τη δηµιουργία 

λιγότερων αλλά µεγαλυτέρου µεγέθους τραπεζικούς οργανισµούς. Πρακτικά, το µέγεθος του 

τραπεζικού ιδρύµατος έχει σχέση αντιστρόφως ανάλογη µε το κόστος της κανονιστικής 

συµµόρφωσης, εκφραζόµενο ως ποσοστό επί των λειτουργικών του δαπανών. Οι σχετικές 

έρευνες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι, για τα µικρού µεγέθους τραπεζικά ιδρύµατα το 

µοναδιαίο κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό και ως δείκτη αναφέρουν τη σχέση: Για κάθε 10 

µονάδες αύξησης των εργασιών µίας τράπεζας, το κόστος συµµόρφωσης αυξάνεται κατά 6 

έως 8 µονάδες, εξαρτώµενο από το είδος της κανονιστικής παρέµβασης.  

Σε σχετική µελέτη/έρευνα9 που διενεργήθηκε σε µικρού µεγέθους ευρωπαϊκά τραπεζικά 

ιδρύµατα, το κόστος συµµόρφωσης υπολογίζεται στο 12%-13% των συνολικών δαπανών 

εκτός τόκων της τράπεζας (non interest expenses) . 

 

5.1.1 Το Μέγεθος των «πέντε» ως Περιοριστικός Παράγοντας 

Σε γενικές γραµµές, και οι πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες, στην παρούσα φάση 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στους ελέγχους της Εποπτεύουσας Αρχής σε ότι αφορά τις 

αρχές λειτουργίας τους και της οργάνωσης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Οι 

εκάστοτε παρατηρήσεις των ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες κατά κανόνα 

αναφέρονται στην επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων διαχείρισης 

κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, λαµβάνονται υπόψη κατά 

περίπτωση και οι ∆ιοικήσεις φροντίζουν να ανταποκρίνονται προβαίνοντας στις διορθωτικές 

ενέργειες που απαιτούνται. 

                                                           
9
 The Cost of Bank Regulation: A Review of the Evidence, Gregory Elliehausen 
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    Από την ανάλυση των υποδείξεων και των προτάσεων βελτίωσης των ελέγχων των 

εποπτικών αρχών, προκύπτει ως καθοριστικός παράγοντας εµφάνισης αδυναµιών, το µικρό 

µέγεθος των τραπεζών και η αναπόφευκτη επίδρασή του στην οργανωτική τους δοµή, κατά 

προέκταση δε, στις καθηµερινές διοικητικές και λειτουργικές τους διαδικασίες. 

    Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται σηµαντική εµπειρία των στελεχών των οργανισµών, 

ενδεικτικό της στενότητας προσωπικού για την κάλυψη οργανικών θέσεων και διαδικασιών 

συµµόρφωσης, είναι η καταγραφή υποδείξεων σε ζητήµατα που αφορούν µη επαρκή 

στελέχωση διευθύνσεων και τµηµάτων ελεγκτικών και κανονιστικών απαιτήσεων και 

πολλαπλές αρµοδιότητες στελεχών. Αποτέλεσµα των ως άνω συχνά είναι ο υπερβολικός 

φόρτος των στελεχών, η παραβίαση της αρχής διαχωρισµού καθηκόντων και σε κάποιες 

περιπτώσεις το ασυµβίβαστο κάλυψης λειτουργιών. 

    Ειδικότερα, στις τρέχουσες συνθήκες ύφεσης, η αύξηση των καθυστερήσεων, των 

επισφαλειών και των αιτηµάτων για διακανονισµό δηµιουργεί έναν υπέρµετρο, για το 

µέγεθος των τραπεζών, υπηρεσιακό φόρτο στις καθηµερινές λειτουργίες τους και αυξηµένες 

απαιτήσεις σε ζητήµατα διαχείρισης κινδύνου και διασφάλισης της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου τους. Ως χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρονται οι υπηρεσίες 

