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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα ∆ιπλωµατική εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του 4ου 

εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 για την περάτωση των σπουδών 

µου του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εφαρµοσµένης Λογιστικής και 

Ελεγκτικής του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 Το θέµα της διπλωµατικής είναι το παρών και το µέλλον των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Η 

διεκπεραίωση της διπλωµατικής αυτής εργασίας µε βοήθησε αρχικά, να 

µελετήσω την πορεία και την κατάσταση των συνεταιριστικών τραπεζών στην 

Ελλάδα και εν συνεχεία να παρακολουθήσω την εξέλιξή τους µέσα σ’ ένα 

αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με αυτό τον τρόπο µε διευκόλυνε να 

παρακολουθήσω τις αλλαγές που συνέβαιναν στα διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη αλλά και ταυτόχρονα να εντοπίσω και την αιτία 

που οδήγησε στην µεταβολή του µεγέθους. Ακόµη, µου δόθηκε η δυνατότητα 

να εµπλουτίσω τη γνώση µου και την εµπειρία µου πάνω στο θέµα της 

αξιολόγησης των τραπεζών µε βάση ορισµένους κρίσιµους αριθµοδείκτες. 

 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άτοµα που είχαν 

καθοριστική συµβολή στην διεκπεραίωση της διπλωµατικής µου εργασίας, η 

οποία θα ήταν αδύνατον χωρίς τη βοήθειά τους. Καταρχήν, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής µου εργασίας κ. 

Νούλα Αθανάσιο, καθηγητή του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ο οποίος µε καθοδήγησε και µε βοήθησε µε 

τις γνώσεις και την εµπειρία του, σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής της 

θεωρίας, αλλά και την πραγµατοποίηση της εργασίας µου. Θα ήθελα ακόµη 

να ευχαριστήσω τη ∆ιοίκηση, τον Γενικό ∆ιευθυντή, αλλά και ολόκληρο το 

προσωπικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας που µε βοήθησε µε την 

παροχή άφθονων πληροφοριών και δεδοµένων σχετικά µε τα οικονοµικά 

µεγέθη όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών, αλλά και για την κατανόησή και 

αµερόληπτη βοήθειά τους, καθώς και την άψογη συνεργασία που είχαµε κατά 

τη διάρκεια πραγµάτωσης της εργασίας µου.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δηµοσιονοµική κρίση της ελληνικής οικονοµίας επέδρασε µε εξαιρετικά 

αρνητικό τρόπο στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το οποίο διέρχεται 

σήµερα µέσα από µια διαδικασία αναδιάρθρωσης. Τµήµα του ευρύτερου 

χρηµατοπιστωτικούς συστήµατος αποτελούν και οι συνεταιριστικές τράπεζες 

οι οποίες επιδιώκουν να επανατοποθετηθούν στο ελληνικό τραπεζικό 

περιβάλλον υιοθετώντας ένα νέο επιχειρησιακό µοντέλο ικανό να τις 

διασφαλίσει την βιωσιµότητα. Η εργασία αυτή λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο 

εξετάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε ιδιαίτερες αναφορές στην δοµή του 

τραπεζικού συστήµατος, τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα, το δίκτυο των τραπεζικών καταστηµάτων, την 

χρηµατιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου. Επίσης εξετάζονται ορισµένοι 

βασικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών (κεφαλαιακής επάρκειας, 

αποδοτικότητας), και γίνεται µια ανάλυση της διεθνούς δραστηριότητας των 

ελληνικών τραπεζών. Εξετάζεται επίσης η κρίση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος και τεκµηριώνεται η ανάγκη της ανά κεφαλαιοποίησης του. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στον ορισµό των συνεταιριστικών 

τραπεζών και πραγµατοποιείται µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση της 

εµφάνισης τους στην Ευρώπη. Έπειτα µελετάται η εµφάνιση της 

συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα και αναλύονται τα στάδια εξέλιξης των 

συνεταιριστικών τραπεζών, ενώ διερευνώνται και τα πλεονεκτήµατα τους 

αλλά και η κοινωνική και οικονοµική τους σηµασία. Στη συνέχεια εξετάζεται η 

ριζική αναδιάρθρωση στον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών από την 

οποία σήµερα έχουν προκύψει δέκα συνεταιριστικές τράπεζες. Στο τρίτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι συνεταιριστικές τράπεζες αυτές και παρατίθενται 

βασικά τους στοιχεία. Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία από τους Ισολογισµούς 

των τραπεζών υπολογίζονται οι δείκτες απόδοσης ενεργητικού, ιδίων 

κεφαλαίων, περιθωρίου κέρδους, εκµετάλλευσης ενεργητικού, 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και ολικής αποτελεσµατικότητας.  Οι δείκτες 

αυτοί υποδεικνύουν ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες, ιδιαίτερα το 2012, 

υπέστησαν σηµαντικές απώλειες εξαιτίας των υψηλών προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα εξέρχεται σήµερα από µια µεγάλη κρίση την 

οποία προκάλεσε η δηµοσιονοµική κρίση του ελληνικού δηµοσίου και η ύφεση 

στην οποία βυθίστηκε η ελληνική οικονοµία ως αποτέλεσµα της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των όρων του πακέτου διάσωσης που 

προσφέρθηκε στην Ελλάδα από την τρόικα. Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα υπέστη τεράστιες ζηµίες οι οποίες κατέστησαν την ανά 

κεφαλαιοποίηση του επιτακτική προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα 

του. Άλλωστε οι τράπεζες καταγράφοντας αρνητικά επίπεδα πιστωτικής 

επέκτασης δεν επιτελούσαν τον παραδοσιακό τους ρόλο.  

Αναλυτικότερα, ο µετασχηµατισµός των αποταµιεύσεων σε δανειακά 

κεφάλαια είναι µια θεµελιώδης λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος και 

συγκεκριµένα των εµπορικών τραπεζών. Ο µετασχηµατισµός αυτός 

αποδίδεται µε τον όρο «χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση». Ο όρος αυτός 

περιγράφει τις δανειακές δραστηριότητες των τραπεζών, που στην περίπτωση 

αυτή ονοµάζονται χρηµατοπιστωτικοί διαµεσολαβητές, καθώς διαµεσολαβούν 

µεταξύ των πλεονασµατικών µονάδων, δηλαδή των δανειστών αποταµιευτών 

και των ελλειµµατικών µονάδων, δηλαδή των δανειζόµενων επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών. Ειδικότερα, οι εµπορικές τράπεζες δέχονται αποταµιεύσεις µε 

την µορφή καταθέσεων διαφόρων ατόµων στα οποία καταβάλουν έναν µικρό 

τόκο, και στην συνέχεια διοχετεύουν τις αποταµιεύσεις αυτές σε όσους θέλουν 

να δανειστούν χρήµατα χρεώνοντας τους µε έναν µεγαλύτερο τόκο. Αυτή η 

επαν-εισροή των αποταµιεύσεων στο οικονοµικό κύκλωµα µε την µορφή 

δανεισµού αποτελεί την ουσιαστική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. 

Μέρος του τραπεζικού συστήµατος αποτελούν και οι συνεταιριστικές 

τράπεζες οι οποίες αναζητούν τον ρόλο τους σε ένα νέο χρηµατοπιστωτικό 

περιβάλλον έτσι όπως έχει αυτό προκύψει κάτω από την επίδραση της 

αναδιάρθρωσης και της ανασύνταξης του τραπεζικού κλάδου. Οι 

συνεταιριστικές τράπεζες προσπαθούν να επιτύχουν την κεφαλαιακή τους 

ενίσχυση προκειµένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τραπεζικής 

αγοράς και να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης και της αύξησης 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων.  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει το παρών και το 

µέλλον των συνεταιριστικών τραπεζών στο µεταβαλλόµενο εγχώριο τραπεζικό 
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σύστηµα. Το ζήτηµα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον εξαιτίας των ριζικών 

µεταβολών που παρατηρούνται στην δοµή της χρηµατοπιστωτικής αγοράς 

στην ελληνικής οικονοµία. Το κύµα συγχωνεύσεων, εξαγορών, εξυγιάνσεων 

και εκκαθαρίσεων πολλών τραπεζών οδήγησε στην συγκέντρωση της 

εγχώριας τραπεζικής αγοράς στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες. Μέσα σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον η λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών δηµιουργεί 

πολλά ερωτηµατικά ως προς το επιχειρηµατικό µοντέλο που θα 

ακολουθήσουν.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι ορισµένες συνεταιριστικές 

τράπεζες µην µπορώντας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια 

σταµάτησαν την λειτουργία τους. Στις σηµερινές συνθήκες και στο πλαίσιο 

µιας σύγχρονης και διεθνοποιηµένης οικονοµίας η δυνατότητα διατήρησης της 

βιωσιµότητας των συνεταιριστικών τραπεζών είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, η 

µελέτη του οποίου µπορεί να αναδείξει πολλές παραµέτρους της σύγχρονης 

τραπεζικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  

ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 

1.1 ∆οµή του τραπεζικού συστήµατος 

 

Είναι αναµφίβολο πως, σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική κατάσταση κάθε 

χώρας διαδραµατίζουν οι τράπεζες.  Τράπεζα είναι ένα χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Ο όρος χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα είναι κανονικά λανθασµένος διότι ίδρυµα θεωρείται ένας οργανισµός 

µη κερδοσκοπικός που έχει ως σκοπό την διαχείριση µιας περιουσίας. 

Ωστόσο, η πολύχρονη καθηµερινή πρακτική παγίωσε αυτόν τον όρο που 

θεωρείται αποδεκτός.  Πιστωτικό ίδρυµα είναι σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία κάθε επιχείρηση που η δραστηριότητα της είναι στην αποδοχή 

καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στην 

χορήγηση πιστώσεων για λογαριασµό της. Είναι δηλαδή οι λεγόµενες 

Τράπεζες ή Τραπεζικά ιδρύµατα και αποτελούν την καρδιά του 

χρηµατοδοτικού συστήµατος µιας χώρας. ∆έχονται καταθέσεις από διάφορες 

µονάδες - νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις - και διαθέτουν τα 

κεφάλαια µέσω του δανεισµού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 

στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. Με τις λειτουργίες αυτές 

διευκολύνουν την ροή των αγαθών και των υπηρεσιών από τους παραγωγούς 

προς τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της 

κυβέρνησης. Έτσι, επιδρούν στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας χώρας, ενώ 

αποτελούν και τα µέσα µε τα οποία ασκείται η νοµισµατική πολιτική. Το 

τραπεζικό σύστηµα είναι κρίσιµο για την λειτουργία της οικονοµίας µιας 

χώρας.  

 Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατατάσσονται 

στις εξής κατηγορίες:  

 α) Κεντρική Τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος),  

 β) εµπορικές τράπεζες,  

 γ) ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί  
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 δ) πιστωτικά ιδρύµατα µε την µορφή πιστωτικού συνεταιρισµού  

  (συνεταιριστικές τράπεζες),  

 ε) υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ξένων Τραπεζών.  

 

1.1.1 Φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό     χρηματοπιστωτικό 

σύστημα 

 

Όπως έχει επισηµανθεί και στην προηγούµενη µελέτη της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών (ΕΕΤ), λόγω της παγκοσµιοποίησης της τραπεζικής αγοράς, της 

ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων και των 

δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών, οι Έλληνες 

συναλλασσόµενοι µπορούν σήµερα να αναζητούν και να επιλέγουν 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες από έναν πολύ µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων 

και από ανά τον κόσµο ανταποκριτές ή συνεργάτες τους. Στοιχεία για τις 

κατηγορίες φορέων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα δηµοσιεύει 

τακτικά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι πιο πρόσφατες σχετικές 

δηµοσιεύσεις περιέχουν πίνακες και καταλόγους σύµφωνα µε τους οποίους 

τραπεζικά προϊόντα και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες προσφέρονται σήµερα 

στην Ελλάδα από ένα µεγάλο αριθµό πιστωτικών και άλλων οργανισµών. 

Τους οργανισµούς αυτούς η ΤτΕ τους ταξινοµεί ως εξής : 

• 41 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα 

• 10 εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

• 5 εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

• 4 εταιρείες παροχής πιστώσεων 

• 15 γραφεία αντιπροσωπείας αλλοδαπών τραπεζών 

• 11 εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος  

 

 

 

 

 

α) Πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα 

Τον Οκτώβριο του 2014, ήταν στην Ελλάδα εγκατεστηµένα και λειτουργούσαν 

41 πιστωτικά ιδρύµατα, εκ των οποίων: 
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• 20 πιστωτικά ιδρύµατα (10 εµπορικές και 10 συνεταιριστικές τράπεζες) 

που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, εποπτεύονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4261/2014. 

• 16 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επίσης, υπάγονται στο 

καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του ν. 

4261/2014, εποπτευόµενα από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 

καταγωγής των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

• 4 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

καθώς δεν υπάγονται στο καθεστώς της αµοιβαίας αναγνώρισης, και 

• 1 πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του ν. 

4261/2014, δηλαδή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

β) Πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ 

αποστάσεως. 

Επιπλέον των παραπάνω πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν µόνιµη εµπορική 

παρουσία στην Ελλάδα, τραπεζικές υπηρεσίες (πληρωµών ή 

χρηµατοδότησης) προς ελληνικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται, 

επίσης, να παρέχουν, και παρέχουν, 388 πιστωτικά ιδρύµατα (έναντι 334 τον 

Απρίλιο του 2010), τα οποία εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα εποπτεύονται 

από τις αρµόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και, κατά τα 

προβλεπόµενα από τον ν. 4261/2014 και τον ν. 3606/2007, έχουν απλώς 

γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος «ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών 

χωρίς εγκατάσταση».  Στον  Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των 

πιστωτικών ιδρυµάτων αναλόγως χώρας προέλευσης τον Νοέµβριο του 2014. 

  

Πίνακας 1. Κατανοµή πιστωτικών ιδρυµάτων 2014 ανά χώρα προέλευσης 

Χώρα 

προέλευσης 

Αριθµός Ιδρυµάτων Χώρα 

προέλευση 

Αριθµός Ιδρυµάτων 

Αυστρία 33 Κύπρος  5 
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Βέλγιο 5 Λιχνενστάιν 7 

Γαλλία 39 Λουξεµβούργο 45 

Γερµανία 50 Μάλτα 9 

Γιβραλτάρ 4 Νορβηγία  3 

∆ανία 4 Ολλανδία 24 

Εσθονία 1 Ουγγαρία 3 

Ηνωµένο Βασίλειο 83 Πολωνία 1 

Ιρλανδία 28 Πορτογαλία 3 

Ισλανδία 1 Σουηδία  4 

Ισπανία 5 Τσεχία 7 

Ιταλία 11 

 

Φινλανδία 

Λετονία  

7 

6 

  ΣΥΝΟΛΟ 388 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακες Εποπτευοµένων Ιδρυµάτων, Νοέµβριος 2014 

 Στο χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου 2014 - Απρίλιου 2010 ο αριθµός των 

πιστωτικών ιδρυµάτων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 16%, µε 

σηµαντικότερη συµβολή στην ανωτέρω αύξηση να παρουσιάζουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα από το Λουξεµβούργο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 

70% των πιστωτικών ιδρυµάτων που παρέχουν στην Ελλάδα εξ αποστάσεως 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν σε κράτη 

µέλη της ευρωζώνης. Μεταξύ των κρατών µελών της ευρωζώνης µόνο 

πιστωτικά ιδρύµατα εγκατεστηµένα στη Σλοβενία και Σλοβακία δεν έχουν 

γνωστοποιήσει µέχρι σήµερα σχετικό ενδιαφέρον στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

1.1.2 Τραπεζικά καταστήματα και εναλλακτικά δίκτυα διανομής 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

την Ευρωζώνη και την Ελλάδα. 

 

Η τάση αύξησης του αριθµού των τραπεζών στην Ελλάδα τα προηγούµενα 

χρόνια συνοδεύτηκε και µε αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων των 

τραπεζών κατά την τριετία 2008-2010, η οποία ήταν διαρκής και 

υπερδιπλάσια έναντι της Ευρωζώνης (Πίνακας2). Η εξέλιξη αυτή 
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αντανακλούσε εν µέρει την προτίµηση της πελατείας των τραπεζών στην 

Ελλάδα για την πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών κυρίως µέσω των 

καταστηµάτων τους, τις προσπάθειες των εγκατεστηµένων στη χώρα µας 

τραπεζών να αυξήσουν τα σηµεία φυσικής εξυπηρέτησης της πελατείας τους 

και τη διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων τους σε γεωγραφικές περιοχές 

της χώρας µε χαµηλά ποσοστά αστικοποίησης (ορεινές περιοχές, νησιωτική 

Ελλάδα, κλπ.).  

Η εν λόγω τάση αύξησης των καταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων 

διακόπηκε ωστόσο µετά την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης στη ευρωζώνη 

ευρύτερα και ειδικότερα στην ελληνική οικονοµία. Στις 31/12/2013, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)  ο αριθµός των 

καταστηµάτων των τραπεζών στην Ελλάδα που είναι µέλη ΕΕΤ, ανέρχονταν 

σε 2.886. Η κατανοµή των υποκαταστηµάτων αυτών ανά τραπεζικό ίδρυµα 

είναι η εξής: 

• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 540 

• Τράπεζα Πειραιώς, 957 

• Alpha Bank, 626 

• Eurobank Ergasias, 537 

• Attica, 80 

• Γενική Τράπεζα, 80 

• Πανελλήνια Τράπεζα, 21 

• Citibank, 15 

• HSBC, 26 

• Συνδεδεµένα µέλη της ΕΕΤ, 4 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών η συρρίκνωση του 

τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα και το κύµα συγχωνεύσεων αποτυπώνεται 

στην σταδιακή µείωση των τραπεζικών υποκαταστηµάτων. Το 2010 ο αριθµός 

τους ήταν 3.735, το 2011 3.573 και το 2012 3.453. 

 Πίνακας 2. Αριθµός καταστηµάτων τραπεζών (2008-2010) 
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Αριθµός καταστηµάτων τραπεζών (2008-2010) 

 2008 2009 2010 

Ελλάδα 4.095 4.264 4.185 

Ευρωπαϊκή Ένωση 238.117 _ _ 

Ευρωζώνη 186.363 _ _ 

Πηγή: ΕυρωπαϊκήΚεντρικήΤράπεζα Structural Indicators for the EU Banking Sector, January 2010 

 

 Παράλληλα µε τη διαχρονική αύξηση του αριθµού καταστηµάτων τα 

προηγούµενα χρόνια, σηµαντική και συστηµατική υπήρξε κατά τη διάρκεια του 

2010 η προσπάθεια των εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να 

αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα διανοµής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 

όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), τηλεφωνική τραπεζική 

(phonebanking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Η προσπάθεια αυτή 

είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη διατήρηση του αριθµού των ΑΤΜ (2010: 7.580 

2009: 7.624, 2008: 7.575) όσο και την αναβάθµιση και διεύρυνση των 

υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτών, καθώς, πέραν των παραδοσιακών 

υπηρεσιών κατάθεσης και ανάληψης µετρητών και ερώτησης υπολοίπου, 

είναι πλέον δυνατή η πραγµατοποίηση ποικίλων τραπεζικών συναλλαγών, 

όπως η µεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων, η πληρωµή οφειλών 

από πιστωτικές κάρτες, καθώς και η πληρωµή λογαριασµών λοιπών 

επιχειρήσεων (π.χ. κοινής ωφέλειας). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών κατά την 31/12/2013 τα µέλη της ΕΕΤ διέθεταν συνολικά 

5.785 ΑΤΜ, ενώ το δίκτυο αυτό αριθµούσε 6.655 ΑΤΜ το 2012 και 6.794 ΑΤΜ 

το 2011.  

 Εντυπωσιακή υπήρξε, τέλος, λαµβανοµένων υπόψη των αναλογιών, η 

συνεχιζόµενη αύξηση των εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές τράπεζες. Πιο 

συγκεκριµένα, στο πρώτο εξάµηνο του 2010, περισσότερα από 1.929.800 

(2009: 1.719.800) φυσικά και νοµικά πρόσωπα ήταν εγγεγραµµένοι χρήστες 

σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 12%. Η 

αξία των εγχρήµατων συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των 

διατραπεζικών και χρηµατιστηριακών συναλλαγών, παρουσίασε ετήσια 

αύξηση 8% (ήτοι περίπου 19,7 δισεκατοµµύρια. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 

2010 έναντι 18,3 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2009) 
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1.1.3 Χρηματιστηριακές εξελίξεις 

 

Ως συνέχεια των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις τιµές των µετοχών τόσο του τραπεζικού 

κλάδου όσο και των λοιπών κλάδων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κατά τα 

δύο προηγούµενα έτη, το 2010 η υποχώρηση των τιµών υπήρξε έντονη, λόγω 

κυρίως της αβεβαιότητας που κυριάρχησε σε ότι αφορά την πορεία της 

ελληνικής οικονοµίας (Πίνακας 3). Η υποχώρηση των τιµών των µετοχών του 

τραπεζικού κλάδου οδήγησε σε πτώση της χρηµατιστηριακής αξίας του 

συνόλου των εισηγµένων ελληνικών εµπορικών τραπεζών η οποία στο τέλος 

του 2010 κάλυπτε το 26% περίπου του συνόλου της αγοράς έναντι  33%  στο 

τέλος του 2009, ενώ η µέση ηµερήσια αξία των συναλλαγών εµφάνισε µείωση 

32% περίπου σε σχέση µε το 2009. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται κυρίως στις 

πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές τράπεζες στη ρευστότητά τους, αλλά και 

στην κερδοφορία τους λόγω της εγχώριας οικονοµικής κατάστασης. 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τις τράπεζες το 2010 µέσω του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών διαµορφώθηκαν σε €3.192,5 εκατοµµύρια έναντι €3.823,6 

εκατοµµύρια το 2009, παρουσίασαν δηλαδή µείωση της τάξης του 16,5%, 

έναντι της αντίστοιχης µείωσης κατά 18,4% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν 

από το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών (€3.472,2 το 2010 έναντι €4.255,2 

το 2009). Ωστόσο, το γεγονός ότι το σύνολο των κεφαλαίων που άντλησαν οι 

εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ανέρχεται στο 92% του συνόλου των 

αντληθέντων κεφαλαίων µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αποτελεί 

αδιαµφισβήτητο γεγονός για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών 

στις µετοχές των εταιρειών του τραπεζικού τοµέα. 

Πίνακας 3. ∆είκτες µετοχών Χρηµατιστηρίου Αθηνών - Γενικός ∆είκτης & 

Τραπεζικός ∆είκτης 

ΜΗΝΑΣ ATHEX Γενικός δείκτης 

Χ.Α. 

FTSE/XA Τραπεζικός 

δείκτης Χ.Α 

Ιανουάριος 10 2.048 2.315 

Φεβρουάριος. 10 1.913 2.113 

Μάρτιος. 10 2.067 2.258 
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Απρίλιος. 10 1.870 1.962 

Μάιος 10 1.551 1.535 

Ιούνιος. 10 1.434 1.364 

Ιούλιος. 10 1.682 1.845 

Αύγουστος. 10 1.555 1.660 

Σεπτέµβριος. 10 1.471 1.482 

Οκτώβριος. 10 1.547 1.558 

Νοέµβριος. 10 1.420 1.293 

∆εκέµβριος. 10 1.414 1.251 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2010,  

 

 

 

 

1.1.4 Κεφαλαιοποίηση Ελληνικών Τραπεζών 

 

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστηµικών τραπεζών, δηλαδή η 

χρηµατιστηριακή αξία τους όπως αυτή διαµορφώνεται στο Χρηµατιστήριο 

σήµερα αντιστοιχεί σε 24,55 δισ. ευρώ. ∆εδοµένου ότι η συνολική αξία των 

εισηγµένων εταιρειών είναι 60,6 δισ. ευρώ, η κεφαλαιοποίηση των 

συστηµικών τραπεζών αντιστοιχεί στο 40,5% της συνολικής. Συγκεκριµένα η 

κατάταξη των εισηγµένων τραπεζών στο Χρηµατιστήριο είναι η εξής: Τράπεζα 

Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Eurobank. Ειδικότερα η Τράπεζα 

Πειραιώς έχει κεφαλαιοποίηση 7,44 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 6,78 δισ. 

ευρώ, η Alpha Bank 6,67 δισ. ευρώ και η Eurobank 3,66 δισ. ευρώ. Οι 

τραπεζικοί τίτλοι, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά απαξιωθεί, εξαιτίας της 

γενικότερης αβεβαιότητας έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο 

ρευστοποιήσεων κυρίως ξένων χαρτοφυλακίων. Παρά τα κεφάλαια µάλιστα 

που αντλήθηκαν το Μάιο του 2014 η κεφαλαιοποίηση των συστηµικών 

τραπεζών θεωρείται ανεπαρκής δεδοµένων των ζηµιών που αναµένονται 

εξαιτίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
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1.2 Βασικοί οικονοµικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών 

1.2.1 Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 

 

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2014 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της 

Συνολικής Αξιολόγησης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε κεφαλαιακό 

δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) 11,4% στο βασικό σενάριο και 6,7% στο 

δυσµενές σενάριο (προσέγγιση δυναµικού ισολογισµού) και 9% στο βασικό 

σενάριο και 4,4% στο δυσµενές σενάριο (προσέγγιση στατικού ισολογισµού). 

Η ελάχιστη απαίτηση ήταν 8,0% και 5,5% αντίστοιχα και στις δύο 

προσεγγίσεις. Η Alpha Bank είχε αντίστοιχα κεφαλαιακό δείκτη Common 

Equity Tier 1 13,3% στο βασικό σενάριο και 8,5% στο δυσµενές σενάριο 

(προσέγγιση δυναµικού ισολογισµού) και 13,8% στο βασικό σενάριο και 8,1% 

στο δυσµενές σενάριο (προσέγγιση στατικού ισολογισµού). Η Εθνική Τράπεζα 

επέτυχε δείκτες 13,3% στο βασικό σενάριο και 8,9% στο δυσµενές σενάριο 

(προσέγγιση δυναµικού ισολογισµού) και 5,8% στο βασικό σενάριο και -0,4% 

στο δυσµενές σενάριο (προσέγγιση στατικού ισολογισµού). Τέλος, η 

Eurobank επέτυχε δείκτες 15,1% στο βασικό σενάριο και 5,5% στο δυσµενές 

σενάριο (προσέγγιση δυναµικού ισολογισµού) και 2% στο βασικό σενάριο και 

-6,4% στο δυσµενές σενάριο (προσέγγιση στατικού ισολογισµού). Με βάση τα 

αποτελέσµατα αυτά οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάζονται αυξήσεις 

κεφαλαίου. Με εξαίρεση την Alpha Bank που επέδειξε υπερεπάρκεια 

κεφαλαίων σε όλα τα σενάρια, οι υπόλοιπες τράπεζες δεν πέρασαν το 

δυσµενές σενάριο µε βάση τη στατική προσέγγιση, δηλαδή  µε βάση τα 

στοιχεία των ισολογισµών της 31/12/2013. Ωστόσο το σχέδιο αναδιάρθρωσης 

των τραπεζών και η έκδοση νέων µετοχών το 2014 καλύπτουν τις 

κεφαλαιακές ανάγκες.  

1.2.2 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ελληνικών τραπεζών 

Όπως σηµειώνεται σε έκθεση της Τράπεζες της Ελλάδας (2014) τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκαν σηµαντικά 

το 2013 αφού για πρώτη φορά µετά από τρία χρόνια καταγράφηκαν κέρδη 

µετά από φόρους που άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ. Ως προς τα οργανικά 

αποτελέσµατα παρατηρείται ότι το 2013. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 

υψηλότερα σε σχέση µε τις λειτουργικές δαπάνες. Η τάση αυτή αναµένεται να 

συνεχιστεί δεδοµένης της µείωσης του κόστους χρηµατοδότησης των 
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τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και της προσπάθειας µείωσης του λειτουργικού 

κόστους. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων ωστόσο επιδεινώθηκε 

περαιτέρω παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός αύξησης των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων επιβραδύνθηκε. Πράγµατι, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση 

αυξήθηκε από 24,5% τον ∆εκέµβριο του 2012 σε 31,9% τον ∆εκέµβριο του 

2013. 

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες δηµοσιεύσεις της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών (2013) σε επίπεδο τραπεζών ισχύει ότι: 

• Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού µετά από φόρους σε επίπεδο 

τραπεζών επιδεινώθηκε το 2011 φτάνοντας το -2,1%, ενώ το 2010 

ήταν -0,5%. Επίσης ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων µετά 

από φόρους επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο φτάνοντας το -34,2% το 

2011 έναντι -8,6 το 2010. 

• Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά 

έσοδα) παρουσίασε µια µικρή βελτίωση, καθώς από 63,9 % το 2010 

µειώθηκε σε 58,6% το 2011 υποδεικνύοντας την περιστολή 

λειτουργικών δαπανών και άρα την αύξηση της αποτελεσµατικότητας.  

• Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε το 2011 σε 2%, ενώ το 

2010 ήταν 1,9%.  

 

1.3 Η διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών 

  

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει και επεκτείνουν συνεχώς τη 

διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει 

και της ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. 

Ενδεικτικό της επιτυχούς προσπάθειας επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών 

οµίλων στο εξωτερικό αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη δύσκολη οικονοµική 

συγκυρία, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η παρουσία των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Οι ελληνικές τράπεζες 

δραστηριοποιούνται πλέον σε 16 χώρες (2007: 15 χώρες) µέσω 48 (2007: 45) 

θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων (Πίνακας 4). Τα τελευταία 

χρόνια, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει σηµαντική 

δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφαρµόζοντας µία 

στρατηγική η οποία έχει ως στόχους: 
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• να ενισχυθεί η ελληνική επιχειρηµατικότητα σε περιφερειακό επίπεδο, 

καθώς στηρίζουν απόλυτα ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, 

τις ελληνικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή, 

• να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι χώρες της 

περιοχής, οι οποίες εµφανίζουν, στην πλειοψηφία τους, ρυθµούς 

ανάπτυξης σηµαντικά υψηλότερους του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και 

• να συνδράµουν στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του 

συνόλου της ελληνικής οικονοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη 

επιχειρήσεων προσανατολισµένων στο εξαγωγικό εµπόριο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην 

επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή 

της Ν.Α. Ευρώπης (Στούµπος και Τσικριπής (2010): 

• Τη δεκαετία του 1990, µε σκοπό την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, εφαρµόστηκαν συγκεκριµένα 

οικονοµικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των 

ευρωπαϊκών οικονοµιών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ωφελήθηκε 

άµεσα από αυτή τη διαδικασία σύγκλισης καθώς καταργήθηκαν οι 

διοικητικοί περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων και απελευθερώθηκαν 

οι χρηµαταγορές. Οι ελληνικές τράπεζες ωστόσο πέρασαν και οι ίδιες 

από µια διαδικασία αναδιάρθρωσης που ευνόησε την επέκταση τους 

εντός αλλά και εκτός των ελληνικών εθνικών συνόρων. 

• Οι κυβερνήσεις των χωρών των Βαλκανίων προσπάθησαν την 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, µε ποικίλα µέτρα εξυγίανσης 

αλλά και ιδιωτικοποιήσεων τραπεζών. Αυτές οι συνθήκες έστρεψαν το 

ενδιαφέρον όλων των µεγάλων ελληνικών τραπεζών προς τις 

βαλκανικές αγορές. 

• Οι προοπτικές ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα ήταν εξαιρετικές, 

εξαιτίας του χαµηλού ύψους της τραπεζικής διαµεσολάβησης και της 

επικείµενης µακροοικονοµικής σταθερότητας που έδινε η προοπτική 

ένταξης των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 
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• Η µεγαλύτερη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια 

παρατηρήθηκε µετά τις χρηµατοπιστωτικές κρίσεις που εκδηλώθηκαν 

στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 σε όλες τις οικονοµίες στα 

Βαλκάνια. Αυτές οι κρίσεις επιτάχυναν και διευκόλυναν τη διαδικασία 

των ιδιωτικοποιήσεων όπου οι κυβερνήσεις παραχώρησαν τις κρατικές 

τράπεζες στους ξένους επενδυτές σε εξαιρετικά ελκυστικές τιµές. 

Έτσι µε τον τρόπο αυτό σταδιακά οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες 

εδραίωσαν µια εξέχουσα παρουσία στα Βαλκάνια ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις κυριάρχησαν στις αγορές αυτές ακόµη και ανταγωνιζόµενες µε 

µεγάλες ξένες τράπεζες που είχαν και εκείνες επεκτείνει τις δραστηριότητες 

τους. Ωστόσο η σηµερινή κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική εξαιτίας της 

συρρίκνωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ύστερα από την 

δηµοσιονοµική κρίση.  

Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες, στο τέλος του 2010: 

• είχαν αναπτύξει ένα σύνολο ενεργητικού 90,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, 

οριακά αυξηµένο κατά 3% σε σχέση µε το τέλος του 2009 

• παρουσίασαν κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους 790 εκατοµµυρίων 

ευρώ  

• αύξησαν τις καταθέσεις τους, συνολικού ύψους 43,5 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, άνω του 15% σε σχέση µε το 2009  

• είχαν χορηγήσεις συνολικού ύψους 61,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ  

ενισχύοντας έµπρακτα τα τοπικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και 

βελτιώνοντας τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 141% το 

2010, από 164% το 2009, και 

• είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο µε 3.496 τραπεζικά καταστήµατα, 5.710 

ΑΤΜ (Πίνακας 5), και σχεδόν 50.000 άµεσα απασχολουµένους 

(Πίνακας 6) 

 

Πίνακας 4. Παρουσία ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό 

Επωνυµία µητρικής 

τράπεζας 

Θυγατρική (1) / 

Υποκατάστηµα(2) 

Επωνυµία θυγατρικής-

υποκαταστήµατος ελληνικού 

πιστωτικούιδρύµατος στο εξωτερικό 
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ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

2 NBG S.A. - TIRANA BRANCH 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 ALPHA BANK – ALBANIA 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 TIRANA BANK IBC 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 EMPORIKI BANK ALBANIA S.A 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 UNITED BULGARIAN BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 EUROBANK EFG BULGARIA AD 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 ALPHA BANK – BULGARIA 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε 

1 PIRAEUS BANK BULGARIA AD 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 EMPORIKI BANK BULGARIA EAD 

ΣΕΡΒΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 VOJVODJANSKA BANKA 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 EUROBANK EFG STEDIONICA 

ADBEOGRAD 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1 ALPHA BANK SRBIJA AD 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 PIRAEUS BANK BEOGRAD AD 

ΚΥΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 NBG (CYPRUS) LTD 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 2 ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΣ 
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ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 EUROBANK EFG CYPRUS LTD 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1 ALPHA BANK LTD (CYPRUS) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 EUROINVESTMENT & FINANCEPUBLIC 

LTD 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑIΩΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΠΡΩΗΝPHENILLION) 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 EMPORIKI BANK CYPRUS LTD 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

2 ATEbank SA FRANKFURT BRANCH 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

2 NBG CAIRO BRANCH 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 PIRAEUS BANK EGYPT SA 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

2 EFG EUROBANK ERGASIAS 

LONDONBRANCH 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1 ALPHA BANK LONDON LIMITED 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 LONDON BRANCH 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε 

2 PIRAEUS BANK – LONDON BRANCH 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

2 EMPORIKI BANK LONDON BRANCH 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε 

1 EFG PRIVATE BANK(LUXΕΜΒOURG) 

S.A. 
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ΠΓ∆Μ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 STOPANSKA BANKA AD 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1 ALPHA BANK AD SKOPJE 

ΜΑΛΤΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 EFG EUROBANK ERGASIAS 

S.A.ODDZIAL W POLSCE 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 BANCA ROMANEASCA 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 BANCPOST SA (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1 ALPHA BANK ROMANIA SA 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 PIRAEUS BANK ROMANIA SA 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 ATEBANK ROMANIA SA 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 EMPORIKI BANK ROMANIA SA 

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

1 EGNATIA BANK (ROMANIA) SA 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α. 

1 FINANSBANK AS 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 EUROBANK TEKFEN A 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. 

EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

1 PUBLIC J.S.C. UNIVERSAL BANK 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α 1 OJSC ASTRA BANK 
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ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α 1 INTERNATIONAL COMMERCE BANK 

ΗΠΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

1 MARATHON BANKING CORPORATION 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

1 THE SOUTH AFRICAN BANK OF 

ATHENS LTD 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακας Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων στο εξωτερικό 

  

Σε πολλές χώρες της περιοχής, όπως η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η 

ΠΓ∆Μ και η Αλβανία, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, ενώ σε ορισµένες από αυτές το µερίδιό τους στην αγορά 

προσεγγίζει (Ρουµανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, Βουλγαρία και 

ΠΓ∆Μ) το 20% του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Κατά 

συνέπεια, είναι αντιληπτό ότι η επένδυση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

έχει στρατηγικό και όχι περιστασιακό χαρακτήρα. 

 Ταυτόχρονα, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην εν λόγω 

περιοχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για την ελληνική οικονοµία εν γένει, 

καθώς: 

• στις χώρες της περιοχής λειτουργούν περισσότερες από 8.000 

ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται στήριξη. Πολλές από τις 

επιχειρήσεις αυτές πραγµατοποιούν στις εν λόγω χώρες άνω του 20% 

του συνολικού τους κύκλου εργασιών, 

• οι εν λόγω χώρες είναι από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς 

εταίρους της Ελλάδας. Είναι ενδεικτικό ότι το 27% των ελληνικών 

εξαγωγών κατευθύνεται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε ισχυρά αυξανόµενο ρυθµό, έναντι 

µόλις 4% των εξαγωγών µας προς τις ΗΠΑ, 

• ένα σηµαντικό τµήµα της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα µας, 

κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, προέρχεται από κατοίκους των εν λόγω 

χωρών. Η συνεχής ενδυνάµωση της παρουσίας των ελληνικών 

τραπεζικών οµίλων στο εξωτερικό καθίσταται σαφής και από το 

γεγονός ότι ολοένα αυξανόµενο ποσοστό της κερδοφορίας τους 
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προέρχεται από τη δραστηριοποίησή τους στις χώρες αυτές. Η 

στρατηγική σηµασία που αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη διεθνή 

παρουσία τους εκφράστηκε έµπρακτα κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων ετών, εν µέσω κορύφωσης της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της δηµοσιονοµικής κρίσης της χώρας 

µας, µε την επισήµανση ότι θα ήταν µεγάλο στρατηγικό σφάλµα αν οι 

ελληνικές τράπεζες εγκατέλειπαν την πελατεία τους, ελληνική και 

τοπική, στις χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, ορισµένες 

από τις οποίες είναι και µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο µάλλον 

αφού σε αυτές παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός από άλλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες που στηρίζουν διαρκώς την τοπική οικονοµική 

ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η µη στήριξη των οικονοµιών αυτών, σε µια 

δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα απέβαινε, τελικά, για λόγους που 

αναφέρθηκαν νωρίτερα, και σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας και 

επιχειρηµατικότητας. 

Πίνακας 5.  ∆ίκτυο θυγατρικών τραπεζικών καταστηµάτων 

 και ΑΤΜ (31-12-2013) 

 ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

E.F.G.EUROBANK 

-ERGASIAS Α.Ε. 

ΑΛΦΑΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε. 
ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

Αίγυπτος    41 

Αλβανία 27  42 53 

Βουλγαρία 199 182  83 

Η. Βασίλειο   1  

Κύπρος 14 7 33 14 

Ν. Αφρική 7    

Ουκρανία  53  37 

ΠΓ∆Μ 64  18  

Ρουµανία 120 207 149 140 

Σερβία 109 99 101 42 

Τουρκία 674    

ΣΥΝΟΛΟ 1.215 549 344 410 
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Β. ∆ίκτυο ΑΤΜ (31.12.2010) 

 ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

E.F.G. 