καθυστερήσεων, οι οποίες καλύπτονται από ελάχιστο αριθµό στελεχών και εµφανίζουν 

υπερβολικό λειτουργικό φόρτο. Αντίστοιχα επιβαρύνονται στη καθηµερινότητά τους το 

σύνολο των κεντρικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών, η στελέχωση των οποίων είναι ήδη 

περιορισµένη µε αποτέλεσµα να αναλώνονται πολύτιµοι ανθρώπινοι πόροι κυρίως σε 

διαδικαστικά ζητήµατα και λιγότερο σε αµιγώς «παραγωγικές» δραστηριότητες των 

οργανισµών, δηλαδή στην ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

 

5.2 Εµπόδια ανάπτυξης και ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής θέσης 

 

Αφορά στους κοινούς περιορισµούς ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι πέντε Συνεταιριστικές 

Τράπεζες, µεµονωµένα, για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και για την 

ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης, ως απόρροια του µικρού τους µεγέθους και 

της περιορισµένης διάθεσης επενδυτικών κεφαλαίων. 
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5.2.1 Περιορισµένο Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων 

Κοινό χαρακτηριστικό των εξεταζόµενων τραπεζών είναι το περιορισµένο προϊοντικό τους 

χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαµβάνει τα κλασικά καταθετικά και χορηγητικά προϊόντα, 

συγκριτικά µε αντίστοιχα χαρτοφυλάκια  των εµπορικών τραπεζών, το σύνολο των οποίων 

δραστηριοποιείται στη περιοχή τους. Αποτέλεσµα του περιορισµένου χαρτοφυλακίου είναι η 

µη δυνατότητα κάλυψης σύνθετων αναγκών των πελατών τους και ενδεχοµένως η απώλειά 

τους προς όφελος των εµπορικών τραπεζών. 

    Η ανάπτυξη, η κοστολόγηση, η επικοινωνία µε την αγορά και η διαχείριση νέων προϊόντων 

από το κάθε τραπεζικό ίδρυµα ξεχωριστά, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και κοστοβόρα 

διαδικασία, ειδικότερα όταν πρόκειται για µη συµβατικά καταθετικά και χορηγητικά 

τραπεζικά προϊόντα  (Leasing, Factoring, εισαγωγικές/εξαγωγικές πιστώσεις, swift κλπ). 

Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, πριν ακόµη από την εισαγωγή 

νέων τραπεζικών προϊόντων στην αγορά, απαιτεί  τεκµηριωµένες αποφάσεις των διοικήσεων 

σχετικά µε την ενσωµάτωσή τους και το ρόλο τους στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της 

τράπεζας, αναλυτικό προσδιορισµό των ενδεχόµενων κινδύνων κυρίως δε του λειτουργικού, 

καθώς και πλήρη προσαρµογή όλων των συστηµάτων και ειδικότερα των µηχανογραφικών 

για τη διαχείρισή τους. 

 

5.2.2 Χαµηλός Βαθµός διείσδυσης στην αγορά  

Ο βαθµός διείσδυσης των «πέντε» στους νοµούς δραστηριοποίησής τους σήµερα, 

εκτιµώµενος ως η σχέση µελών της τράπεζας/πληθυσµό, είναι σχετικά χαµηλός, και 

εκφραζόµενος ως ποσοστό, ανέρχεται σε 2,8% (αριθµός µελών ως προς τον πληθυσµό των 6 

Νοµών σηµερινής δραστηριοποίησης των «πέντε»). Ο αντίστοιχος δείκτης για τις 16 

Συνεταιριστικές, είναι σηµαντικά υψηλότερος και ανέρχεται σε 4,8%10, ενώ κάποιες µεταξύ 

αυτών, εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις περιοχές δραστηριοποίησής τους (π.χ. Σ. 

Τ. Χανίων: 14,51%, Παγκρήτια Συνεταιριστική: 12,83%, Σ.Τ. ∆ωδεκανήσου: 10,59%).  