EUROBANK 

– 

ERGASIAS 

Α.Ε. 

ΑΛΦΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε. 

Αίγυπτος 15   105  

Αλβανία 35  63 86 28 

Βουλγαρία 831 320 117 141 34 

ΗΠΑ    16  

Κύπρος 22  39 15 12 

Ν. Αφρική 7     

Ουκρανία  80 25 53  

ΠΓ∆Μ 111  25   

Ρουµανία 164 716 215 253 39 

Σερβία 125 162 168 59  

Τουρκία 1574 55    

ΣΥΝΟΛΟ 2.884 1.333 652 728 113 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.710 ΑΤΜ σε 12 χώρες 

Πηγή: Ειδική έρευνα ΕΕΤ 
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Πίνακας 6. Απασχολούµενο προσωπικό (31-12-2013) 

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
E.F.G.EUROBANK -

ERGASIAS Α.Ε. 

ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε. 

Αίγυπτος    1.318 

Αλβανία 265  391 475 

Βουλγαρία 2.525 2330  922 

Η. Βασίλειο   63  

Κύπρος 267 202 887 307 

Ν. Αφρική 161    

Ουκρανία  860  629 

ΠΓ∆Μ 1051  243  

Ρουµανία 1.364 1629 2.154 1710 

Σερβία 1.715 1511 1.306 577 

Τουρκία 15.491    

ΣΥΝΟΛΟ 28.866 7.481 5.044 5.938 

Πηγή: Ειδική έρευνα ΕΕΤ 
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1.4 Η κρίση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 
 

Η επίδραση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης το 2008 στις 

ελληνικές τραπεζικές είχε µια σειρά επιπτώσεις στο παγκόσµιο τραπεζικό 

σύστηµα. Ωστόσο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την παγκόσµια αυτή 

οικονοµική κρίση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήταν περιορισµένες, και 

εποµένως, δεν υπήρχε ανάγκη να ενεργοποιηθεί κάποιο πρόγραµµα 

διάσωσης των τραπεζών. Την ίδια στιγµή και µε σκοπό την θωράκιση της 

εµπιστοσύνης των καταθετών ύστερα από την πτώχευση της Lehman 

Brothers το επίπεδο εγγύησης των καταθέσεων αυξήθηκε από 20.000 σε 

100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Τα µέτρα ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού 

τοµέα που έλαβε η κυβέρνηση το 2008 αποσκοπούσαν κυρίως στην ενίσχυση 

των συνθηκών ρευστότητας των τραπεζών. Γενικά το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα δεν επηρεάστηκε από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αναταραχή 

και παρέµεινε υγιές, µε επαρκή κεφαλαιοποίηση και υψηλή κερδοφορία στη 

µέση µιας παγκόσµιας ύφεσης, η οποία δεν είχε ακόµη επηρεάσει την 

ελληνική οικονοµία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στην πραγµατικότητα 

επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την ελληνική δηµοσιονοµική κρίση και όχι 

από τη διεθνή κρίση. Παρά τα προβλήµατα που προέκυψαν, οι ελληνικές 

τράπεζες επέδειξαν αξιοσηµείωτη αντοχή και ήταν σε θέση να ξεπεράσουν 

τοις δυσκολίες µεταξύ άλλων εξαιτίας µιας σειράς παραγόντων. Πρώτον, οι 

τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί στους κινδύνους που είχαν προκάλεσε την 

πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση. ∆εύτερον, το τραπεζικό σύστηµα 

στην Ελλάδα έχει µια ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Τρίτον, η λειτουργία των 

ελληνικών τραπεζών διευκολύνθηκε από τα µέτρα που λήφθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ελληνική κυβέρνηση. Τέταρτον, η 

αποτελεσµατική προληπτική εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδας 

διασφάλιζε την σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (Gortsos, 

2010). 

Πράγµατι, τα ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν ρίξει το βάρος τους 

στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες και είχαν αποφύγει 

παρακινδυνευµένες πρακτικές χρηµατοδότησης τόσο των νοικοκυριών όσο 

και των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε τους Καραβία κ.α. (2012) 

το σύνολο του δανεισµού προς τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 

το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα δεν ξεπερνούσε το ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Επιπλέον, η ποιότητα της πιστοδοτικής πολιτικής των ελληνικών τραπεζών 
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κατά τα προηγούµενα χρόνια αποδείχτηκε ορθή καθώς οι ελληνικές τράπεζες 

εφήρµοσαν σωστές και πειθαρχηµένες πρακτικές δανεισµού διατηρώντας 

ποιοτικά τα δανεικά τους χαρτοφυλάκια. Έτσι, αφού οι ελληνικές τράπεζες δεν 

είχαν εκτεθεί στα λεγόµενα «τοξικά» χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δεν είχαν 

παράσχει δάνεια υψηλού ρίσκου και διατηρούσαν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, 

επαρκές επίπεδο ρευστότητας και υψηλή κερδοφορία, δεν περιόρισαν την 

έκθεση τους σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Αντίθετα µάλιστα συνέχιζαν 

να αγοράζουν ελληνικά οµόλογα όταν το ελληνικό δηµόσιο άρχισε να 

αποκόπτεται σταδιακά από την χρηµατοδότηση στις διεθνείς αγορές 

συµβάλλοντας στην υπέρβαση της κρίσης ρευστότητας του ελληνικού 

δηµοσίου. Άλλωστε η έλλειψη ρευστότητας ήταν επιζήµια και για τις ίδιε στις 

τράπεζες καθώς έθετε σε κίνδυνο την γενικότερη οικονοµική δραστηριότητα. 

Έτσι όταν κορυφώνονταν η δηµοσιονοµική κρίση στα χαρτοφυλάκια των 

ελληνικών τραπεζών οι τίτλοι του ελληνικού δηµοσίου έφταναν το 12%. Αυτή 

η πρακτική των τραπεζών ήταν συνηθισµένη καθώς τα εγχώρια τραπεζικά 

ιδρύµατα κατά κανόνα  διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους οµόλογα των 

χωρών στις οποίες εδρεύουν και δραστηριοποιούνται. Σε αυτό το σηµείο είναι 

κρίσιµο να επισηµανθεί ότι τα κρατικά οµόλογα θεωρούνται µηδενικού 

κινδύνου και ιδιαίτερα τα οµόλογα χωρών της ευρωζώνης θεωρούνταν 

απόλυτα ασφαλείς τοποθετήσεις. Βέβαια οι αγορές οµολόγων του ελληνικού 

δηµοσίου από τις ελληνικές τράπεζες στη συνέχεια αποδειχτήκαν επιζήµιες 

τόσο για τις ίδιες τις τράπεζες όσο και για τους µετόχους λόγω της 

δηµοσιονοµικής κρίσης. Οι µέτοχοι συγκεκριµένα, στους οποίους 

περιλαµβάνονται  500.000 µικροεπενδυτές και ασφαλιστικά ταµεία, έχασαν 

περισσότερο από το 95% των τοποθετήσεων τους σε τραπεζικές µετοχές. Οι 

τράπεζες συµµετείχαν εθελοντικά στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων 

συµβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία του PSI. Ενδεικτικό είναι ότι µεγάλο 

µέρος του προγράµµατος αποµείωσης του ελληνικού δηµόσιου χρέους 

προήλθε από τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες κατέγραψαν τεράστιες 

απώλειες. 

Γενικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος για το 2012 το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αντιµετώπισε τις 

αρνητικές παρενέργειες της δηµοσιονοµικής κρίσης. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνονται οι υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των 

τραπεζών, ο αποκλεισµός τους από τις διεθνείς χρηµαταγορές και 

κεφαλαιαγορές καθώς και η πολύ µεγάλη µείωση της καταθετικής βάσης 
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εξαιτίας της γενικευµένης αβεβαιότητας. Εποµένως οι ελληνικές τράπεζες 

κατέφυγαν εκτεταµένα στην χρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα µέσω 

των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής. Όµως η µείωση της αξίας των 

αποδεκτών εγγυήσεων στο χαρτοφυλάκιό τους οδήγησε στην προσφυγή στο 

µηχανισµό έκτακτης χρηµατοδότησης. Καίριο πλήγµα για τα χαρτοφυλάκια 

του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος βέβαια ήταν οι ζηµίες που υπέστησαν 

οι τράπεζες εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και του PSI. 

Την ίδια στιγµή η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των δανείων που δεν εξυπηρετούνταν και άρα την αύξηση των 

επισφαλειών. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στην µείωση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών καθιστώντας την ανά κεφαλαιοποίηση τους 

επιτακτική. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες αυτές συνθήκες αποφεύχθηκε η 

περεταίρω επιδείνωση της εµπιστοσύνης του κοινού που θα µπορούσε να 

απειλήσει την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να οδηγήσει το τραπεζικό 

σύστηµα σε κατάρρευση. Η µείωση όµως της ρευστότητας των τραπεζών, η 

απόσυρση των καταθέσεων και η δυσκολία πρόσβασης των τραπεζών σε 

χρηµατοδότηση περιόρισαν τον παραδοσιακό διαµεσολαβητικό ρόλο των 

τραπεζών στην διοχέτευση πιστώσεων στην πραγµατική οικονοµία. Έτσι κατά 

την διάρκεια της κρίσης ο ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης έφτασε σε 

αρνητικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό είχε σηµαντικότατες επιδράσεις στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και γενικά η ανεπαρκής χρηµατοδότησης του 

ιδιωτικού τοµέα οδήγησε την οικονοµική δραστηριότητα σε συρρίκνωση. Η 

ανακοπή αυτή της πιστωτικής επέκτασης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος και η µείωση τελικά της τραπεζικής χρηµατοδότησης αποτελεί 

θεµελιώδης πρόβληµα. Πράγµατι, τα τραπεζικά δάνεια αποτελούν την 

µοναδική διαθέσιµη πηγή χρηµατοδότησης τόσο για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Έτσι η µείωση των πιστώσεων έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών των νοικοκυριών και την µείωση 

των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Στην πραγµατικότητα η προσφορά 

τραπεζικών πιστώσεων σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονταν της αντίστοιχης 

ζήτησης καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν µπορούσαν να αντλήσουν όσα 

τραπεζικά δάνεια χρειάζονταν για την παραγωγική τους διαδικασία. Η Ελλάδα 

κατά την διάρκεια της κρίσης άλλωστε είχε υψηλότερο ποσοστό απορρίψεων 

αιτήσεων τραπεζικών δανείων, παρά την αύξηση των επιτοκίων του 

τραπεζικού δανεισµού τόσο σε ονοµαστικούς όσο και σε και πραγµατικούς 

όρους. Γενικότερα, η έλλειψη χρηµατοδοτικών πόρων στο ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα οδήγησε στην αδυναµία των τραπεζών να 
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διοχετεύσουν στην αγορά επαρκή δανειακά κεφάλαια. Ωστόσο όπως 

συµπεραίνει και η έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012 

παρά την κρίση του τραπεζικού συστήµατος την περίοδο αυτή τέθηκαν οι 

βάσεις για την ανασύνταξη της φυσιογνωµίας του καθώς αναλήφθηκαν 

πρωτοβουλίες µε σκοπό την εσωτερική αναδιοργάνωση των τραπεζών, την 

µεταβολή του επιχειρησιακού τους µοντέλου και την αναδιαµόρφωση της 

δοµής του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού τοµέα καθώς απαιτούνταν λιγότερες 

και µεγαλύτερες τράπεζες. 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση για την νοµισµατική πολιτική της 

Τράπεζας της Ελλάδας (2013) έχει πλέον διαµορφωθεί ένα νέο τραπεζικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα µε λιγότερες σε αριθµό αλλά ανθεκτικότερες 

τράπεζες. Ειδικότερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες ελέγχουν σήµερα 

αθροιστικά πάνω από 90% του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, ενώ το 

2008 ‘έλεγχαν το 68%. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που σηµειώθηκαν σε 

συνδυασµό µε την εξυγίανση και την εκκαθάριση ορισµένων τραπεζών έχουν 

εξαλείψει την πλεονάζουσα δυναµικότητα στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και 

θέτουν τις βάσεις για την περεταίρω ισχυροποίηση του. Ωστόσο παρά την 

βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος η 

ένταση του ανταγωνισµού δεν θα πρέπει να µειωθεί καθώς οι 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των δανειοληπτών.  

 

1.5 Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 

 

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπήρξε µια θεµελιώδης εξέλιξη η οποία 

διασφάλισε την επιβίωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Όπως 

σηµειώνεται σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (2012) από το 2009 και 

έπειτα ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας επηρεάστηκε καθοριστικά από την 

επίδραση τέσσερις παραγόντων. Πρώτον, από την αδυναµία πρόσβασης των 

ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές. ∆εύτερον, από την εκροή των 

καταθέσεων εξαιτίας του φόβου των Ελλήνων καταθετών για την 

φερεγγυότητα των τραπεζών. Τρίτον, από τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες 

της ελληνικής οικονοµίας οι οποίες προκάλεσαν επιδείνωση της ποιότητας 

των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Τέταρτον, από την αναδιάρθρωση του 

ελληνικού δηµόσιου χρέους, του PSI. Οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν 
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αρνητικά τόσο την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών όσο και την 

κεφαλαιακή τους βάση. Οι πιέσεις αυτές που δέχτηκε το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα ήταν τόσο ισχυρές που απείλησαν την ευρωστία και την 

σταθερότητα των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος για να επιτελέσει τον 

εποπτικό της ρόλο έλαβε µια σειρά µέτρων για να διασφαλίσει την 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στο τραπεζικό σύστηµα και κατά συνέπεια και 

την ασφάλεια των καταθέσεων. Τα µέτρα αυτά αφορούσαν την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσµων αναγκών σε ρευστότητα µέσω της αξιοποίησης του 

µηχανισµού έκτακτης χρηµατοδότησης (ELA), την απαίτηση για αύξηση της 

κεφαλαιακής βάσης εκ µέρους των ελληνικών τραπεζών, αλλά πρωτίστως η 

εξασφάλιση δηµόσιων πόρων για την κάλυψη της ανά κεφαλαιοποίησης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Το κόστος της ανά κεφαλαιοποίησης 

υπολογίστηκε σε 50 δισ. ευρώ. Για την εκτίµηση του ποσού αυτού 

χρησιµοποιήθηκε µια µεθοδολογία η οποία συµπεριλαµβάνει την εκτίµηση 

των κεφαλαιακών αναγκών έτσι όπως αυτή πρόεκυψε ύστερα από λεπτοµερή 

και συστηµατική αξιολόγηση των προοπτικών βιωσιµότητας των τραπεζών. 

Στο ποσό των 50 δισ. ευρώ περιλαµβάνεται επίσης ένα απόθεµα ασφαλείας 

αλλά και ένα απόθεµα για ενδεχόµενη µελλοντική αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού τοµέα. Από τη αξιολόγηση αυτή προέκυψαν τέσσερις συστηµικές 

τράπεζες, οι οποίες είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η 

AlphaBank και η Eurobank. Οι τράπεζες αυτές εξαιτίας του συστηµικού τους 

χαρακτήρα θεωρήθηκε αναγκαίο να τους παρασχεθεί δηµόσια χρηµατοδοτική 

στήριξη. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση αυτή περιλαµβάνει παραµέτρους όπως 

η οικονοµική ευρωστία αλλά και η επιθυµία των µετόχων τραπεζών να 

συνεισφέρουν νέα κεφάλαια, οι δείκτες κεφαλαίου, ρευστότητας και 

αποδοτικότητας, η ποιότητα της διοίκησης, η αξιοπιστία των συστηµάτων 

διαχείρισης κινδύνου, καθώς και η ύπαρξη ενός βιώσιµου επιχειρησιακού 

µοντέλου. Η αξιολόγηση έγινε µε στόχο την εκτίµηση των κεφαλαιακών 

αναγκών στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µε τρόπο συντηρητικό προκειµένου 

να εκπληρώνονται τα απαιτούµενα κριτήρια των Κύριων Βασικών Ιδίων 

Κεφαλαίων για την περίοδο 2012-2014. Η αξιολόγηση της βιωσιµότητας των 

ελληνικών τραπεζών έγινε µε γνώµονα δύο πιθανά µακροοικονοµικά σενάρια, 

ένα βασικό και ένα δυσµενές, όπου στο καθένα αποτυπώνονταν µια 

διαφορετική πορεία των µακροοικονοµικών δεικτών, συµπεριλαµβανοµένων 

της αύξησης του ΑΕΠ, του πληθωρισµού και της ανεργίας. Μετά το πέρας της 

αξιολόγησης το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών για τις ελληνικές 

εµπορικές τράπεζες προβοδίστηκε στο επίπεδο των 40,5 δισ. ευρώ. Από το 
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ποσό αυτό  27,5 δισ. ευρώ αφορούσαν τις κεφαλαιακές ανάγκες των 

συστηµικών τραπεζών. Για τις µη συστηµικές τράπεζες δεν προβλέπεται 

κάποια χρηµατοδοτική στήριξη καθώς δεν θεωρείται ότι η κατάσταση τους 

µπορεί να απειλήσει συστηµικά το τραπεζικό τοµέα. Οι τράπεζες αυτές θα 

πρέπει είτε να ανά κεφαλαιοποιηθούν µε δικά τους κεφάλαια είτε να 

απορροφηθούν από κάποια συστηµική τράπεζα. Η έκθεση της Τράπεζας της 

Ελλάδας (2012) κλείνει µε το συµπέρασµα ότι η ανά κεφαλαιοποίηση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αλλά και η αναδιάρθρωση και αναδιάταξη 

του αναµένεται ότι θα συµβάλουν στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης τόσο 

των καταθετών όσο και των διεθνών αγορών. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η 

ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος µέσω της βελτίωσης 

της κεφαλαιακής τους επάρκειας εκτιµάται ότι θα επιτρέψει τις τράπεζες να 

στηρίξουν την ελληνική οικονοµία διοχετεύοντας πιστώσεις στον ιδιωτικό 

τοµέα και ενισχύοντας έτσι το επιχειρηµατικό κλίµα και την οικονοµική 

µεγέθυνση.  

Γενικότερα, µε την εµβάθυνση της κρίσης, η Τράπεζα της Ελλάδας παρενέβη 

για τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Οι 

προσπάθειες της επικεντρώθηκαν σε δύο µέτωπα. Πρώτον, στην  διατήρηση 

της ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος, και δεύτερον 

στην  αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας. Στις ελληνικές τράπεζες 

παρασχέθηκε άφθονη ρευστότητα µέσω των εργαλείων της νοµισµατικής 

πολιτικής, ενώ οι βιώσιµες τράπεζες ανά κεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως 

χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα 

κρατικά κονδύλια διατέθηκαν από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας το οποίο είχε ιδρυθεί ακριβώς για το σκοπό αυτό. Οι µη 

βιώσιµες τράπεζες, οι οποίες δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν ιδιωτικά 

κεφάλαια, οδηγήθηκαν σε εξυγίανση. Πριν από την κρίση, το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα αποτελούταν από σχεδόν 20 τράπεζες ενώ σήµερα 

υπάρχουν τέσσερις επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες και βιώσιµες τράπεζες οι 

οποίες δρουν ως πυλώνας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, καθώς και 

µερικές µικρότερες τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδας τώρα βρίσκεται σε ένα 

δεύτερο στάδιο εφαρµογής της στρατηγικής της. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει 

ένα νέο τραπεζικό µοντέλο που θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες τόσο να 

επιστρέψουν τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν λάβει όσο και να 

χρηµατοδοτήσουν την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Οι τράπεζες 

έχοντας αποκτήσει τα υγιή χαρτοφυλάκια των τραπεζών που εξυγιάνθηκαν ή 
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συγχωνευθεί µπορούν πλέον να αξιοποιήσουν συνέργιες και οικονοµίες 

κλίµακας και να γίνουν πιο αποτελεσµατικές. Παράλληλα οι ελληνικές 

τράπεζες επικεντρώνονται πλέον στις βασικές τους δραστηριότητες αλλά και 

στον εξορθολογισµό των δικτύων και των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό 

(Provopoulos, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

2.1  Γενική Θεώρηση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
 

Η διεθνής θεωρία και η πρακτική επιβεβαιώνουν οπωσδήποτε τον ορισµό, 

σύµφωνα προς τον οποίο συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση 

προσώπων που συγκεντρώνουν τις δυνάµεις εκούσια για να ικανοποιήσουν 

όχι µόνο οικονοµικές αλλά και κοινωνικές, καθώς και πολιτιστικές ανάγκες και 

επιδιώξεις τους, µέσω της επιχειρήσεως συλλογικής ιδιοκτησίας, όπου όµως η 

εξουσία ασκείται δηµοκρατικά. Γι αυτό οι συνεταιρισµοί, τόσο οι αστικοί όσο 

και οι αγροτικοί, οφείλουν να έχουν ως θεµελιώδεις αξίες τους την ανάληψη 

ευθύνης αλλά και την υπευθυνότητα των µελών τους, την ισότητα, τη 

δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη δηµοκρατία. Με άλλα λόγια, τα µέλη των 

συνεταιρισµών ασπάζονται και προσχωρούν σε µια ηθική, βασισµένη στην 

εντιµότητα, τη διαφάνεια, την κοινωνική υπευθυνότητα και την αλληλοβοήθεια. 