    Επιπλέον, χαµηλή χαρακτηρίζεται και η σχέση πελάτες / µέλη, συγκρινόµενη µε 

αντίστοιχους δείκτες ευρωπαϊκών κυρίως συνεταιριστικών τραπεζών για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία. Ο δείκτης πελάτες / µέλη στις εξεταζόµενες τράπεζες βρίσκεται περίπου 

στο 1, (ένας πελάτης αντιστοιχεί σε ένα µέλος), στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι τράπεζες 
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ουσιαστικά εξυπηρετούν µόνον τα µέλη τους. Αντίθετα στην ιδιαίτερα ώριµη ευρωπαϊκή 

συνεταιριστική τραπεζική αγορά, αντιστοιχούν 3,5 πελάτες για κάθε µέλος. 

    Ο σχετικά χαµηλός αυτός  βαθµός διείσδυσης υποδεικνύει µία ανεκµετάλλευτη δυναµική 

και κατά συνέπεια δυνατότητες επέκτασης της συνεταιριστικής τραπεζικής στις περιοχές 

δραστηριοποίησης. Η µη ύπαρξη συνεταιριστικών τραπεζών σε 10 από τους 16 Νοµούς της 

Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι συνιστούν την Νέα Περιοχή ∆ραστηριοποίησης της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, αποτελεί την ουσιαστική 

πρόκληση για την υιοθέτηση µίας επιθετικής στρατηγικής ανάπτυξης της συνεταιριστικής 

τραπεζικής στη νέα περιοχή. 

 

5.2.3 Περιορισµένο ∆ίκτυο Καταστηµάτων 

Η παρουσία των συνεταιριστικών καταστηµάτων των «πέντε» στη σηµερινή περιοχή 

δραστηριοποίησης των 6 Νοµών, αριθµεί 17 καταστήµατα και αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,7%  

επί συνόλου 464 τραπεζικών καταστηµάτων, εµπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, 

στοιχείο αντιπροσωπευτικό της περιορισµένης παρουσίας στην περιοχή.  

    Το στοιχείο αυτά υποδηλώνει επίσης µία ανεκµετάλλευτη δυναµική για τις πέντε 

Συνεταιριστικές Τράπεζες, καθώς το µέσο µέγεθος των «πέντε» σε αριθµό καταστηµάτων 

ανέρχεται σε 3,4 καταστήµατα, ενώ: 

    Το µέσο µέγεθος της κάθε Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ελλάδα µε βάση τον αριθµό 

των καταστηµάτων της, ανέρχεται σε 11,5 περίπου καταστήµατα ανά τράπεζα (183 

καταστήµατα επί συνόλου 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών). 

    Ο µέσος αριθµός καταστηµάτων ανά Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανέρχεται σε 16,7 καταστήµατα.  

    Η επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων αποτελεί το βασικό µοχλό ανάπτυξης ενός 

τραπεζικού ιδρύµατος και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα για την εξεταζόµενη 

συγχώνευση. Οι επιτυχηµένες στρατηγικές των ευρωπαϊκών αλλά και συγκεκριµένων 

ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών (Παγκρήτια, ∆ωδεκανήσου, Χανίων) συνηγορούν στη 

σηµασία της στρατηγικής αυτής. 
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5.2.4 Ισχυρές Ανταγωνιστικές Πιέσεις  

Στο σύνολό τους οι πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες, ανταγωνίζονται στην περιοχή 

δραστηριοποίησής τους τις µεγάλες αλλά και αρκετές µικρότερου µεγέθους ευέλικτες 

Εµπορικές Τράπεζες (Proton Bank, Millenium, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Marfin).   

    Πρακτικά, στους 6 νοµούς δραστηριοποίησης, τα 17 καταστήµατα των πέντε 

Συνεταιριστικών ανταγωνίζονται ευθέως 195 καταστήµατα Εµπορικών Τραπεζών τα οποία 

δραστηριοποιούνται µε έντονη παρουσία, εκµεταλλευόµενα την σηµαντική υποστήριξη που 

τους παρέχουν οι αντίστοιχοι οργανισµοί τους. Οι υπηρεσίες αυτές συµπεριλαµβάνουν 

κεντρική υποστήριξη σε µία σειρά καθηµερινών λειτουργιών, ελευθερώνοντας πόρους και 

επιτρέποντας στο δίκτυο να επικεντρώνεται στο βασικό έργο της προσέλκυσης και 

εξυπηρέτησης της πελατείας τους.  

    Χαρακτηριστικό των ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων αποτελεί το γεγονός ότι, για το 

σύνολο της σηµερινής περιοχής δραστηριοποίησης, το µέσο ύψος καταθέσεων ανά τραπεζικό 

κατάστηµα εµπορικής τράπεζας ανέρχεται σε 48,27 εκατ. € ενώ το αντίστοιχο για το 

Συνεταιριστικό Κατάστηµα της περιοχής ανέρχεται 14,38 εκατ. €, περίπου τρεις φορές 

χαµηλότερο σε σχέση µε τις Εµπορικές Τράπεζες της ίδιας περιοχής. 

 

5.2.5 Περιορισµένες δυνατότητες προβολής και διαφήµισης 

H κάθε τράπεζα µεµονωµένα διαθέτει περιορισµένους πόρους για τη προβολή της εταιρικής 

της ταυτότητας και των προϊόντων της σε αντίθεση µε τον ανταγωνισµό των εµπορικών 

τραπεζών, οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσµα των τραπεζικών προϊόντων και 

διαθέτουν σηµαντικά µεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας µε τις αγορές τους 

χρησιµοποιώντας το σύνολο των διαθεσίµων µλεσων, 

    Ο προσδιορισµός του µοναδιαίου κόστους διαφήµισης, (επί παραδείγµατι, ο επιµερισµός 

του είτε ανά µονάδα προϊόντος, είτε ανά πελάτη) είναι ιδιαίτερα δυσµενής για το 

περιορισµένο χαρτοφυλάκιο των µικρού µεγέθους τραπεζών. Ένας πρακτικός δείκτης 

επιµερισµού και αποτίµησης του κόστους προβολής  είναι η κατά κεφαλή αποδοχή του 

µηνύµατος από τους αποδέκτες (κοινό) σε σχέση µε το συνολικό κόστος επικοινωνίας (Reach 

Per Capita). Αυτό υποδηλώνει ότι το κόστος επικοινωνίας για ένα µεγάλου µεγέθους 

ελληνικό τραπεζικό ίδρυµα µε πανελλαδικής εµβέλειας δραστηριότητες, επιµερίζεται στο 

σύνολο του πληθυσµού της χώρας στον οποίο απευθύνεται η λειτουργία του. 
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    Σηµειώνονται ακόµη οι επιπλέον οικονοµίες των µεγάλων τραπεζών σε ευρείες 

διαφηµιστικές καµπάνιες που σχετίζονται µε την προαγωγή της εταιρικής τους ταυτότητας, 

σε θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης τα οποία αποτελούν 

αιχµή του δόρατος στη σύγχρονη επικοινωνιακή στρατηγική τους, πρακτική την οποία οι 

«πέντε», µεµονωµένα τουλάχιστον, δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν.  

 

5.2.6 Περιορισµένη αξιοποίηση των προϊόντων της Πανελλήνιας Τράπεζας  

Το µικρό µέγεθος και οι περιορισµοί σε προσωπικό δεν επιτρέπουν την εκµετάλλευση 

υπηρεσιών που παρέχονται µε προνοµιακούς όρους από την Πανελλήνια Τράπεζα, η οποία 

επί της ουσίας θα µπορούσε να θεωρηθεί ως δευτεροβάθµιος φορέας των συνεταιριστικών. 

Αντιπροσωπευτική είναι η περιορισµένη χρήση των πιστωτικών καρτών, και οι υπηρεσίες 

Leasing και Factoring. 

 

5.2.7 Μη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά και εν γένει από άλλες 

πηγές 

Αποκλειστική πηγή άντλησης ρευστότητας των εξεταζόµενων τραπεζών ήταν και 

παραµένουν οι καταθέσεις των µελών τους. 