Αναµφισβήτητα, ο πιστωτικός συνεταιρισµός είναι ένας 

κοινωνικοοικονοµικός και κατεξοχήν ανθρωποκεντρικός θεσµός, µια ιδιότυπη 

κοινωνικοοικονοµική µονάδα µε ιδανικά που θέτει, στη διάθεση και στην 

υπηρεσία του ελεύθερου χρόνου ορισµένες οικονοµικές λειτουργίες, οι οποίες 

όµως δεν στηρίζονται ούτε συνεπάγονται την άκριτη και στυγνή εκµετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο. Τούτο δεν επιτυγχάνεται παρά το γεγονός ότι οι 

χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες ενός συνεταιριστικού πιστωτικού 

ιδρύµατος, δηλαδή που εποπτεύεται σωστά, καταλήγουν στο καλύτερο 

δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα. Στην επίτευξη αυτού του οικονοµικού 

αποτελέσµατος συµβάλλουν ενεργά αλλά και επωφελούνται όλοι - συνέταιροι, 

µέλη διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου, υπάλληλοι του πιστωτικού 

συνεταιρισµού - τα ποικίλα οφέλη που αντλούνται από ολόκληρο τον τοπικό 

κοινωνικοοικονοµικό περίγυρο.  

Εκεί που βιώνεται στην πράξη η αρετή της συνεταιριστικής πίστεως 

προκύπτουν διαχρονικά επιτεύγµατα που είναι σχεδόν απίστευτα για όσους 

δεν είχαν την εµπειρία και την δυνατότητα της συµµετοχής σε µια τέτοια 

οργάνωση. Αρκεί να αναφέρουµε ότι η Συνεταιριστική τράπεζα λειτουργεί 

αποκλειστικά και µόνο στην σφαίρα του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, χωρίς 

καµία οικονοµική ή άλλη εξάρτηση από το κράτος, εφαρµόζει απαρέγκλιτα τα 



34 

 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια κατά την άσκηση της χρηµατοπιστωτικής 

λειτουργίας της και παρόλο αυτά, επιτυγχάνεται να έχει το χαµηλότερο δυνατό 

λειτουργικό κόστος και να τηρεί τις θεµελιώδεις αρχές της αποδοτικότητας, της 

φερεγγυότητας, της ρευστότητας και της ασφάλειας του συνεταιριστικού 

κεφαλαίου. Από την τελευταία αυτή άποψη πρέπει να επισηµανθεί ότι στην 

Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο όπου λειτουργούν και ευδοκιµούν οι 

φορείς της συνεταιριστικής πίστεως δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγµα 

χρεοκοπίας αµιγούς συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος.1 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται µεταξύ των µελών της 

συνεταιριστικής τράπεζας το πνεύµα της οικονοµίας και αποταµίευσης, ενώ 

καλλιεργούνται και εφαρµόζονται µε µια δυναµική πολιτική συγκέντρωσης 

ίδιων κεφαλαίων σε τοπική κλίµακα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την κατά 

προτεραιότητα, χρηµατοδότηση τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση των αποταµιεύσεων και χρηµατοδοτικών 

αυτών πόρων σε τοπικό επίπεδο αποφασίζεται από το διοικητικό συµβούλιο 

της συνεταιριστικής τράπεζας, δηλαδή από εκπροσώπους των συνεταιρισµών 

που εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.2Στη Γαλλία και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες µεγιστοποιείται η χρήση των αποταµιευτικών πόρων 

των συνεταιριστικών τραπεζών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς 

αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις και έχουν 

συνεκτική διοικητική διάρθρωση πού είναι σε θέση να αξιοποιεί κεφαλαία 

µεγάλου ύψους στις αγορές χρήµατος και της κεφαλαιαγοράς. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, εξασφαλίζονται και τα οφέλη των µεγάλων εµπορικών τραπεζών σε ότι 

αφορά τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, την απασχόληση ειδικών 

συµβούλων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.      

Πρόσθετα διαπιστώνεται ότι εκεί όπου η άσκηση της συνεταιριστικής 

πίστεως γίνεται µε συνέπεια και εφόσον εφαρµόζονται οι θεµελιώδεις αρχές 

και κανόνες της, επιτυγχάνεται σηµαντικός περιορισµός των διοικητικών 

βαρών και του λειτουργικού κόστους των φορέων της, κυρίως χάρη στην 

αποκεντρωµένη οργάνωση, το συνεχή εσωτερικό έλεγχο του εκλεγµένου 

Εποπτικού Συµβουλίου, την αµεσότητα και απλότητα παροχής των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, η 

λειτουργία των οποίων στηρίζεται σε κοινές συνεταιριστικές αρχές και 

                                                           
1
Oliver Wyman,(2008), 

2
ΚιντήςΑ. Σ., (2004), 
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κανόνες. Επισηµάνεται ακόµη ότι τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα 

ακολουθούν ιδιαιτέρους τρόπους οργανώσεως που εκφράζονται µε 

διαφορετικούς κανόνες δικαίου από ότι ισχύουν και εφαρµόζονται για τις άλλες 

κεφαλαιουχικές εταιρίες. Πρόσθετα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός 

ότι σήµερα οι φορείς ασκήσεώς της συνεταιριστικής πίστεως, όπως άλλωστε 

όλα τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, έχοντας ειδικότερο θεσµικό πλαίσιο 

εφαρµόζουν την κοινωνική νοµοθεσία καθώς και τους κανόνες ανταγωνισµού 

στο ευρύ πλαίσιο της ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι η συνεταιριστική 

τράπεζα µπορεί να συγκεντρώσει ένα σηµαντικό µέρος της τοπικής 

κοινωνικής αποταµιεύσεως µε πολύ χαµηλό κόστος και να το αξιοποιήσει εξ 

ολοκλήρου στην τοπική αγορά, τόσο για την χρηµατοδότηση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και επαγγελµατιών όσο και για την χορήγηση προσωπικών, 

στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Η ανακύκλωση αυτών των τοπικών 

χρηµατοδοτικών πόρων µπορεί µάλιστα να συνυπάρξει συµπληρωµατικά µε 

τις εµπορικές τράπεζες. 

Από την άλλη πλευρά η ορθή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

φορέων της συνεταιριστικής πίστεως θα προκαλέσει και στη Ελλάδα µια 

καλώς εννοούµενη ένταση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προς όφελος 

του συναλλασσόµενου κοινού, αφού οι εµπορικές τράπεζες θα έχουν 

επιπλέον σοβαρό λόγο να προσφέρουν καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες 

και νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στην πελατεία τους. Τονίζεται και πάλι 

ότι η ιδιότητα του µέλους της συνεταιριστικής τράπεζας κατά κανένα τρόπο 

δεν εµποδίζει ούτε αποκλείει τις συναλλαγές του µε οποιαδήποτε ανώνυµη 

τραπεζική εταιρεία ή µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.3 

 

 

2.2 Ιστορία Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ευρώπη 

  

Η εµφάνιση του πιστωτικού συνεταιρισµού τοποθετείται στο δεύτερο µισό του 

19ου αιώνα στην Γερµανία. Η γένεση του πιστωτικού συνεταιρισµού, όπως και 

κάθε συνεταιρισµού αποτελεί απάντηση στο κοινωνικό πρόβληµα που 

δηµιούργησαν στις χώρες της Ευρώπης οι καπιταλιστικές σχέσεις 

παραγωγής. Η κατάργηση της φεουδαρχίας και των συντεχνιών, η 

                                                           
3
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, (2006), 
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επικράτηση του οικονοµικού φιλελευθερισµού, η ανάπτυξη του καπιταλισµού 

και η τεχνική πρόοδος που παρουσιάστηκε το 19ο αιώνα κατέστησαν το 

κεφάλαιο ρυθµιστή της οικονοµικής διαδικασίας µε οδηγό το ατοµικό 

συµφέρον. Η χρησιµοποίηση της µηχανής στην παραγωγή αγαθών και η 

ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων έφεραν τεράστιες µεταβολές στην 

οικονοµική συγκρότηση της Ευρώπης. 4Οι µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες 

διέθεταν κεφάλαια για την αγορά µηχανών και πρώτων υλών για την 

παραγωγή αγαθών σε µεγάλες ποσότητες µε προορισµό την ευρύτερη και 

µακρύτερη αγορά και όχι µόνο για τις οικογενειακές και τοπικές ανάγκες όπως 

συνέβαινε την περίοδο της κλειστής οικονοµίας µετέφεραν µε τα 

αναπτυχθέντα µεταφορικά µέσα τα βιοµηχανικά προϊόντα σε όλες τις τοπικές 

οικονοµίες και τα διέθεταν. Οι µικρές τοπικές οικονοµίες καλούνται να ζήσουν 

σε συνθήκες ανταγωνισµού. Ο καπιταλισµός και ο ανταγωνιστικός τρόπος 

παραγωγής έφεραν τους µικρούς σε κατάσταση κρίσης. Μόνο όσοι διέθεταν 

τα χρήµατα να προµηθευτούν τις νέες µηχανές µπορούσαν να επιβιώσουν 

στον απεριόριστα σκληρό ανταγωνισµό.   

 Οι χειροτέχνες, οι αγρότες και οι µικροκαταστηµατάρχες είχαν ανάγκη 

χρηµάτων, έπρεπε να δανεισθούν για την αγορά µηχανών, δεν είχαν όµως 

πρόσβαση στις εµπορικές τράπεζες διότι δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις τους για παροχή εγγυήσεων για τα προηγούµενα δάνεια. Για 

τις εµπορικές τράπεζες, οι µικροί ήταν αφερέγγυοι, έτσι ήταν αναγκασµένοι να 

δανείζονται από περιοδεύοντες δανειστές, οι οποίοι όµως ζητούσαν 

υπερβολικά επιτόκια. Η τοκογλυφία και η εκµετάλλευση του καπιταλισµού είχε 

ως αποτέλεσµα την οικονοµική και κοινωνική αθλιότητα (εξαθλίωση) των 

µικρών οικονοµιών (χειροτεχνών, µικρών επιχειρήσεων, εµπόρων, αγροτών). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να προστεθεί, ότι οι µικροί περιήλθαν σε κατάσταση 

ανάγκης και εξαιτίας του γεγονότος έλλειψης των αναγκαίων γνώσεων για την 

προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες του καπιταλισµού.5 

 Έτσι ουσιαστικά τέσσερις κύριοι παράγοντες οδήγησαν την 

αποµάκρυνση αυτών των µεγάλων κοινωνικών οµάδων από τις 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.    

 Φυσική τοποθεσία: Με τις µεταφορικές και επικοινωνιακές δοµές 

ακόµα σε πρώιµο στάδιο και την προώθηση των χρηµατοοικονοµικών 

                                                           
4
European Association of Co-operative Banks(2010 a). 

5
European Association of Co-operative Banks, (2005), 
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υπηρεσιών συγκεντρωµένες στις αστικές περιοχές, η πρόσβαση σε 

αυτές ήταν ένα σηµαντικό ζήτηµα για τις αγροτικές περιοχές. 

 Ασυµµετρία πληροφοριών: Οι τράπεζες ήταν απρόθυµες να 

παρέχουν πίστωση σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες για τις οποίες 

δεν κατείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις 

δραστηριότητες τους. 

 Νοµικό πλαίσιο: Ο έλεγχος των συµβατικών υποχρεώσεων των 

πελατών δεν ήταν µόνο δαπανηρό αλλά και τεχνικά δύσκολο για τις 

τράπεζες. 

 Η παραπάνω κατάσταση προκάλεσε την κριτική του καπιταλιστικού 

συστήµατος παραγωγής και την διατύπωση των πρώτων θεωριών για την 

αντιµετώπισή της. Ουσιαστικά διατυπώθηκαν δύο θεωρίες: η µαρξιστική και η 

συνεταιριστική. Η µαρξιστική θεωρία, όπως είναι γνωστό, υποστήριξε την 

κατάργηση του καπιταλιστικού συστήµατος και την αντικατάσταση του µε το 

σύστηµα της κρατικής οικονοµίας.. Αντίστοιχα, η συνεταιριστική εντόπισε τη 

λύση του προβλήµατος στην συνεταιριστική οργάνωση, στη δύναµη που 

δηµιουργείται µε τη συνεργασία στον συνεταιρισµό µε την αλληλέγγυο ευθύνη 

των µελών της. Έχοντας ιδρυθεί σε τοπικές περιοχές για την τοπική κοινωνία 

και ανήκοντας στην ίδια κοινωνία και λειτουργώντας κάτω από τις αρχές της 

συµµετοχής και της δηµοκρατίας, αυτά τα ιδρύµατα δηµιουργήθηκαν για να 

διορθώσουν αυτές τις αποτυχίες της αγοράς και να παρέχουν 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στο κατά τα άλλα µη τραπεζικό κοινό.  

 Οι περισσότερες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές τράπεζες ιδρύθηκαν µε 

βάση τις ιδέες του Herman Schulze (1808-1883) και του Friedrich Wilhelm 

(1818-1888).Οι δύο άνδρες παρακινήθηκαν από την φτώχεια και τη µιζέρια 

που παρατηρούσαν κατά την περίοδο του λιµού του 1848, καθώς επίσης και 

από τη διαπίστωση τους ότι οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση στην 

πίστωση εκτός βέβαια από τους τοκογλύφους. Ξεκίνησαν ανεξάρτητα τις ιδέες 

του συνεταιρισµού κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα παρόλο ότι οι ιδέες τους 

για τη συνεταιριστική οργάνωση δεν ήταν ταυτόσηµες. Ο Schulze είχε ως 

στόχο να βοηθήσει τις αστικές, µικρές επιχειρήσεις και τους τεχνίτες, αντίθετα 

ο Raiffeisnen στόχευε στην ενίσχυση των φτωχών αγροτών. Σύµφωνα µε τις 

ιδέες των δύο αυτών πρωτεργατών της συνεταιριστικής ιδέας, οι 

συνεταιρισµοί πρέπει να στηρίζονται στις αρχές της αυτοβοήθειας, 

αυτοδιοίκησης και της αυτό ευθύνης. Συνεταιριστικές ιδέες των Schulze και 

Raiffeisnen δεν εφαρµόστηκαν µόνο στην Γερµανία αλλά επεκτάθηκαν και σε 
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άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ιδρύθηκαν πιστωτικοί συνεταιρισµοί και 

των δυο τύπων (τράπεζες Schulze-Deglitch, Volshshahhen – Λαϊκές τράπεζες 

και τράπεζες τύπου ΡαιφαιζενRaiffeisnenbannen), απευθυνόµενοι σε κάθε 

επαγγελµατική κατηγορία κυρίως όµως στις µικρές επιχειρήσεις, στους 

επαγγελµατίες και στους αγρότες. Από την Γερµανία, η συνεταιριστική 

τραπεζική ιδέα σταδιακά εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις 

Σκανδιναβικές χώρες. Ωστόσο, στα βρετανικά νησιά, οι συνεταιριστικές 

τράπεζες έχουν διαφορετικές ιστορικές ρίζες: χτίζοντας κοινωνίες από τον 18ο 

αιώνα και σχετιζόµενες µε το αναζωογονηµένο χριστιανικό κίνηµα έγιναν 

δηµοφιλείς στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Βρετανικές και Ιρλανδικές 

πιστωτικές ενώσεις εµφανίστηκαν µόνο κατά την διάρκεια του δεύτερου µισού 

του 20ου αιώνα και βασίστηκαν σε αµερικάνικα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία 

είχαν εµπνευστεί από τις καναδικές προσαρµογές των γερµανικών 

συνεταιριστικών τραπεζών.6        

 Παρότι γενικότερα ήταν τράπεζες οι οποίες κατά βάση προέρχονταν 

από αγρότες σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη των συνεταιριστικών 

τραπεζών ξεκίνησε και υποστηρίχθηκε από εξωτερικές δυνάµεις, 

συµπεριλαµβανοµένου και των κυβερνήσεων. Στη Γαλλία, η κυβερνητική 

ανάµειξη ήταν εκτεταµένη στην ιστορία του συνεταιριστικού τραπεζικού τοµέα, 

ο φιλανδικός τραπεζικός συνεταιριστικός τοµέας στηρίχθηκε σε µια κάθετη 

διαδικασία µε την κυβερνητική υποστήριξη και αντίστοιχα η ανάπτυξη του 

πορτογαλικού τοµέα, στην δεκαετία του 1970, οφείλεται κατά ένα µέρος στην 

κυβερνητική υποστήριξη επίσης. Σε ορισµένες χώρες, συµπεριλαµβανοµένου 

της Ιταλίας, του Βελγίου και της Γαλλίας το µετά κοινωνικό-καθολικό κίνηµα 

υποστήριξε τις συνεταιριστικές τράπεζες. Επιπλέον, πολλές συνεταιριστικές 

τράπεζες ιδρύθηκαν από τη µάζα µε την υποστήριξη εµπορικών σωµατείων η 

αγροτικών οργανισµών και έχουν διατηρήσει στενούς δεσµούς µε αυτούς τους 

οργανισµούς µέχρι και σήµερα.7 

 

 

 

 

                                                           
6
European Association of Co-operative Banks, (2005), 

7
European Association of Co-operative Banks, (2005), 
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2.3 Η εµφάνιση της συνεταιριστικής πίστης στην Ελλάδα και η 

µετεξέλιξη της σε συνεταιριστική τράπεζα 
 

Από ιστορική άποψη η Ελλάδα, ακόµη και υποδουλωµένη, έδειξε τις αρετές 

της στο συνεταιριστικό η συνεργατικό τοµέα για την ανάπτυξη οικονοµικών, 

αλλά και κοινωνικών και πολιτισµικών δραστηριοτήτων. Αρκεί να αναφέρουµε 

τα ορεινά πλουτίσµατα και τις συσσωµατώσεις της Τουρκοκρατίας, τους 

ναυτικούς συνεταιρισµούς, την κοινή συντροφιά των Αµπελακίων κλπ. 

Σε σύγκριση µε τις εµπορικές τράπεζες οι φορείς της συνεταιριστικής 

πίστης σε όλη τη διάρκεια της νεότερης Ελληνικής Πολιτείας αναγκάστηκαν να 

παραµείνουν στην αφάνεια, παρά το γεγονός ότι από το 1915 και µέχρι το 

1986, υπήρξε ένα στοιχειώδες θεσµικό πλαίσιο για τους πιστωτικούς 

συνεταιρισµούς. Κατά την τριετία 1927-1929, κατά την οποία 

ανασυγκροτήθηκε εκ βάθρων το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δεν υπήρξαν 

ρυθµίσεις για τη συνεταιριστική πίστη.  