    Η πρόσβαση στην αγορά επί της ουσίας παραµένει απαγορευτική στο υφιστάµενο 

καθεστώς, και µεταξύ αυτών η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, εξ’ αιτίας α) του µεγέθους 

και β) της έλλειψης συστηµάτων. 

    Η πλεονασµατική σχέση καταθέσεων έναντι χορηγήσεων των «πέντε», κυρίως στο 

παρελθόν, δεν είχε αναδείξει στην πράξη την εν λόγω αδυναµία. Η εµφανής αναστροφή, 

λόγω της εκδηλούµενης από το 2010, αλλά και αναµενόµενης για το 2011 µείωση των 

καταθέσεων, ενδεχοµένως θα αναδείξει την αδυναµία αυτή ως πρόβληµα ρευστότητας. 
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5.3 Εν δυνάµει κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον  

5.3.1 Αύξηση των επισφαλειών – Επίπτωση στους δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα, όπως διαµορφώνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας 

δηµοσιονοµικής κρίσης στη χώρα και οι προβλέψεις της παρατεταµένης ύφεσης, έχουν φέρει 

τους δανειολήπτες σε καθεστώς υπερχρέωσης και ταυτόχρονα δηµιουργούν συνθήκες 

ανασφάλειας σε σχέση µε την µελλοντική τους δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δανειακές 

τους υποχρεώσεις.  

    Η αύξηση των επισφαλειών και των καθυστερήσεων σε διακανονισµό αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό της τρέχουσας συγκυρίας. Η πρόβλεψη ότι η τάση αυτή θα επιδεινώνεται, 

καθιστά τα µικρότερου µεγέθους τραπεζικά ιδρύµατα περισσότερο ευάλωτα, κυρίως εξ’ 

αιτίας του περιορισµένου µεγέθους του χαρτοφυλακίου τους και του γεγονότος ότι η 

οικονοµική κρίση πλήττει σε αυξηµένο βαθµό τη µικρο-µεσαία επιχειρηµατικότητα που 

αποτελεί τη βάση της πελατείας τους.  

    Η αύξηση των επισφαλειών και κατά συνέπεια των προβλέψεων, αναµένεται να έχουν ως 

αποτέλεσµα δυσµενή επίπτωση στους δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειάς τους. 

    Η διακριτή µεταχείριση των ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών σε σχέση µε τους 

ελάχιστους απαιτούµενους δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας αντανακλά την άποψη της 

Τράπεζας της Ελλάδος για τον αυξηµένο βαθµό Κινδύνου των ελληνικών συνεταιριστικών 

τραπεζών. Ως γνωστόν ο ελάχιστος δείκτης αυτός, ο οποίος  ορίζεται ως ποσοστό των Ιδίων 

Κεφαλαίων (Tier 1 και Tier 2) επί του σταθµισµένου ενεργητικού, ορίζεται σε 8% για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων και των Συνεταιριστικών 

Τραπεζών. Αντίθετα, ο δείκτης για τις ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες ορίζεται στο 10%. 

Οι επερχόµενες ρυθµιστικές παρεµβάσεις τόσο στο πλαίσιο της εφαρµογής των κανόνων της 

"Βασιλείας ΙΙΙ", όσο και γενικότερα η σταδιακή υιοθέτηση άλλων ρυθµιστικών κανόνων και 

οδηγιών (όπως για παράδειγµα κανόνων για την προστασία των καταναλωτών) σε διεθνές 

επίπεδο, οι οποίες µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετηθούν και στην Ελλάδα, θα 

επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Τα πιστωτικά 

ιδρύµατα σε διεθνές επίπεδο θα κληθούν να προχωρήσουν σταδιακά σε σηµαντικής έκτασης 

ενίσχυση του µετοχικού τους κεφαλαίου µέχρι το 2018. 
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5.3.2 Μείωση των Καταθέσεων – Ρευστότητας 

Η δυσµενής οικονοµική συγκυρία και η αβεβαιότητα σχετικά µε τον χρονικό ορίζοντα και 

την ένταση της κρίσης, έχουν προκαλέσει σηµαντική µείωση των καταθέσεων, η οποία εν 

µέρει οφείλεται σε ανάλωση κεφαλαίων για την κάλυψη της µειούµενης αγοραστικής 

δύναµης των νοικοκυριών και της ρευστότητας των επιχειρήσεων, και εν µέρει στη φυγή 

κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού. Ένα µικρότερο µέρος επίσης φυλάσσεται από τους 

αποταµιευτές, υπό τη µορφή ρευστών διαθεσίµων, εξαιτίας της αβεβαιότητας και της 

στρεβλής εκτίµησης σχετικά µε την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος και της 

ενδεχόµενης εξόδου της χώρας από τη ζώνη του Ευρώ. Η υποχώρηση αυτή των καταθέσεων 

στις ελληνικές τράπεζες για το 2010 ήταν της τάξης του 12,2%. 

    Παρά το γεγονός ότι κατά τη χρήση του 2009 οι «πέντε» εµφάνισαν αύξηση των 

καταθέσεων, η τάση αυτή αναστράφηκε το επόµενο έτος και ο ρυθµός µείωσης των 

καταθέσεών τους µεταξύ 2009 και 2010 ανήλθε σε 3,0%. Παρότι σηµαντικά χαµηλότερος, 

συγκρινόµενος µε τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας, 

αποτελεί σαφή ένδειξη της δυσµενούς εξέλιξης της συνολικής µείωσης της ρευστότητας των 

τραπεζών, από την οποία οι εξεταζόµενες τράπεζες δεν µένουν ανεπηρέαστες. 

    Έχει σηµειωθεί η από το 2011 µείωση των καταθέσεων και η εκτίµηση της συνέχισης της 

τάσης για το 2011, η οποία εκτιµάται ότι αποτελεί εν δυνάµει απειλή για τη ρευστότητα των 

«πέντε». 

 

5.3.3 Πιστωτικός Κίνδυνος – Ποιότητα Χαρτοφυλακίου 

Η µέχρι πρόσφατα µη ορθολογική πιστωτική επέκταση των τραπεζών µε υποτιµηµένο τον 

κίνδυνο της αγοράς, σε συνδυασµό µε την µειούµενη δυνατότητα, ενός όλο και περισσότερο 

διευρυνόµενου αριθµού νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους, δηµιουργεί ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες πίεσης στην τραπεζική αγορά. Οι σχετικοί 

δείκτες επισηµαίνουν ότι η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνεχίζει να 

αυξάνεται, και αντίστοιχα επιβαρύνεται και ο λόγος του χρέους προς το εισόδηµα. Είναι 

προφανές ότι η τάση αυτή, η οποία µεγεθύνει τον πιστωτικό κίνδυνο αφορά το σύνολο των 

τραπεζών για το σύνολο της χώρας, και συνεπώς και των εξεταζόµενων συνεταιριστικών 

τραπεζών.  

    Η αποτελεσµατική διαχείριση και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου στις  έες αυτές συνθήκες 

απαιτούν σύνθετες και κοστοβόρες διαδικασίες, ιδιαίτερα δυσανάλογες για τις µικρές 
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τράπεζες, καθώς επίσης και αυξανόµενες διαχειριστικές απαιτήσεις για την αντιµετώπισή 

τους σε επίπεδο καθηµερινής λειτουργίας.  

    Η συγχώνευση των χαρτοφυλακίων των «πέντε» και η οργανωµένη, κεντροποιηµένη και 

συστηµατική διαχείρισή του θα προσφέρει σηµαντικές συνέργειες και οικονοµίες κλίµακος 

στην αντιµετώπιση ενδεχόµενης επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. 

 

5.3.4 Κίνδυνος από την αύξηση των επιτοκίων 

Θεωρείται βέβαιο ότι ο κύκλος των χαµηλών επιτοκίων στην Ευρωζώνη θα κλείσει εντός του 

α’ εξαµήνου του 2011. Η τάση αυτή ήδη εκφράζεται από την σηµαντική άνοδο των επιτοκίων 

Euribor και θα ολοκληρωθεί µέσω των διαδοχικών, όπως αναµένεται, αυξήσεων των 

επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εν λόγω αυξήσεις, θα αυξήσουν 

περεταίρω το κόστος χρηµατοδότησης και θα επιδεινώσουν τη χρηµατοοικονοµική θέση 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ενώ ο βαθµός της επίπτωσης θα εξαρτηθεί από το 

χρονοδιάγραµµα και το µέγεθος των επιτοκιακών αυξήσεων. 