Οπωσδήποτε η µεγάλη καθυστέρηση στη θεσµική θεµελίωση και στην 

ανάπτυξη των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 

σε σύγκριση µε την εντυπωσιακή εξέλιξη τους στην Ευρώπη, οφείλεται σε µια 

σειρά από παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε την ιστορία του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και έχουν άµεση σχέση µε την άσκηση 

ελεγχόµενης κρατικής γεωργικής πίστεως από την Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος, και προπάντων µε τη µεγάλη κρατική παρέµβαση στην πιστωτική 

λειτουργία των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, άµεσοι και έµµεσοι 

έλεγχοι στις χορηγήσεις δανείων και πιστώσεων κ.λπ. Εκτός από την έλλειψη 

σαφούς νοµοθετικού πλαισίου και τον κρατικό παρεµβατισµό στην πιστωτική 

λειτουργία, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εξηγούν την χρονική καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη του θεσµού, π.χ. αρνητικές υπήρξαν και οι εµπειρίες από τη 

δραστηριοποίηση των αγροτικών συνεταιρισµών ιδίως κατά την δεκαετία του 

1980, που οδήγησαν κατά κανόνα σε υπερχρέωση και σε αδυναµία 

αποπληρωµής των οφειλών τους.8 

Έτσι µε βάση όλα τα παραπάνω οι συνεταιρισµοί στην νεότερη 

ελληνική ιστορία δεν είδαν την αναµενόµενη εξέλιξη που θα περίµενε ένας 

αντικειµενικός ερευνητής. Στην Ελλάδα ο πρώτος πιστωτικός συνεταιρισµός 

ιδρύθηκε το 1900 στη Λαµία. Το 1900, σε µια εποχή που οι συνεταιριστικές 

                                                           
8
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, (2006), 
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δραστηριότητες δεν ήταν νοµικά θεσµοθετηµένες στην χώρα µας, ιδρύθηκε 

στη Λαµία Σωµατείο µε την Επωνυµία «Σύλλογος των Τεχνοεργατών εν 

Λαµία» από 582 µέλη, το οποίο λειτούργησε ως συνεταιριστική οργάνωση, 

σύµφωνα µε τους κανόνες που τέθηκαν στο καταστατικό του. Πριν το 1915, 

επειδή ο συνεταιρισµός δεν ήταν θεσµοθετηµένος, οι ενδιαφερόµενοι ίδρυαν 

µια άλλη εταιρική µορφή, την οποία µε την εταιρική σύµβαση διαµόρφωναν 

έτσι ώστε να λειτουργεί µε βάση τις αρχές τις αυτοβοήθειας και 

αλληλοβοήθειας.9  

Ο συνεταιρισµός της Λαµίας δηµιουργήθηκε από πρόσωπα διαφόρων 

επαγγελµάτων και είχε τριπλό σκοπό: οικονοµικό, φιλανθρωπικό, εθνικό. Τα 

µέλη επιδίωκαν µε τις οικονοµικές τους δραστηριότητες και τη στήριξη των 

δυο άλλων σκοπών. Ο οικονοµικός σκοπός του «Σωµατείου» αφορούσε την 

ικανοποίηση των αναγκών δανεισµού των µελών του, ώστε αυτά να 

προστατευθούν από την τοκογλυφία. Ο αστικός πιστωτικός συνεταιρισµός της 

Λαµίας, που άλλαξε την επωνυµία του σε «Πιστωτικός Συνεταιρισµός 

Τεχνοεργατών Λαµίας ΣΥΝ.ΠΕ» κατόρθωσε να επιζήσει έναν αιώνα µετά και 

να γίνει παράδειγµα συνεταιριστικής προσπάθειας στο τοµέα της 

συνεταιριστικής πίστης. Παρόλα αυτά οι πρωτοπόροι επαγγελµατίες της 

Λαµίας άργησαν να βρουν µιµητές. Ο δεύτερος πιστωτικός συνεταιρισµός 

ιδρύθηκε το 1979 στο νοµό Ιωαννίνων µε την επωνυµία «Αναπτυξιακός και 

Πιστωτικός Συνεταιρισµός Νοµού Ιωαννίνων και ο τρίτος το 1984 στο 

Ξυλόκαστρο Κορινθίας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακός και Πιστωτικός 

Συνεταιρισµός-Ερµής, ΣΥΝ.Π.Ε». Οι τρεις αυτοί πρωτοπόροι πιστωτικοί 

συνεταιρισµοί ίδρυσαν το ∆εκέµβριο του 1991 την «Ελληνική Οµοσπονδία 

Πιστωτικών Αστικών Συνεταιρισµών» µε έδρα την Λαµία. Από τη 1-1-1992 η 

Οµοσπονδία υπήρξε πλήρες µέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκών 

Συνεταιριστικών Τραπεζών. 

Οι παραπάνω αστικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί, ιδρύθηκαν και 

λειτούργησαν αρχικά µε βάση το ν.602/1915 περί συνεταιρισµών και στη 

συνέχεια µε βάση το ν.602/1915. Με το νόµο αυτό προβλέπεται η σύσταση 

και η λειτουργία αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού, µε κύριο πεδίο εργασιών 

την αποδοχή καταθέσεων από τα µέλη του και την παροχή δανείων 

εγγυήσεων, ασφαλειών ή άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων στα µέλη του. Η 

άσκηση εποπτείας είχε ανατεθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 

                                                           
9
Τραγάκης Ε. Γ., 1996 
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Μέσα σε λίγα χρόνια οι καινούργιες ρυθµίσεις του Νόµου 1667/1986 

απέδωσαν εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην λειτουργία των πρώτων αστικών 

πιστωτικών συνεταιρισµών, γεγονός που διευκόλυνε την θέσπιση µε τον 

τραπεζικό νόµο 2076/1992 µε τον οποίο έγινε ενσωµάτωση στην ελληνική 

τραπεζική νοµοθεσία των διατάξεων της ∆εύτερης Τραπεζικής Οδηγίας 

(89/646ΕΟΚ) για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του 

νόµου 2076/1992 ορίζει για πρώτη φορά, ότι µπορούν να ιδρυθούν πιστωτικά 

ιδρύµατα, µετά από άδεια της τράπεζας της Ελλάδος και υπό µορφή αµιγούς 

πιστωτικού συνεταιρισµού του ν.1667/1986. Έτσι εισήχθηκε στην Ελλάδα ο 

θεσµός του συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος ή µε άλλα λόγια της 

συνεταιριστικής τράπεζας. Μέχρι το 1991 οι τραπεζικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα µπορούσαν να συσταθούν και να λειτουργήσουν µόνο µε τη µορφή 

της ανώνυµης εταιρείας (ν.5076/1931).  

Το 1995 ιδρύθηκε η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας 

(Ε.Σ.Τ.Ε). Τέλος οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί 

της χώρας µας ίδρυσαν το 2001 την Πανελλήνια Τράπεζα µε έδρα το 

Χολαργό και µε προγραµµατισµό να λειτουργήσει καταστήµατα σε όλη τη 

χώρα, η οποία παράλληλα θα παρέχει στις συνεταιριστικές τράπεζες και τους 

πιστωτικούς συνεταιρισµούς υποστήριξη, τεχνογνωσία και γενικές υπηρεσίες 

που η κάθε τράπεζα από µόνη της δεν µπορεί να αναπτύξει.10 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό που διέπει την σύσταση και την λειτουργία 

των συνεταιριστικών τραπεζών το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος του 

καταβεβληµένου αρχικού κεφαλαίου για την χορήγηση άδειας συνεταιριστικού 

πιστωτικού ιδρύµατος διαφοροποιείται ανάλογα µε τα γεωγραφικά όρια εντός 

των οποίων δραστηριοποιούνται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και κυµαίνεται 

ανάµεσα στα € 6.000.000 και στα € 18.000.000. Συγκεκριµένα η 

διαφοροποίηση αυτή γίνεται για Συνεταιριστικές Τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται πρώτον, εντός του νοµού της έδρας τους, δεύτερον, σε 

όµορους νοµούς ή στη διοικητική περιφέρεια της έδρας τους, και τρίτον, στην 

περιφέρεια Αττικής, στο Νοµό Θεσσαλονίκης ή σε όλες τις περιοχές της 

χώρας. Στην πρώτη περίπτωση το ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο ορίζεται 

στα € 6.000.000, στην δεύτερη στα € 10.000.000 και στην Τρίτη στα € 

18.000.000. Οι παραπάνω ρυθµίσεις καθορίζονται στην Πράξη ∆ιοικητή της 

                                                           
10
Πετρόπουλος ∆., Φατούρος ∆., Πασχαλίδης ∆., Λαµπαδάς Θ., Πουλάκη Χ., (2009), 
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Τράπεζας της Ελλάδος (Π∆/ΤΕ) υπ’ αριθ.  2471/10.4.2001 «Καθορισµός 

ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυµάτων».  

Τα ποσά αυτά που αφορούν τα αρχικά κεφάλαια που απαιτούνται για 

να ιδρυθεί µια συνεταιριστική τράπεζα έχουν υποστεί διάφορες µεταβολές. 

Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι ο Ν. 2076/1992 «Ανάλυση και άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» 

αναφέρει ρητά ότι το ελάχιστο όριο του απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου 

µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Αναφέρεται επίσης ότι τα ιδία κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύµατος κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του πρέπει να µην είναι κατώτερα του εκάστοτε 

απαιτούµενου ελάχιστού αρχικού κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι ο 

καθορισµός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου για τις τράπεζες αποσκοπεί στην 

αποτελεσµατικότερη τους λειτουργία και βέβαια στην καλύτερη διαχείριση των 

κινδύνων τους. 

 

2.4 Τα στάδια εξέλιξης ενός συνεταιριστικού πιστωτικού 

οργανισµού 
 

Ακριβώς όπως και οι εµπορικές τράπεζες, έτσι και οι συνεταιριστικές τράπεζες 

διέρχονται µέσα από κάποια στάδια εξέλιξης που είναι τα παρακάτω:  

 Οι συνεταιρισµοί τυπικά εµφανίζονται κατά τη διάρκεια περιόδων κατά 

τις οποίες η αγορά και τα υπάρχοντα ιδρύµατα αποτυγχάνουν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Ο Βrazda και 

Schediwy (2001) παρατηρούν ότι συνεταιριστικά κινήµατα τείνουν να ξεκινούν 

σαν ένα µαζικό φαινόµενο κατά την διάρκεια περιόδων ζήτησης, κοινωνικής 

κρίσης και ανταγωνισµού.11∆εν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι πολλά από 

αυτά τα κινήµατα συµπεριλαµβανοµένων και των συνεταιριστικών τραπεζών 

ενεργοποιήθηκαν στην βιοµηχανοποιηµένη Ευρώπη του 19ουαιώνα που 

βίωνε ακόµα τις συνέπειες από το λιµό του 1848. Αρχικά οι συνεταιριστικές 

τράπεζες στηρίζονται στην αφοσίωση των µελών τους, όσο αφορά την 

προσφορά εργασίας όσο αφορά και τις πηγές άντλησης εισοδήµατος. Η 

εµπιστοσύνη στα µέλη σηµαίνει ότι τα διοικητικά προβλήµατα είναι σηµαντικές 

προκλήσεις σε αυτό το πρώιµο στάδιο. Παρόλο που η αρχική επιτυχία ενός 

συνεταιρισµού εξαρτάται σηµαντικά από το βαθµό στον οποίο τα συµφέροντα 

                                                           
11
Βrazda κα ιSchediwy (2001) 
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των µελών του ευθυγραµµίζονται µεταξύ τους, στην ικανότητα να 

ξεπερνιούνται οι αποκλίσεις συµφερόντων καλύτερα από οποιαδήποτε 

εναλλακτική λύση.          

 Κατά την διάρκεια της εφηβικής ηλικίας του συνεταιρισµού, η 

απόσταση ανάµεσα στον συνεταιρισµό και στα µέλη αυξάνεται καθώς η 

διοίκηση αναλαµβάνεται από επαγγελµατίες. Καθώς µεγαλώνει, µια 

συνεταιριστική τράπεζα συγκεντρώνει µια δεξαµενή από ανθρώπινο δυναµικό 

και από κεφάλαια τα οποία της παρέχουν έναν αυξανόµενο βαθµό 

ανεξαρτητοποίησης από τα µέλη της. Ο συνεταιρισµός καθώς και οι 

διοικητικές διαδικασίες του επίσης τείνουν να γίνονται περισσότερο 

πολύπλοκες και εξειδικευµένες, και κάνουν την εµπλοκή των µελών στις 

λειτουργίες της επιχείρησης λιγότερη αποτελεσµατική και επιθυµητή. Με την 

επαγγελµατοποίηση του µάνατζµεντ, η οικονοµική αποτελεσµατικότητα γίνεται 

πρωταρχικός, στόχος, οδηγώντας σε ένα κυνήγι για δηµιουργία οικονοµιών 

κλίµακας, οι οποίες οδηγούν στην ενοποίηση και στην διαµόρφωση δικτύων.  

 Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας η απόσταση ανάµεσα στην 

διοίκηση και στα µέλη αυξάνεται. Βασικά η συνεταιριστική τράπεζα 

υποβάλλεται σε µια διαδικασία µεταµόρφωσης από τις διακυβερνητικές της 

προκλήσεις, στις οποίες το προσωπικό και οι διοικούντες συνιστούν µε νέα 

τάξη συµµετεχόντων, στην οποία τα συµφέροντα τους δεν ευθυγραµµίζονται 

απαραίτητα µε αυτά των µελών.12 

 Η επιτυχία και διάρκεια ζωής µιας ώριµης συνεταιριστικής τράπεζας 

εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα, την διακυβέρνηση και τις σχέσεις µε τα 

µέλη της. Οι Brazda και Schediwy (2001) σηµειώνουν ότι η συναισθηµατική 

αφοσίωση των µελών στη συνεταιριστική τράπεζα είναι µόνο µερικώς 

µεταδιδόµενη από γενιά  σε γενιά. Αυτό υπονοεί ότι καθώς η συνεταιριστική 

τράπεζα µεγαλώνει και εδραιώνεται, η πίστη των µελών γίνεται άµεσα 

εξαρτώµενη από την ικανότητα της συνεταιριστικής να προσφέρει προϊόντα τα 

οποία είναι ανταγωνίσιµα στην αγορά. 13  Η διόγκωση των εσωτερικών 

τµηµάτων, η εξασθένηση της συνεταιριστικής ιδεολογίας και η εξαφάνιση του 

πραγµατικού λόγου ύπαρξης, όλα αυτά µαζί τείνουν να απειλούν την 

επιβίωση µιας συνεταιριστικής τράπεζας. Αυτές που παραµένουν επιτυχείς 

τείνουν να είναι ενεργές σε ανταγωνίσιµες αγορές µε υψηλές αποδόσεις, 

βασιζόµενες όµως στον αυταρχικό τρόπο διοίκησης χαρισµατικών ηγετών. 

                                                           
12

Fonteyne W., (2007), 
13
Βrazda και Schediwy (2001) 
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Τελικά η επιβίωση των συνεταιριστικών κινηµάτων τείνει να αποδέχεται µια 

επαγγελµατική λογική και να εξελίσσει δοµές που είναι ιεραρχικές. Παροµοίως 

ο Heblebower (1980) σηµειώνει ότι η επιβίωση και εξάπλωση µιας 

συνεταιριστικής τράπεζας τελειώνει τυπικά όταν υιοθετήσει διοικητικές 

διαδικασίες και πολιτικές ανάλογες µε αυτές των εµπορικών επιχειρήσεων. 14 

 

2.5 Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Πιστωτικών   Συνεταιρισµών 

 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που εµφανίζουν δυνητικά οι αστικοί πιστωτικοί 

συνεταιρισµοί και αντίστοιχα, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι τα παρακάτω: 

15 

1) Απόκτηση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε µια προσωπική  

τράπεζα                                                                                           

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η συνεταιριστική 

τράπεζα είναι ότι αυτή έχει πελάτες που είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες 

της. Η συνεταιριστική τράπεζα είναι προσωπική τράπεζα, η οποία 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τους συνεταίρους της. 

 

2) Ο Συνέταιρος έχει δικαίωµα του εκλέγεσθαι 

Ο κάθε συνέταιρος µπορεί µε τη µια (υποχρεωτική) συνεταιριστική 

µερίδα που διαθέτει να υποβάλλει υποψηφιότητα για κάποιο από τα 

αξιώµατα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου κλπ. 

Όλοι οι συνέταιροι διαθέτουν από µια µόνο ψήφο. ∆ίνεται η δυνατότητα 

σε άτοµα ικανά, που δεν έχουν δικά τους κεφάλαια να εκλέγονται και να 

συµβάλλουν στη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του συνεταιριστικού 

πιστωτικού ιδρύµατος. 

 

3) Ο Συνέταιρος έχει το δικαίωµα του εκλέγειν   

Οι συνέταιροι εκλέγουν εκείνους που έχουν επιδείξει ικανότητες 

για την ανάπτυξη εργασιών, τη υψηλή κερδοφορία και ορθολογική 

διαχείριση του Πιστωτικού Συνεταιρισµού ή της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας, Επειδή, οι Αστικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί είναι ενώσεις 

προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, οι συνέταιροι εκλέγουν εκείνους που 

                                                           
14

European Association of Co-operative Banks, (2010 b.), 
15
ΖαπουνίδηςΚ., Τσιτσιρίδη Ε., (2007), 
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έχουν τα προσόντα για να εξασφαλίσουν υψηλές οικονοµικές 

αποδόσεις, που θα επιτρέψουν τη διανοµή ικανοποιητικών καθαρών 

κερδών. 

 

4) Μεταβλητότητα των ίδιων κεφαλαίων    

Τα ίδια κεφάλαια της συνεταιριστικής τράπεζας αυξάνονται αυτοµάτως 

µε τη διάθεση µερίδων σε νέους συνέταιρους. Μια εµπορική τράπεζα 

για να προβεί σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της χρειάζεται 

πολλές διαδικασίες και σηµαντικές δαπάνες για προσέλκυση νέων 

επενδυτών. 

 

5) Πλήρης διαφάνεια   

Η ύπαρξη διοικητικού συµβουλίου σε αµιγές συνεταιριστικό  ίδρυµα, 

που εκλέγεται από τους ίδιους συνέταιρους εξασφαλίζει πλήρη 

διαφάνεια, αφού οι εκλεγµένοι υπόκεινται στον πλήρη έλεγχο των 

συνέταιρων. Πέρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπάρχουν και άλλα 

όργανα ελέγχου που εξασφαλίζουν σωστή διαχείριση και συνεχή 

έλεγχο της διοικήσεως. Ακόµη, η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει ότι, η 

Τράπεζα της Ελλάδας ελέγχει τις συνεταιριστικές τράπεζες, όπως έχει 

υποχρέωση και δικαίωµα να ασκεί ελέγχους και σε όλα τα άλλα 

πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα. Ο συνέταιρος 

εµπιστεύεται τα χρήµατα στην τράπεζα του, τόσο για την απόκτηση 

των µερίδων του όσο υπό τη µορφή καταθέσεων, διότι γνωρίζει ότι 

είναι συνυπεύθυνος, µέσω της δηµοκρατικής διαδικασίας στη 

διαχείριση του συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος ,για την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των αποταµιευτικών του πόρων. 

 

6) ∆ικαίωµα δανεισµού ανάλογα µε τις συνεταιριστικές µερίδες 

Τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα χορηγούν δάνεια στους 

συνέταιρους χωρίς διακρίσεις. Το ύψος του κάθε δανείου είναι ανάλογο 

µε το ύψος των µερίδων (υποχρεωτικής και προαιρετικών) που διαθέτει 

ο κάθε συνέταιρος. 

 

7) Χαµηλά επιτόκια δανεισµού, ταχεία έγκριση των δανείων, 

ύπαρξη προσωπικών εγγυήσεων 

Τα επιτόκια δανεισµού από τις συνεταιριστικές τράπεζες που 

λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα 
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επιτόκια για προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια που χορηγούν ο 

εµπορικές τράπεζες. Τα ιδιωτικά αυτά δάνεια χορηγούνται από τις 

συνεταιριστικές τράπεζες χωρίς πολλές διαδικασίες και ανεξάρτητα 

από το πόσες φορές στο παρελθόν ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει 

δανειοδοτηθεί από το συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυµα. Τα δάνεια 

χορηγούνται µε την προσωπική εγγύηση ενός άλλου ή δύο ή και 

περισσοτέρων συνέταιρων, οι οποίοι αναλαµβάνουν την προσωπική 

ευθύνη ότι θα εξοφλήσουν οι ίδιοι τα δάνεια, σε περίπτωση που οι 

δανειολήπτες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους. ∆εν ζητούνται κατά κανόνα, υποθήκες ή άλλες εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις των βραχυπρόθεσµων αυτών δανείων που επιβαρύνουν 

το κόστος δανεισµού. Επειδή, οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν µέλη 

άτοµα που γνωρίζουν µεταξύ τους και έχουν επαγγελµατικές, 

οικογενειακές ή άλλες σχέσεις, είναι εύκολο να βρεθούν οι εγγυητές, 

ενώ παράλληλα καλύπτονται πλήρως οι δανειολήπτες. 

 

8) Περιορισµένη οικονοµική ευθύνη του συνέταιρου  

Ανάλογα µε το καταστατικό, ο συνέταιρος µπορεί να ευθύνεται για 

τυχόν ζηµιές του συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος για το διπλάσιο 

ή το τριπλάσιο των µερίδων που διαθέτει. 

 

9) Μεγάλη ρευστότητα των συνεταιριστικών τραπεζών 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν, κατά κανόνα, ως έργο τη χορήγηση 

δανείων βραχείας διαρκείας, ενώ τα διαθέσιµά τους είναι σε εύκολα 

ρευστοποιήσιµες αξίες. Εποµένως, δεν υπάρχουν µεγάλες επενδύσεις 

σε πάγια (ακίνητα κ.λπ.) ή σε µακροπρόθεσµα δάνεια που είναι 

δύσκολο ή και έχουν περισσότερα ρίσκα να εξοφληθούν οµαλά. 

Ανάλογα µε τις εξελίξεις στην αγορά χρήµατος, αναπροσαρµόζονται 

γρήγορα τα επιτόκια δανεισµού και γίνονται οι νέες εκταµιεύσεις ή 

επενδύονται τα διαθέσιµα σε τίτλους εύκολα ρευστοποιηµένους. 

 

10)  Συµµετοχή στη διανοµή κερδών  

Ανάλογα µε τα καθαρά κέρδη και την πολιτική που ακολουθούν η 

διοίκηση και η Γενική Συνέλευση, καθορίζονται και τα προς διανοµή 

καθαρά κέρδη. 
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11)  Εύκολη µεταβίβαση µερίδων 

Οι µερίδες που διαθέτει ο συνέταιρος, εύκολα µεταβιβάζονται είτε στο 

συνεταιριστικό φορέα είτε σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση που ορίζει 

το καταστατικό. Οι µερίδες µπορεί να µεταβιβάζονται και στους 

κληρονόµους, εάν βέβαια αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει 

το καταστατικό. 

 

12) ∆ικαίωµα από ανατίµηση των µερίδων  

Εφόσον οι συνεταιριστικές µερίδες ανατιµώνται, λόγω της διευρύνσεως 

της καθαρής θέσεως και της οικονοµικής επιφάνειας του 

συνεταιριστικού πιστωτικού φορέα, ο συνέταιρος έχει µερίδες 

µεγαλύτερης αξίας από αυτήν που κατέβαλε για να τις αποκτήσει. 

 

 

13) Περιφερειακή πιστωτική πολιτική 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι δυνατό να λειτουργούν σε διάφορες 

περιοχές της χώρας και να χορηγούν δάνεια από την τοπική 

αποταµίευση. 

 

14) Κοινωνικός ρόλος της συνεταιριστικής τράπεζας 

Η συνεταιριστική τράπεζα δεν αποβλέπει µόνο την πραγµατοποίηση 

κερδών, αλλά και στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών όπως για 

παράδειγµα, παροχή εκτάκτων και µεγάλων δανείων για νοσοκοµειακή 

περίθαλψη συνεταίρων ή µελών της οικογενείας κλπ. 

 

15) Η αµφίδροµη σχέση ∆ιοικήσεως και µελών του πιστωτικού 

συνεταιρισµού   

Τα µέλη της ∆ιοικήσεως του πιστωτικού συνεταιρισµού, όντας 

συνέταιροι οι ίδιοι, έχουν οπωσδήποτε επίγνωση της αποστολής τους 

και προσπαθούν σε καθηµερινή βάση να σταθούν στο ύψος της. Αυτό 

αποτελεί πραγµατική δικλείδα ασφαλείας, συνυπευθυνότητας και 

αλληλοβοήθειας που µόνο ο θεσµός της συνεταιριστικής πίστεως 

υπόσχεται αλλά και πραγµατοποιεί.  
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2.6 Η γενικότερη οικονοµική και κοινωνική σηµασία των 

Συνεταιριστικών Τραπεζών 

 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν έχουν µόνο πλεονεκτήµατα για τα µέλη τους 

και τις περιφέρειες τους, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο και παίζουν ένα 

σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της κάθε χώρας. Έτσι κάθε συνεταιριστική 

τράπεζα που ιδρύεται σε τοπικό επίπεδο προσδίδει αρκετά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα στην τοπική οικονοµία.16 

 

1) Βοηθάει στην διοχέτευση και την επιτόπια αξιοποίηση 

σηµαντικού µέρους των πόρων της εγχώριας κοινωνικής 

αποταµίευσης. Επιτυγχάνεται έτσι η αυτοχρηµατοδότηση και η 

πιστωτική αυτάρκεια της τοπικής οικονοµίας, διότι η 

συνεταιριστική τράπεζα αντλεί και διαθέτει τα κεφάλαια της και 

στα µέλη της και µέσα στο χώρο όπου εκτείνεται η 

δραστηριότητα της. 

2) Συντελεί στην εξασφάλιση της δανειοδοτήσεως και της 

τραπεζικής εξυπηρετήσεως χιλιάδων συνεταίρων που κατά 

κανόνα κρίνεται από τις εµπορικές τράπεζες ότι δεν παρέχουν 

τα εχέγγυα και τους όρους διασφαλίσεως των δανείων µε βάση 

τα τραπεζικά κριτήρια. 

3) Βοηθάει στην ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αµοιβαίας 

στηρίξεως των συνεταίρων ανάµεσα στους οποίους 

δηµιουργείται άµιλλα και ένας άγραφος κώδικας τηρήσεως 

συνέπειας και υπευθυνότητας στις συναλλαγές τους µε ένα 

πιστωτικό ίδρυµα που αισθάνονται ότι ανήκει στους ίδιους. 

4) Η συνεταιριστική τράπεζα προσφέρει για την άσκηση 

επιλεκτικής πιστωτικής πολιτικής, ανάλογα µε την οικονοµική 

συγκυρία και τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός τόπου, γεγονός που 

επιβάλλει τη χρηµατοδότηση στήριξη και ενίσχυση ορισµένων 

κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ή επαγγελµατικών τάξεων. 

                                                           
16

European Association of Co-operative Banks, (2005), 



49 

 

5) Η διοίκηση της συνεταιριστικής τράπεζας είναι πλησιέστερα και 

µπορεί να αντιληφθεί καλύτερα και νωρίτερα τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες ενός τόπου και να ενισχύσει έτσι ανάλογα 

επιχειρηµατικές προσπάθειες µε υψηλή προτεραιότητα για τη 

συγκεκριµένη περιοχή. 

6) Εµποδίζουν την περιθωριοποίηση των οικονοµικά αδύναµων, 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση των οικονοµικών ανισοτήτων 

και συντελούν στην επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας.  

7) Με την ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονοµίας που 

προσφέρουν, ενισχύουν την αποκέντρωση της οικονοµίας, 

συντελούν στην αποφυγή της µετανάστευσης του πληθυσµού 

της περιφέρειας στα αστικά κέντρα και αντιµετωπίζουν 

δηµογραφικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

8) Τέλος συµβάλλουν στη σύνδεση της ιδιωτικής επιχείρησης µε 

το τόπο της ιδρύσεως της. Η συνεταιριστική µορφή συνδέεται 

και δένεται από τη φύση της µε το τόπο της ιδρύσεως και έτσι οι 

συνεταιρισµοί ανήκουν στις επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν τη 

συνέχεια της οικονοµίας σε µια χώρα.  

 

Επίσης, οι συνεταιριστικές τράπεζες συνεισφέρουν σηµαντικά στο γενικό 

οικονοµικό περιβάλλον της κάθε χώρας προσφέροντας τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα:17 

 

1) Συµβάλλουν στην αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήµατος και 

εποµένως της οικονοµίας 

Σήµερα οι Συνεταιριστικές τράπεζες αναπτύσσουν δραστηριότητες σε 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές. Εφαρµόζουν επιτυχώς τις συνεταιριστικές 

αρχές που αποτελούν το επιχειρησιακό τους πρότυπο. Ιδιοκτήτες από τα 

µέλη/πελάτες ους, η αρχική τους αποστολή τους είναι να τους προσφέρουν τις 

καλύτερες υπηρεσίες σε αντιδιαστολή µε τη µεγιστοποίηση του κέρδους για 

τους µετόχους. Τα κέρδη είναι εντούτοις απαραίτητα για να εξασφαλίσουν τη 

διάρκεια και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη 

µοναδική προσέγγιση της αγοράς και των δοµικών χαρακτηριστικών τους, οι 

συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, διατηρώντας δίκαιη τιµολόγηση. 
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Εξ ‘αιτίας της εγγύτητας τους στα µέλη τους και της σταθερής καθιέρωσής 

τους τοπικά, οι Συνεταιριστικές τράπεζες λειτουργούν αποτελεσµατικά στη 

συγκέντρωση εκτενών πληροφοριών για τους πελάτες τους, µε το χαµηλότερο 

κόστος. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογούν τις ανάγκες και τη 

φερεγγυότητα των πελατών τους µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια από άλλες 

τράπεζες. Η ασυµµετρία πληροφοριών µειώνεται και έτσι ενδεχόµενος 

κίνδυνος από λανθασµένη επιλογή ελαχιστοποιείται. Οι Συνεταιριστικές 

τράπεζες είναι σε θέση, αφενός να επιτύχουν µια ανώτερη πιστωτική πολιτική 

και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις 

πραγµατικές ανάγκες των πελατών και στις καλύτερες τιµές. Με αυτόν τον 

τρόπο εντείνεται ο ανταγωνισµός µε άλλους φορείς, ο οποίος έχει ως 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

ολόκληρου του τραπεζικού τοµέα και κατ’ επέκταση της οικονοµίας. 

 Οι Συνεταιριστικές τράπεζες συµβάλλουν επίσης, στην 

αποτελεσµατικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, µε την οικονοµική ενίσχυση 

που προσφέρουν σε όλες τις οικονοµικές µονάδες. Ειδικότερα οι Μ.Μ.Ε., 

αγρότες, επαγγελµατίες, και κάτοικοι αγροτικών και αποµακρυσµένων 

περιοχών, λόγω της παρουσίας Συνεταιριστικών τραπεζών, έχουν πλήρη 

πρόσβαση στον τραπεζικό τοµέα. Λόγω των στενών δεσµών τους µε τις 

Μ.Μ.Ε., για τις οποίες αντιπροσωπεύουν τη σηµαντικότερη πηγή 

χρηµατοδότησης, οι Συνεταιριστικές τράπεζες βοηθούν επίσης και στη 

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, συµβάλλοντας κατά συνέπεια σε µια 

ανταγωνιστική και αυξανόµενη οικονοµία. Εν συντοµία µπορούµε να πούµε 

ότι οι Συνεταιριστικές τράπεζες, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο νοµικό 

καθεστώς που τις διέπει και το οργανωτικό σύστηµα τους, αντιπροσωπεύουν 

µια µοναδική µορφή επιχείρησης που συνυπάρχει µε άλλες µορφές όπως οι 

Εµπορικές τράπεζες ή τα Ταµιευτήρια, και που εξασφαλίζει µια κατάλληλη 

απάντηση στην ποικιλοµορφία των αναγκών της αγοράς. Αυτή η 

πλουραλιστική προσέγγιση στην οικονοµία και τους φορείς της, αποτελεί ένα 

από τα βασικά συστατικά του ανταγωνιστικού πνεύµατος, είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος µιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής αγοράς, σε 

αντιδιαστολή µε την τυποποίηση, των συγκεντρωτικών διαδικασιών και των 

µονοπωλίων. 
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2) Προσφέρουν µια προσιτή, υψηλής ποιότητας υπηρεσία 

Οι Συνεταιριστικές τράπεζες είναι το κριτήριο για τη βασισµένη στις 

δηµοκρατικές αρχές αποδοτική επιχειρησιακή διαχείριση. Ενθαρρύνουν την 

ενεργό συµµετοχή των µελών και των πελατών τους στη στρατηγική εξέλιξη 

της επιχείρησης, παίρνοντας κατά συνέπεια θέση σε µια µακροπρόθεσµη 

προοπτική της τραπεζικής δραστηριότητας. Αντίθετα από τις άλλες 

επιχειρήσεις, εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, η διαχείριση των Συνεταιριστικών 

τραπεζών δεν υπόκειται στην αστάθεια των χρηµατοοικονοµικών αγορών. 

Αυτή η προσέγγιση απεικονίζει τη θετική σχέση µεταξύ του πελάτη και της 

τράπεζας. Τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των πελατών είναι κρίσιµα για τη 

δραστηριότητα των Συνεταιριστικών τραπεζών, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες 

περιστάσεις. Οι Συνεταιριστικές τράπεζες είναι σε θέση να συλλέξουν και να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά µε τις προσδοκίες και τις ανάγκες του 

πελάτη. Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να προσαρµόσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, στις ανάγκες των πελατών µ’ αποτέλεσµα έναν υψηλό 

αριθµό ικανοποιηµένων συναλλασσόµενων. 

 Για τον ίδιο λόγο, οι Συνεταιριστικές τράπεζες είχαν εξαιρετική επιτυχία 

στην πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς, διαδραµατίζοντας κατά συνέπεια 

έναν αρχηγικό πρωτοποριακό ρόλο στον τοµέα των προϊόντων και της 

τεχνολογίας. Η έννοια της Τραπεζικής Ασφάλισης (bankassurance) που 

δηµιουργήθηκε από τις Γαλλικές Συνεταιριστικές Τράπεζες µετά από την 

CreditMutuel στην δεκαετία του ’70 και τη δεκαετία του ’80 ή οι πρόσφατες 

επιτυχίες των ηλεκτρονικών τραπεζικών εργασιών που καταγράφονται από τη 

Φιλανδική Okobank,την Ολλανδική Rabobank (που διαδραµάτισαν 

πρωτοποριακό ρόλο µεταξύ των νέων χωρών µελών, σε αυτό το τοµέα) είναι 

µερικά από τα πολυάριθµα παραδείγµατα της καινοτόµου δύναµης των 

συνεταιρισµών. 18Εν ολίγοις, το επιχειρησιακό πρότυπο των Συνεταιριστικών 

τραπεζών εξασφαλίζει επίσης υψηλό βαθµό, προστασίας των καταναλωτών, 

δεδοµένου ότι όχι µόνο είναι καλά ενηµερωµένοι πελάτες αλλά επίσης, ως 

µέλη παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. 

 

3) Ενισχύουν τη σταθερότητα των οικονοµικών συστηµάτων 
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Οι Συνεταιριστικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από την ισχυρή κεφαλαιοποίηση 

(υψηλός δείκτης φερεγγυότητας), από τα µέτρια επίπεδα κινδύνου, και τα 

σταθερά επίπεδα κέρδους, όπως υπογραµµίζεται στις εκθέσεις των 

«Πρότυπα των Φτωχών» S&P, Fitch και FMI. Η έκθεση της FMI επισηµαίνει 

ιδιαίτερα ότι οι Συνεταιριστικές τράπεζες ενεργούν ως µονωτής ενάντια σε 

οποιαδήποτε κρίση στο τραπεζικό σύστηµα. Η έκθεση της S&P δίνει έµφαση 

στη ρυθµιστική λειτουργία τους: οι Συνεταιριστικές τράπεζες έχουν δείξει την 

ικανότητα τους να παράγουν µε συνέπεια λειτουργικά αποτελέσµατα, µια 

ικανότητα που συνδέεται µε τη ελάχιστη ανάµιξη τους σ’ ευµετάβλητες 

συναλλαγές. Όσο αφορά τη νέα συµφωνία µε τη κεφαλαιακή επάρκεια ή τη 

Βασιλεία ΙΙ, οι Συνεταιριστικές τράπεζες περιόρισαν τα λανθασµένα 

αποτελέσµατα των εσωτερικών εκτιµήσεων, λόγω του υψηλού δείκτη 

φερεγγυότητας τους. Το σηµαντικότερο είναι ότι, λόγω της αποκεντρωµένης 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων προωθεί την αποτελεσµατική και υγιή 

διαχείριση κινδύνου. Τέλος, λόγω της οικονοµικής ευρωστίας τους, οι 

Συνεταιριστικές τράπεζες ενισχύουν τη σταθερότητα και την 

ανταγωνιστικότητα και εποµένως την εµπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικονοµικό 

σύστηµα.19 

 

 

2.7  Η αναδιάρθρωση στον κλάδο των συνεταιριστικών 

τραπεζών 

 

Η εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σε µεγάλο 

βαθµό και τις εξελίξεις στον τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών. Άλλωστε, 

αναδιάρθρωση του κλάδου αυτού αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση της 

χώρας. Συγκεκριµένα, στο «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες 

Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» (2010) αναφέρεται ότι η ελληνική 

κυβέρνηση σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδας οφείλει να αναπτύξει 

ένα σχέδιο µε σκοπό τον εξ ορθολογισµό του συνεταιριστικού τοµέα ως 

µέρους µιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποκατάσταση της σταθερότητας 

στον τραπεζικό τοµέα. Έτσι, συνεταιριστικές τράπεζες αναζητώντας ένα νέο 

ρόλο τους στο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον που διαµορφώνεται ύστερα 

από την εκδήλωση της κρίσης στην ελληνική οικονοµία επιχειρούν να 
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δηµιουργήσουν ανταγωνιστικότερα και αποτελεσµατικότερα σχήµατα µέσω 

συγχωνεύσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει το σχέδιο της Παγκρήτιας Τράπεζας να 

συγχωνευτεί µε τις  συνεταιριστικές τράπεζες ∆ράµας, Έβρου και Σερρών. 

Φυσικά το νέο σχήµα θα έχει βασικό κορµό την Παγκρήτια Τράπεζα. Όταν και 

εάν ολοκληρωθεί η συγχώνευση αυτή το νέο σχήµα της Παγκρήτιας Τράπεζας 

θα ελέγχει το 60%-65%της αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών. Σε κάθε 

περίπτωση το θέµα της αναδιάρθρωσης του τοµέα των συνεταιριστικών 

τραπεζών έχει εισέλθει πλέον στην τελική ευθεία καθώς αναµένεται να 

ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την λήψη των εγκρίσεων από τις 

αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές. Πράγµατι, η καταρχήν συµφωνία συγχώνευσης 

των συνεταιριστικών τραπεζών ∆ράµας, Έβρου και Σερρών θα 

δηµιουργήσουν µια πολύ ισχυρή τράπεζα για τα δεδοµένα της συνεταιριστικής 

πίστης. Αρχικά αναµένεται λοιπόν από την Τράπεζα της Ελλάδος η έγκριση 

της συµφωνίας συγχώνευσης προκειµένου οι γενικές συνελεύσεις  των 

τεσσάρων συνεταιριστικών τραπεζών να δώσουν στην συνέχεια το «πράσινο 

φως» για την συγχώνευση. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία όµως που απαιτεί χρόνο µέχρι να υλοποιηθεί τελικά. 