    Εκτιµάται ότι η επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών θα είναι σηµαντική και θα 

λειτουργήσει ως ένας πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας στην αύξηση των 

καθυστερήσεων και στην επιδείνωση της ποιότητας του χορηγητικού χαρτοφυλακίου.  

    Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κεντρικός καθορισµός των επιτοκίων, ως εργαλείο άσκησης 

νοµισµατικής πολιτικής και διορθωτικής παρέµβασης στις φάσεις ανάπτυξης των οικονοµιών, 

δυσχεραίνεται από το γεγονός της έντονης διαφοροποίησης όσον αφορά τη φάση του 

οικονοµικού κύκλου στις επί µέρους της Ευρωζώνης. Με δεδοµένη την ύφεση της Ελληνικής 

οικονοµία, η πολιτική της αύξησης των επιτοκίων αναµένεται να έχει πολλαπλασιαστική 

αρνητική επίδραση στην οικονοµία, αλλά και ειδικότερα στο χορηγητικό χαρτοφυλάκιο των 

τραπεζών. 

 

5.3.5 Έλλειψη Αξιολόγησης (rating) από διεθνείς οίκους 

Αναφέρεται στη µη επαρκή ανταπόκριση σε ενδεχόµενη µελλοντική απαίτηση βαθµολόγησης 

και κατάταξης των εξεταζόµενων ιδρυµάτων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως 

άλλωστε ισχύει για τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές.  
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5.4 Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης των Συνεταιριστικών τραπεζών 

Το σύνολο της ανάλυσης και των συµπερασµάτων τα οποία αφορούν τη λειτουργία και την 

ανταγωνιστική θέση των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως παρατέθηκαν στα 

προγενέστερα κεφάλαια, αποτυπώνεται στο παρόν,  χρησιµοποιώντας ως µεθοδολογικό 

εργαλείο την  Ανάλυση ∆υνατών – Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών – Απειλών, γνωστή και 

ως SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

    Η ανάλυση SWOT βασίζεται στην αναγνώριση/διαπίστωση  ότι και τα πέντε ιδρύµατα 

παρουσιάζουν κυρίως κοινά στοιχεία στη λειτουργία τους, κοινές αδυναµίες, καθώς και 

κοινές προκλήσεις αλλά και περισσότερους κοινούς κινδύνους στο ενδεχόµενο συνέχισης των 

δραστηριοτήτων τους µεµονωµένα.  

    Στη συνέχεια, λαµβάνοντας ως υπόθεση τη αυτόνοµη, ως έχει σήµερα, συνέχιση της 

λειτουργίας των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών, αποτυπώνονται οι υφιστάµενες αδυναµίες 

αλλά και οι ευκαιρίες όπως κατεγράφησαν για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 

λειτουργίας τους. 
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SWOT ANALYSIS 
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Ικανοποιητική καταθετική διείσδυση στην περιοχή 

δραστηριοποίησης 

Αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών της 

συνεταιριστικής τραπεζικής 

Ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια 

Ικανοποιητική καταθετική βάση & υγιής σχέση 

χορηγήσεων/καταθέσεων 
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Περιορισµένες δυνατότητες επέκτασης δικτύου 

Περιορισµένες δυνατότητες Ανάπτυξης νέων προϊόντων 

Περιορισµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων – Αδυναµία κάλυψης 

πελατών για το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων 

Μικρό Μέσο Μέγεθος Τράπεζας σε σύγκριση µε αγορές 

Ελλάδας και ΕΕ (αριθµός κατ/των, σύνολο ενεργητικού) 