Αν τελικά ολοκληρωθεί η συγχώνευση αυτή θα δηµιουργηθεί ένα καλό σχήµα 

για τα δεδοµένα του συγκεκριµένου κλάδου, το οποίο θα έχει την δυνατότητα 

να διαδραµατίσει έναν ηγετικό ρόλο. Ήδη οι επαφές µεταξύ των διοικήσεων 

των τεσσάρων συνεταιριστικών τραπεζών είναι στενές µε σκοπό την καλύτερη 

οργάνωση του εγχειρήµατος της συγχώνευσης. Η δηµιουργία µίας τόσο 

µεγάλης συνεταιριστικής τράπεζας θα επέτρεπε την εκµετάλλευση των 

οικονοµιών κλίµακας και θα ικανοποιούσε µε ευκολία τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών20. 

Επίσης, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ευβοίας, ∆ωδεκανήσου, ∆υτικής 

Μακεδονίας τέθηκαν σε εκκαθάριση ενώ το σύνολο των καταθέσεων, δηλαδή 

περίπου € 400.000.000 αναµένεται να µεταφερθούν στην AlphaBank. Η 

αναδοχή αυτή ωστόσο αφορά µόνο τις καταθέσεις και όχι άλλα στοιχεία 

ενεργητικού ή παθητικού των τριών υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών 

τραπεζών. Σε ∆ελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδας (2013) αναφέρεται ότι 

µετά την άγονη παρέλευση των προθεσµιών που είχαν δοθεί στις 

συνεταιριστικές τράπεζες Ευβοίας, ∆ωδεκανήσου, ∆υτικής Μακεδονίας µε 
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σκοπό την ανά κεφαλαιοποίηση τους, η ανάγκη προστασίας των καταθέσεων 

των πελατών των τραπεζών αυτών οδήγησε την Τράπεζα της Ελλάδος στην 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους και στη συνέχεια την  µεταφορά του 

συνόλου των καταθέσεων στην AlphaBank ύστερα από προσφορά της 

τελευταίας. Οι τράπεζες επίσης τέθηκαν ειδική εκκαθάριση ώστε να 

ικανοποιηθούν κατά την νόµιµη σειρά οι απαιτήσεις τρίτων, ενώ εκκαθαριστής 

ορίστηκε η εταιρεία Ernst&Young (ΕΛΛΑΣ). Με τον τόπο αυτό διασφαλίστηκαν 

στο ακέραιο οι καταθέσεις όλων των πελατών των συνεταιριστικών αυτών 

τραπεζών21. Ανάλογες ήταν και οι εξελίξεις στην περίπτωση που αφορά τις 

συνεταιριστικές τράπεζες Αχαϊκή, Λαµίας και Λέσβου-Λήµνου. Σε ∆ελτίο 

Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδας (2012) αναφέρεται ότι µετά την ανάκληση 

των αδειών των παραπάνω τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος διενήργησε 

διαγωνισµό για την εύρεση αναδόχου του συνόλου των καταθέσεων. Ως 

ανάδοχος τράπεζα προέκυψε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία και 

µεταφέρθηκαν οι καταθέσεις των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών 

προκειµένου να διασφαλιστούν στο ακέραιο 22 . Παρατηρείται λοιπόν ότι η 

αδυναµία ορισµένων συνεταιριστικών τραπεζών να συγκεντρώσουν τα 

απαιτούµενα κεφάλαια τις έθεσε σε καθεστώς εκκαθάρισης και εκκίνησε µια 

διαδικασία όπου οι καταθέσεις των τραπεζών αυτών συγκεντρώθηκαν σε 

συστηµικές εµπορικές τράπεζες. Επιπλέον, η προσπάθεια εκ µέρους άλλων 

συνεταιριστικών τραπεζών να αποφύγουν το ενδεχόµενο της εκκαθάρισης τις 

οδήγησε στην αναζήτηση συγχωνεύσεων. Παρατηρείται συνεπώς ότι η 

αναδιάρθρωση στον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών είναι σε εξέλιξη, 

ενώ σε πολλά από τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια για βιωσιµότητα των 

συνεταιριστικών τραπεζών κυριαρχεί η πρακτική των συγχωνεύσεων.  

Οι συγχωνεύσεις στον συνεταιριστικό κλάδο αναµένεται να 

δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες σε συνδυασµό µε τις κινήσεις 

κεφαλαιακής ενίσχυσης που επιχειρούνται,  θα συµβάλουν στην θωράκιση της 

βιωσιµότητας των συνεταιριστικών τραπεζών που θα συνεχίσουν να 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση του 

συνεταιριστικού τοµέα συνεπάγεται και οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές 

καθώς και θεσµικές αλλαγές που επικεντρώνονται σε ζητήµατα λ.χ. εταιρικής 
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διακυβέρνησης. Οι συνεταιριστικές τράπεζες λοιπόν βρίσκονται σε µια 

περίοδο µετάβασης. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι αναµένεται η τροποποίηση 

των κανονισµών λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών µε σκοπό την 

διευκόλυνση στην απόκτηση µεριδίων και την είσοδο νέων µετόχων στην 

αγορά αυτή. Ήδη ορισµένες συνεταιριστικές τράπεζες Αχαϊκή, Ευβοίας, 

∆ωδεκανήσου, ∆υτικής Μακεδονίας, Λέσβου/Λήµνου και Λαµίας) δεν 

κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια και η Τράπεζα της 

Ελλάδος προχώρησε σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Άλλες 

ωστόσο συνεταιριστικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια ή 

αναµένεται να ολοκληρώσουν µε επιτυχία την διαδικασία αύξησης του 

µετοχικού τους κεφαλαίου όπως η Τράπεζα Πελοποννήσου. Γενικότερα, στον 

κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών εκδηλώνονται δύο τάσεις: η πρώτη 

αφορά συνεταιριστικές τράπεζες µε ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας, και η δεύτερη τράπεζες που εµφανίζονται ανίκανες να 

προσαρµοστούν στο νέο οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον23.  

 Η αιτία πίσω από τις εξελίξεις αυτές στον κλάδο των συνεταιριστικών 

τραπεζών υπαγορεύονται από την ανάγκη να διαχωριστούν οι βιώσιµες από 

τις προβληµατικές τράπεζες. Οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική 

χρηµατοπιστωτική αγορά υποδεικνύουν ότι ο αριθµός των συνεταιριστικών 

τραπεζών που θα κατορθώσουν τελικά να διασφαλίσουν την κεφαλαιακή τους 

επάρκεια και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους θα είναι µικρός. Υπάρχουν 

µάλιστα εκτιµήσεις ότι νέος συνεταιριστικός τραπεζικός χάρτης στο ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µόλις 3-4 τράπεζες από ή ακόµη 

και λιγότερες από ένα σύνολο 16 τραπεζών.  Ενδεικτικό των δύσκολων 

συνθηκών είναι ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες προσπάθησαν µε µεγάλη 

ένταση να ανα-κεφαλαιοποιηθεί τόσο η Πανελλήνια Τράπεζα, η οποία έχει 

µετόχους όλες τις συνεταιριστικές, µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ) όσο και οι επιµέρους συνεταιριστικές τράπεζες του 

κλάδου. Ωστόσο είναι εµφανές ότι ο κλάδος των συνεταιριστικών τραπεζών 

δεν έχει συστηµικό χαρακτήρα συνεπώς η ανά κεφαλαιοποίηση του δεν ήταν 

εφικτή. Αντίθετα οι ρυθµιστικές αρχές, για όσες προβληµατικές 

συνεταιριστικές τράπεζες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας, προκρίνουν αρχικά τον διαχωρισµό τους σε «καλές» (good) και 

                                                           
23
Μάρκου, Α. (2014), Συγχωνεύσεις και για τις συνεταιριστικές τράπεζες, Το Βήµα, 

27/02/2014. 



56 

 

«κακές» (bad) τράπεζες, και στην συνέχεια την µεταβίβαση του «καλού» 

τµήµατος (καταθέσεις και ενήµερα δάνεια) σε συστηµικές τράπεζες24. 

 Προς το παρόν οι δέκα συνεταιριστικές τράπεζες που συνεχίζουν να 

λειτουργούν, µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έξι τραπεζών που δεν 

κατόρθωσαν να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους και να ικανοποιήσουν το όριο 

του 9% ως προς τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, αναζητούν 

κεφάλαια ύψους 36 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτών 

αναµένεται να είναι επιτυχής όµως δεν αποκλείεται και η πιθανότητα 

δυσάρεστων εκπλήξεων. Σήµερα, οι δέκα εναποµείνασες συνεταιριστικές 

θεωρούνται ασφαλείς όµως αν συνεχίσουν να αυξάνονται οι επισφάλειες η 

κατάσταση αυτή µπορεί να ανατραπεί. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι ακόµη και 

οι πιο ισχυρές τράπεζες του συνεταιριστικού κλάδου, οι οποίες δεν 

αντιµετωπίζουν ουσιαστικά προβλήµατα ανά κεφαλαιοποίησης, επιθυµούν να 

αυξήσουν τα κεφάλαια τους προκειµένου να προφυλαχτούν. Κατά τον πρώτο 

γύρο της ανά κεφαλαιοποίησης του συνεταιριστικού κλάδου έγινε µια 

ανεπιτυχής προσπάθειας συγκέντρωσης 58εκατ. ευρώ µε συνέπεια τρεις 

τράπεζες να οδηγηθούν σε εκκαθάριση. Σήµερα, οι υπόλοιπες τράπεζες δεν 

είναι έκθετες στον ίδιο βαθµό κινδύνου, άλλωστε αναζητούν µόνο 36 εκατ. 

ευρώ, όµως προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα ικανό κεφαλαιακό απόθεµα 

για να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες από µια πιθανή αύξηση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων25. 

                                                           
24 Αδαµοπούλου, ∆. (2013), Έρχονται «λουκέτα» στις συνεταιριστικές τράπεζες, 
XRIMAONLINE.gr, 16/09/2013. 
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Μαριόλης, Κ. (2014), Συνεταιριστικές: Ξεκινά ο δεύτερος γύρος για την... επιβίωση, 

Capital.gr, 08/01/2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι συνεταιριστικές τράπεζες ξεκίνησαν να λειτουργούν ως τοπικοί πιστωτικοί 

συνεταιρισµοί σταδιακά ωστόσο και υπό την πίεση των ρυθµιστικών αρχών 

µετασχηµατίστηκαν σε πιστωτικά ιδρύµατα. Όµως ως πιστωτικά ιδρύµατα 

πλέον δεν µπορούσαν να ανταγωνιστούν τις εµπορικές τράπεζες. Πράγµατι, 

υστερούσαν τόσο ως προς το µέγεθος και το λειτουργικό κόστος όσο και ως 

προς το επίπεδο οργάνωσης,  στελέχωσης και υποδοµών. Επίσης, 

προσπάθησαν να αντιπαρέλθουν τα µειονεκτήµατα αυτά προσφέροντας 

υψηλά επιτόκια, ενώ η ρευστότητα τους διοχετεύονταν σε µη ασφαλείς 

πιστοδοτήσεις. Έτσι, όταν εκδηλώθηκε η κρίση στην ελληνική οικονοµία, οι 

συνεταιριστικές τράπεζες δεν έµειναν ανεπηρέαστες καθώς µεγάλο µέρος των 

χορηγήσεων αυτών κατέστη προβληµατικό. Παρακάτω ακολουθεί µια 

οικονοµική ανάλυση των συνεταιριστικών τραπεζών και παρακολουθείται η 

πορεία τους ιδιαίτερα κατά την τελευταία κρίσιµη περίοδο για τον κλάδο αυτό, 

σύµφωνα κυρίως µε στοιχεία που δίνει η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 

αλλά και µε βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα που δηµοσιεύουν οι ίδιες οι 

τράπεζες. 

Τράπεζα Πελοποννήσου 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 1994 ως πιστωτικός 

συνεταιρισµός και το 1998 µετεξελίχθηκε σε τραπεζικό ίδρυµα. Κατά τα 

προηγούµενα χρόνια η τράπεζα διεύρυνε το δίκτυο της ιδρύοντας νέα 

καταστήµατα και αύξησε τον όγκο των εργασιών της. Το 2013 η τράπεζα 

διέθετε καταθέσεις ύψους 134,23 εκατ. ευρώ και χορηγήσεις 123,01 εκατ. 

ευρώ. Επίσης, η Τράπεζα Πελοποννήσου διέθετε δίκτυο 14 καταστηµάτων και 

προσωπικό 69 ατόµων, ενώ ό αριθµός των πελατών της έφτανε τους 33.875. 

Το ενεργητικό της τράπεζας το 2013 ήταν 175,92 εκατ. ευρώ, το 2012 ήταν 

159,46 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 148,08 και το 2010 136,59. Αυτό φανερώνει 

την µεγέθυνση της τράπεζας κατά την περίοδο αυτή.  

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της τράπεζας το 2012 διαµορφώθηκαν 

σε ζηµιές που έφτασαν τα 3,94 εκατ. ευρώ. Ο βασικότερος παράγοντας για το 

αποτέλεσµα αυτό ήταν οι αυξηµένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
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ύψους 13,71εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφάλειες του 2011 και 2010 

‘ήταν 9,57 και 7,14 εκατ. ευρώ αντίστοιχα αναδεικνύοντας την διαρκή 

επιδείνωση της ποιότητας των δανείων της τράπεζας. Οι ζηµίες της τράπεζας 

το 2011 ήταν µικρότερες καθώς έφτασαν τα 2,16 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 οι 

ζηµίες ήταν 2,67%. Τα έσοδα της Τράπεζας Πελοποννήσου  µάλιστα κατά την 

περίοδο 2010-2012 αυξάνονταν από 9,39 εκατ. ευρώ, σε 10,37 εκατ. ευρώ και 

σε 11,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Όµως την ίδια αυξητική πορεία είχαν και τα 

λειτουργικά έξοδα της τράπεζας τα οποία από το 2010 στο 2012 αυξήθηκαν 

αντίστοιχα από 2,8 εκατ. ευρώ σε 3,69 εκατ. ευρώ26.  

Παγκρήτια Τράπεζα  

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε να λειτουργεί το 1994 ως 

πιστωτικό ίδρυµα και αναπτύχθηκε µε µεγάλη ταχύτητα σε µια δυναµική 

περιφερειακή τράπεζα για την τοπική οικονοµία της Κρήτης και ιδιαίτερα του 

Ηρακλείου. Το 2013 η Παγκρήτια Τράπεζα διέθετε καταθέσεις ύψους 1,33 

εκατ. ευρώ και χορηγήσεις 1.63 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο της αποτελούνταν από 

55 καταστήµατα και το προσωπικό της από 384 άτοµα, ενώ ό αριθµός των 

πελατών της ήταν 155.074 άτοµα. Το ενεργητικό της Παγκρήτιας Τράπεζας το 

2013 ήταν 1,66 εκατ. ευρώ, το 2012 ήταν 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 1,74 

και το 2010 2,06 εκατ. ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή µια σηµαντικότατη 

συρρίκνωση της τράπεζας κατά το διάστηµα 2010-2012.  

 Η συρρίκνωση αυτή συνεχίστηκε και το 2013 όπου το σύνολο του 

ενεργητικού παρουσίασε περεταίρω µείωση φτάνοντας 1.638,98 εκατ. ευρώ. 

Για την χρήση του 2013 τα προ φόρων κέρδη έφτασαν στα 42,05 εκατ. ευρώ, 

όµως αν και αυξηµένα σε σχέση µε το 2012  κατά 8,5%, µετά την αφαίρεση 

των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο ύψους (56,93 εκατ. ευρώ), των 

αποσβέσεων παγίων (1,78 εκατ. ευρώ) και την αποµείωση των συµµετοχών 

(7,58 εκατ. ευρώ) τελικά προέκυψε ζηµία ύψους 24,25εκατ. ευρώ. Οι 

αντίστοιχες ζηµίες του 2012 ήταν 9,2 εκατ. ευρώ και του 2011 33,65 εκατ. 

ευρώ, ενώ για τις χρήσεις του 2009 και 2010 η Παγκρήτια Τράπεζα σηµείωνε 

κέρδη. Κατά τα τελευταία χρόνια η τράπεζα αντιµετωπίζει τις αρνητικές 

συνέπειες της κρίσης στην ελληνική αγορά. Το 2013 συγκεκριµένα το 

υπόλοιπο των δανείων σε οριστική καθυστέρηση ήταν 203,8 εκατ. ευρώ, 

δηλαδή 12,43% επί των χορηγήσεων. Ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος των µη 

εξυπηρετούµενων αυτών δανείων διασφαλίζεταικαι έτσι θεωρείται εισπράξιµο. 
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Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου (2013), Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
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Επιπλέον, ο λογαριασµός προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 

της Παγκρήτιας Τράπεζας έφτασε το 2013 τα 213,9 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα 

παρατηρείται µια συνεχής αύξηση στον λογαριασµό αυτό όπου το 2009 ήταν 

µόλις 80,61 εκατ. ευρώ. Η πρακτική αυτή που ακολουθεί η Παγκρήτια 

Τράπεζα φανερώνει την θέληση της να υπερκαλύψει τα επισφαλή της δάνεια 

και να διατηρήσει την βιωσιµότητα της27.  

Τράπεζα Ηπείρου 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ξεκίνησε το 1978 ως πιστωτικός 

συνεταιρισµός και µετατράπηκε σε συνεταιριστική τράπεζα το 1993. Τα 

αποτελέσµατα της δραστηριότητας της τράπεζας κατά την περίοδο 2010-2012 

παρουσίασαν µεγάλη µεταβολή. Συγκεκριµένα, εξαιτίας της οικονοµικής 

κρίσης και των συνεπαγοµένων µεγάλων προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις η τράπεζα από καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 1,14 εκατ. ευρώ 

το 2010, σηµείωσε ζηµίες της τάξης των 112 χιλ. ευρώ το 2011 οι οποίες το 

επόµενο έτος εκτοξευτήκαν στο επίπεδο των 5,94 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη των 

προβλέψεων που σχηµατίστηκαν για την ίδια περίοδο είναι εντυπωσιακή 

αφού από 1,56 εκατ. ευρώ το 2010 το 2012 έφτασαν στα 7,02 εκατ. ευρώ 

δικαιολογώντας έτσι και τις µεγάλες ζηµίες. Παρά τα αρνητικά αυτά 

αποτελέσµατα ωστόσο η Τράπεζα Ηπείρου αύξησε τις χορηγήσεις της την 

περίοδο 2010-2012 από 167,35 εκατ. ευρώ σε 211,35 εκατ. ευρώ, αλλά και 

τις καταθέσεις της από 185,51 εκατ. ευρώ σε 228,01 εκατ. ευρώ. συνεπώς το 

ενεργητικό της Τράπεζας Ηπείρου µεγεθύνονταν κατά την διάρκεια της κρίσης 

εκκινώντας από 216,96 εκατ. ευρώ το 2010, σε 236,39 εκατ. ευρώ το 2011 και 

καταλήγοντας στα 259,17 εκατ. ευρώ το 201228. 

 

Τράπεζα Θεσσαλίας 

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994 και λειτούργησε ως 

πιστωτικός συνεταιρισµός µέχρι το 1998 όπου και µετεξελίχθηκε σε πιστωτικό 

ίδρυµα. Κατά τα χρόνια αυτά η τράπεζα εδραιώθηκε τοπικά και κατάφερε να 

αναπτυχτεί µε ταχύτητα ακολουθώντας µια πορεία επιτυχηµένων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών.  