Αδυναµία αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακος 

∆υσχέρεια πλήρους κάλυψης αυξανόµενων µελλοντικών 

απαιτήσεων Τράπεζας Ελλάδος 

Χαµηλός δείκτης ∆ιείσδυσης: Πελάτες  / Μέλη 

Οργανωτική αδυναµία κάλυψης στελεχιακών / διοικητικών 

αρµοδιοτήτων 
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Σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της 

συνεταιριστικής τραπεζικής στην περιοχή 

δραστηριοποίησης – Μερίδιο Αγοράς (συγκριτικά µε 

την Ελλάδα και κυρίως µε την ΕΕ) 

∆υνατότητες επέκτασης Συνεταιριστικής Τραπεζικής 

σε όµορους νοµούς µε στόχο την προσέγγιση του 

µεριδίου των συνεταιριστικών κατ/των στους Μέσους 

Όρους της επικράτειας.  
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Άµεσος και οξύς ανταγωνισµός από το σύνολο των εµπορικών 

τραπεζών 

Υψηλό και αυξανόµενο κόστος κανονιστικής συµµόρφωσης 

Υψηλές απαιτήσεις επάρκειας οργανωτικής δοµής (κανονιστικό 

πλαίσιο) 

Αναµενόµενη αύξηση του επιτοκίου στη ζώνη του Ευρώ. 

Επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

Περεταίρω µείωση των καταθέσεων 

Απαιτήσεις  συµµόρφωσης στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 

και ΣΕΕ 

Υψηλότερος δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση µε τις 

Εµπορικές Τράπεζες 

Αναµενόµενη Αυστηροποίση των απαιτήσεων από το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση του συνόλου των στοιχείων και των πληροφοριών, όπως παρατέθηκαν στη 

παρούσα εργασία, η συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών διαφαίνεται ως η 

ενδεδειγµένη στρατηγική για τη διασφάλιση τόσο της βιωσιµότητάς τους µακροπρόθεσµα, 

όσο και της διαχρονικής ανάπτυξής τους. Η συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών 

προσβλέπει στην δηµιουργία ενός µεγαλύτερου µεγέθους συνεταιριστικού τραπεζικού 

οργανισµού µε κεντροποιηµένες υπηρεσίες σε λειτουργικούς τοµείς όπου το µέγεθος 

δηµιουργεί ισχυρές οικονοµίες κλίµακος και διασφαλίζει την συνοχή και την 

αποτελεσµατικότητά τους ενώ παράλληλα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µείωσης και 

διαχείρισης του κινδύνου. 

Οι δύο βασικοί στόχοι της συγχώνευσης συµπυκνώνονται: 

1. Στην εκµετάλλευση σηµαντικών Οικονοµιών Κλίµακος και τη µείωση του 

λειτουργικού κόστους βραχυπρόθεσµα, ως αποτέλεσµα της συγκρότησης και 

λειτουργίας µίας επαρκούς, σύγχρονης και αποτελεσµατικής κεντροποιηµένης 

οργανωτικής δοµής και  

2. Στις σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων οι  

οποίες θα προκύψουν µεσο-µακροπρόθεσµα για τη Νέα Συνεταιριστική Τράπεζα ως 

αποτέλεσµα της µείωσης του κόστους και της εξοικονόµησης πόρων. 

    Ουσιαστικά η συγχώνευση αποσκοπεί στην ανταγωνιστική ισχυροποίηση των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών µε την κατά το δυνατόν αναίρεση των Αδύνατων Σηµείων σε 

µικροοικονοµικό επίπεδο και των Απειλών από την αγορά σε µακροοικονοµικό επίπεδο, 

όπως κατεγράφησαν στην SWOT Ανάλυση που προηγήθηκε. Η βαθµιαία αύξηση της 

παρουσίας της Νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα σηµαντικά αστικά και οικονοµικά 

κέντρα της Βόρειας Ελλάδας µε σχεδιασµένη και σταθµισµένη προτεραιότητα τις 

πρωτεύουσες των Νοµών όπου σήµερα δεν δραστηριοποιούνται, θα µπορούσε να αποτελέσει 

πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής. 
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