                                                           
27
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, (2014), Απολογισµός της 20ης χρήσης 2013 

28
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (2013), Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
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Ενδεικτικό είναι ότι παρά την αποδυνάµωση της χρηµατοδοτικής 

ικανότητας του τραπεζικού συστήµατος της Ελλάδας, το 2013 η Τράπεζα 

Θεσσαλίας σηµείωσε πιστωτική επέκταση5,86% σε σύγκριση µε το 2012 

φτάνοντας τα 192,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των χορηγήσεων µάλιστα 

ακολουθεί µια σταθερή αυξητική πορεία από το 2009 όπου το µέγεθος αυτό 

ήταν 142,45 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα διατηρεί διαχρονικά και µια ισχυρή 

καταθετική βάση η οποία κατά την περίοδο 2009-2013 αυξήθηκε από 159,23 

εκατ. ευρώ σε 203,13 εκατ. ευρώ. Παράλληλα το ενεργητικό της τράπεζας 

αυξήθηκε από 234,26 εκατ. ευρώ το 2012 σε 240,63 εκατ. ευρώ το 2013. 

Κατά την χρήση του 2013 ωστόσο παρατηρήθηκε µείωση στα έσοδα 

εκµετάλλευσης κατά 4,2% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση φτάνοντας 

στα 18,44 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε από την µείωση των εσόδων από 

τόκους. Τα έξοδα εκµετάλλευσης το 2013 έφτασαν στα 19,4 εκατ. ευρώ 

µειωµένα κατά 4,32% σε σχέση µε το 2012. Η µείωση των εξόδων οφείλεται 

στην µείωση των συντελεστών απόσβεσης και το εξόδων τόκων. Τα κέρδη 

προ φόρων το 2013 διαµορφωθήκαν στις 173 χιλ. ευρώ. Ωστόσο η µείωση 

κατά την περίοδο 2010-2013 είναι εξαιρετικά µεγάλη. Ενδεικτικό είναι ότι το 

2010 τα κέρδη προ φόρων ήταν 3,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό µειώθηκε 

σχεδόν στο µισό το 2011 φτάνοντας το 16 εκατ. ευρώ, ενώ το 2012 

κατέρρευσε στις 138 χιλ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το σύνολο των 

επισφαλών απαιτήσεων και των χορηγήσεων σε καθυστέρηση το 2013 

ξεπέρασε το 21% .Όµως το µεγαλύτερο µέρος είναι καλυµµένο µε 

εµπράγµατες εξασφαλίσεις, ενώ η Τράπεζα Θεσσαλίας έχει δηµιουργήσει 

σωρευµένες προβλέψεις ύψους 22,2 εκατ. ευρώ µε σκοπό την κάλυψη 

πιθανών απωλειών. Για το 2013 ιδιαίτερα οι προβλέψεις φτάνουν τα 4,9 εκατ. 

ευρώ, τα οποία και επιβαρύνουν τα κέρδη της χρήσης29.  

Τράπεζα Χανίων 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1993 ως 

πιστωτικός συνεταιρισµός και µετεξελίχθηκε σε τραπεζικό ίδρυµα το 1995 

διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. 

Κατά την περίοδο 2007-2013 το ενεργητικό της τράπεζας αυξήθηκε σηµαντικά 

από 403,07 εκατ. ευρώ σε 533,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα την ίδια περίοδο οι 

χορηγήσεις της τράπεζας σηµείωσαν πολύ µεγάλη αύξηση καθώς από 281,3 

εκατ. ευρώ εκτοξευτήκαν στα 430,16 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη πορεία είχαν και 

οι καταθέσεις οι οποίες από 290,67 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε 452,07 εκατ. 
                                                           
29
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (2014), Απολογισµός 2013. 
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ευρώ το 2013. Κατά το τελευταίο έτος µάλιστα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 

12,1% αποδεικνύοντας την εµπιστοσύνη των καταθετών στην Τράπεζα 

Χανίων, ενώ η αύξηση των χορηγήσεων περιορίστηκε στο 6,24% εξαιτίας των 

αυστηρότερων κριτηρίων χρηµατοδότησης που επέβαλε η τράπεζα. Η 

Τράπεζα Χανίων αναπτύχθηκε δυναµικά κατά την περίοδο αυτή όπως γίνεται 

αντιληπτό, όµως κατά την τελευταία περίοδο και ιδιαίτερα το 2013 

καταγράφηκε ζηµία ύψους 7,4 εκατ. ευρώ. έναντι ζηµιών 6,1 εκατ. ευρώ για το 

2012. Παρά το γεγονός ότι τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της χρήσης του 2013 

αυξηθήκαν η Τράπεζα Χανίων σχηµάτισε προβλέψεις για ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις ύψους 7,5 εκατ. Ευρώ λαµβάνοντας υπόψη το προβληµατικό 

της δανειακό χαρτοφυλάκιο, ενώ σωρευτικά το ύψος των προβλέψεων 

φτάνουν τα 43,7 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2013 άλλωστε οι οριστικές 

καθυστερήσεις αντιπροσώπευαν το 14,6% του συνόλου του χαρτοφυλακίου 

της τράπεζας, ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό ήταν 13,2% υποδεικνύοντας µια 

µικρή επιδείνωση. Το 2013τα κέρδη προ φόρων ήταν 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 

3,3 εκατ. ευρώ για το 2012. Παρά τις ζηµίες αυτές ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας της τράπεζας για το 2013 ανήλθε σε 13,4% βελτιωµένος σε σχέση 

µε το 2012 που ήταν 12,97%30.  

 

Τράπεζα Σερρών 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί ως 

πιστωτικό ίδρυµα από το 2004. Κατά την χρήση του 2013 τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της τράπεζας παρουσίασαν θετική µεταβολή καθώς οι 

χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 7,18% στα 62,3 εκατ. ευρώ (58,6 εκατ. ευρώ το 

2012), οι καταθέσεις αυξήθηκαν οριακά στα 58,2 εκατ. ευρώ,ο κύκλος 

εργασιών της τράπεζας έφτασε τα 5,7 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ το 2012) και 

τα λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 8,6% και διαµορφώθηκαν 

στα 6,2 εκατ. ευρώ (5,7 εκατ. ευρώ το 2012). Έτσι, το προ φόρων 

αποτέλεσµα της χρήσης, ύστερα από ζηµίες ύψους 214 χιλ. ευρώ το 2012, 

ήταν οριακά θετικές σε 0,01 ευρώ. Επίσης, το ενεργητικό της Τράπεζας 

Σερρών παρουσίασε αύξηση κατά 7,55% και έφτασε στα 78,1 εκατ. ευρώ 

(72,6 εκατ. ευρώ το 2012). Για το 2013 µάλιστα η τράπεζα σχηµάτισε 

προβλέψεις για την κάλυψη κινδύνων ύψους 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 850 χιλ. 

ευρώ το 2012. Αυτή η αύξηση ισοδυναµεί µε 336,3% ενώ σωρευτικά οι 

συνολικές προβλέψεις έφτασαν στα 7,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η Τράπεζα 
                                                           
30
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (2014), Ετήσιος Απολογισµός 2013. 
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Σερρών ικανοποιεί σχεδόν οριακά τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας9% καθώς διαµορφώθηκε στο 9,43%. Γενικότερα, η πορεία της 

τράπεζας είναι µόνο ανοδική από το 2004 ως και το 2013 αφού το ενεργητικό 

έφτασε από τα 17,97 εκατ. ευρώ στα 78,1 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις από τα 

14,78 εκατ. ευρώ στα 62,3 και οι καταθέσεις από τα 10,31 εκατ. ευρώ στα 

58,2 εκατ. ευρώ. Είναι σηµαντικό ότι και τα τρία αυτά µεγέθη ήταν διαρκώς 

κατ’ έτος αυξανόµενα. Τα τελικά αποτελέσµατα χρήσης αυξάνονταν επίσης 

διαρκώς µέχρι και το 2010 που έφτασαν τις 764 χιλ. ευρώ αλλά στη συνέχεια 

το 2011 µειώθηκαν απότοµα στις 78 χιλ. ευρώ προτού σηµειωθεί η ζηµία που 

προαναφέρθηκε ύψους 214 χιλ. ευρώ το 201231 

 

Τράπεζα Καρδίτσας 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1998 και έκτοτε λειτουργεί 

συµπληρωµατικά µε τις εµπορικές τράπεζες στην τοπική οικονοµία. Κατά το 

διάστηµα αυτό η τράπεζα αναπτύχθηκε εντυπωσιακά. Συγκεκριµένα το 

ενεργητικό της τράπεζας από 6,36 εκατ. ευρώ το 1998 έφτασε τα 100,07 εκατ. 

ευρώ το 2013. Αντίστοιχη εντυπωσιακή άνοδος σηµειώθηκε βέβαια στις 

καταθέσεις και τις χορηγήσεις της τράπεζας. Ειδικότερα, οι καταθέσεις από 

2,89 εκατ. ευρώ το 1998 έφτασαν τα 74,13 εκατ. ευρώ κατά το κλείσιµο της 

χρήσης του 2013 ενώ οι χορηγήσεις στο ίδιο διάστηµα αυξήθηκαν από 3,8 

εκατ. ευρώ σε 59,2 εκατ. ευρώ. Κατά την περίοδο της κρίσης 2010-2013 τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα της τράπεζας διακυµαίνονταν. Το 2013  τα κέρδη 

προ φόρων ήταν 1,7 εκατ. ευρώ, το 2012 ήταν 785 χιλ. ευρώ, το 2011 886 

χιλ. ευρώ και το 2010 1,67 εκατ. ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή, ύστερα από 

διετή καθίζηση των κερδών, µια επανάκαµψη το 2013 η οποία µάλιστα είναι 

σηµαντική δεδοµένων των προβληµάτων στον συνεταιριστικό κλάδο. Το 

ενεργητικό της Τράπεζας Καρδίτσας διακυµάνθηκε επίσης την περίοδο αυτή, 

αν και όχι τόσο έντονα, καθώς σηµειώθηκε µια µικρή µόνο µείωση το 2011 

στα 66,1 εκατ. ευρώ από τα 67,02 εκατ. ευρώ του 2010. Από το 2012 και 

έπειτα υπήρξε αύξηση εκ νέου.  

 

 

                                                           
31 Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών (2014), Έκθεση πεπραγµένων  του ∆.Σ. 

οικονοµικής χρήσης (1/1/2013-31/12/2013). 



63 

 

Τράπεζα ∆ράµας  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας ξεκίνησε τη λειτουργία το 1994 ως 

πιστωτικός  συνεταιρισµός και το 1999 έλαβε αδεία λειτουργίας πιστωτικού 

ιδρύµατος. Κατά την περίοδο 2010-2013, η οποία βεβαία συµπίπτει και εµ την 

κρίση της ελληνικής οικονοµίας, η πορεία της τράπεζας δεν υπήρξε 

ικανοποιητική. Συγκεκριµένα, το ενεργητικό της Τράπεζας ∆ράµας 

συρρικνώθηκε καθώς το 2010 ήταν 57,28 εκατ. ευρώ και ως το 2013 

µειώθηκε σταδιακά στα 40,06 εκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις της τράπεζας 

µειώθηκαν επίσης από 44,47 εκατ. ευρώ το 2010 σε 36,88 εκατ. ευρώ το 

2013, παρατηρείται ωστόσο µια σταθεροποίηση στην µείωση αυτή. Η µείωση 

των καταθέσεων υπήρξε ωστόσο µεγαλύτερη αφού κατά τη λήξη της χρήσης 

του 2010 οι καταθέσεις έφταναν 45,15 εκατ. ευρώ ενώ το 2013 µειώθηκαν 

παρά πολύ φτάνοντας τα 31,99 εκατ. ευρώ. Μείωση επίσης εκδηλώθηκε και 

στα κέρδη προ φόρων. Το 2010 τα κέρδη αυτά ήταν ήδη χαµηλά, 133 χιλ. 

ευρώ, ενώ το 2011 έφτασαν µόλις τις 47 χιλ. ευρώ. Το 2012 όµως υπήρξε µια 

τεράστια πτώση αφού σηµειώθηκαν ζηµίες της τάξης των 534 χιλ. ευρώ, ενώ 

το 2013 τα κέρδη ήταν µηδενικά.   

 

Τράπεζα Έβρου 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ιδρύθηκε το 1996 και αναπτύχτηκε µε 

σταθερά βήµατα ανοίγοντας συνολικά 5 καταστήµατα µε σκοπό την 

µεγαλύτερη διείσδυση στον τοπικό πληθυσµό. Κατά την περίοδο 2009-2013 

το ενεργητικό της τράπεζας παρουσίασε διακυµάνσεις. Συγκεκριµένα, για το 

2013 το ενεργητικό της τράπεζας µειώθηκε κατά 2,5% σε σχέση µε το 2012 

και έφτασε στα 64,49 εκατ. ευρώ έναντι 66,15 εκατ. ευρώ. η µείωση όµως του 

ενεργητικού υπήρξε µεγαλύτερη κατά τα έτη 2010 και 2011 όπου το 

ενεργητικό είχε διαµορφωθεί στο επίπεδο των 64,14 και 60,01 εκατ. ευρώ 

αντίστοιχα. Αντίστοιχες ήταν και οι διακυµάνσεις στις καταθέσεις της 

τράπεζας. Για το 2013 οι καταθέσεις της τράπεζας διαµορφώθηκαν σε 52,15 

εκατ. ευρώ και ήταν µειωµένες κατά 3,03 σε σχέση µε εκείνες του 2012 (53,78 

εκατ. ευρώ). Ωστόσο είναι σηµαντικό ότι το ύψος των καταθέσεων επανήλθε 

στα επίπεδα πριν την οικονοµική κρίση καθώς την διετία 2010-2011 υπήρξε 

σηµαντική µείωση καθώς οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν  στα 48,11 και 45,75 

εκατ. ευρώ. Ειδικότερα µε έτος βάσης το 2009 οι καταθέσεις το 2013 

σηµείωσαν αύξηση 1%. Παρά την παροδική έστω µείωση των καταθέσεων 
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και την αρνητική οικονοµική συγκυρία, οι χορηγήσεις της Τράπεζας Έβρου 

σηµείωναν µικρή αλλά σταθερή άνοδο. Είναι ενδεικτικό ότι το 2009 οι 

χορηγήσεις έφτασαν τα 43,27 εκατ. ευρώ ενώ ύστερα από διαδοχικές 

αυξήσεις το 2013 διαµορφώθηκαν στα 52,64 εκατ. ευρώ. Ως προς τα έσοδα 

το 2013 υπήρξε αύξηση των εσόδων και αύξηση στο µικτό περιθώριο 

κέρδους κατά 53,22%. Την ίδια στιγµή η τράπεζα περιόρισε τα λειτουργικά της 

έξοδα κι έτσι οι λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό κύκλου εργασιών 

αντιπροσώπευσαν το 2013 το 32,86% από 38,99% που ήταν το 2012. Έτσι το 

οικονοµικό αποτέλεσµα της Τράπεζας Έβρου προ φόρων διαµορφώθηκε στα 

23,75 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 85,35% σε σχέση µε το 2012 

που ήταν 12,81 εκατ. ευρώ. Όµως η τράπεζα σχηµατίζει υψηλές προβλέψεις 

προκείµενου να θωρακιστεί. Η επίδραση της κρίσης στις προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις είναι εµφανής αφού από το 2009 ως το 2013 

αυξήθηκαν διαδοχικά από το επίπεδο των 3,53 εκατ. ευρώ στο επίπεδο των 

5,52 εκατ. ευρώ (10,5% των χορηγήσεων)32. 

Τράπεζα Πιερίας  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ιδρύθηκε το 1995 ως πιστωτικός 

συνεταιρισµός και το 1998 µετεξελίχθηκε σε τράπεζα. Από την ίδρυση της η 

τράπεζα αναπτύσσεται διαρκώς. Κατά την περίοδο 2010-2013 η τράπεζα 

αντιµετώπισε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης καθώς τα προ φόρων κέρδη 

σχεδόν κατέρρευσαν. Πράγµατι, τα κέρδη προ φόρων τα έτη 2010 και 2011 

ήταν 765 χιλ. ευρώ και 818 χιλ. ευρώ, ενώ το 2012 κατέρρευσαν στο επίπεδο 

των 22 χιλ. ευρώ. Το 2013 υπήρξε µια αύξηση των κερδών στα 47 χιλ. ευρώ , 

ωστόσο η απόδοση αυτή απέχει πολύ από τα προ κρίσης οικονοµικά µεγέθη 

της τράπεζας. Όπως και σε άλλες συνεταιριστικές τράπεζες η αιτία της 

µείωσης αυτής είναι η αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες. Το 

ενεργητικό της τράπεζας επηρεάστηκε επίσης αρνητικά από την οικονοµική 

κρίση αλλά όχι στον ίδιο βαθµό. Το 2010 το συνολικό ενεργητικό της 

Τράπεζας Πιερίας ήταν 54,03 εκατ. ευρώ και κατά την διάρκεια της κρίσης 

µειώθηκε σε 47,15 και 45,29 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2011 και 2012, ενώ το 

2013 επανέκαµψε µερικώς στα 490,1 εκατ. ευρώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ούτε οι 

καταθέσεις ούτε και πολύ περισσότερο οι χορηγήσεις της τράπεζας δεν 

επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από την κρίση. Συγκεκριµένα οι χορηγήσεις 

της τράπεζας κατά την διάρκεια της κρίσης ήταν υψηλότερες από την έναρξη 

της το 2010. Ενδεικτικό είναι ότι το 2013 οι χορηγήσεις έφτασαν στα 42,63 
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Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου (2014), Απολογισµός 2013 
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εκατ. ευρώ ενώ το 2010 ήταν 35,68 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις µειώθηκαν 

κατά την διετία 2011-2012 φτάνοντας τα 35 εκατ. ευρώ, όµως η κατάσταση το 

2013 επανήλθε σχεδόν στα επίπεδα προ κρίσης (38,68 εκατ. ευρώ έναντι 

39,34 εκατ. ευρώ). 

Στο παρακάτω τµήµα γίνεται µια διεξοδικότερη ανάλυση των οικονοµικών 

µεγεθών των παραπάνω δέκα συνεταιριστικών τραπεζών αξιοποιώντας µια 

σειρά από χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Ο υπολογισµός των δεικτών έγινε µε 

βάση τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των τραπεζών, τα οποία 

επεξεργάστηκαν µε το πρόγραµµα excel.  

 

∆είκτες απόδοσης ενεργητικού και ίδιων κεφαλαίων 

 

Ο ∆είκτης Απόδοσης Ενεργητικού ROA, είναι ο λόγος των καθαρών κερδών 

(προ φόρων) προς το σύνολο του ενεργητικού και µετρά την ικανότητα της 

διοίκησης µιας τράπεζας να χρησιµοποιεί ορθολογικά τους διαθέσιµους 

πόρους, για την πραγµατοποίηση κερδών:      

ύύ

έά
ROA

νεργητικοΕνολοΣ

ρδηΚαθαρΚ
=  

Ο ∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων, είναι ο λόγος των καθαρών κερδών 

(προ φόρων) προς τα ίδια κεφάλαια και µετρά την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων ή αλλιώς την απόδοση που απολαµβάνουν οι µέτοχοι της 

επιχείρησης για τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν: 

ωνεφαλαΚωνδΙνολοΣ

ρδηΚαθαρΚ
=

ίίύ

έά
ROE  

Ειδικότερα, οι Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της πενταετίας 

2009 – 2013.  

Πίνακας 1: ∆είκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA – ReturnOnAssets) 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 1,19% 0,98% 2,93% 0,53% 
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2010 0,75% 0,79% 2,49% -2% 

2011 -0,11% 0,1% 1,73% -2,01% 

2012 -0,46% -0,14% 0,99% -2,59% 

2013 -0,26% 0,03% 0,35% -1,48% 

 

 

 

Σχεδιάγραµµα   1: ∆είκτης απόδοσης ενεργητικού 

 

 

 

1,19%

0,75%

-0,11%

-0,46%
-0,26%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2009 2010 2011 2012 2013

Αριθμητικός μέσος

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2009 2010 2011 2012 2013

Διάμεσος

2,93%
2,49%

1,73%

0,99%

0,35%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2009 2010 2011 2012 2013

Υψηλότερη τιμή



67 

 

 

Παρατηρείται ότι κατά την διάρκεια της πενταετίας 2009-2013 ο δείκτης 

αποδοτικότητας ROAακολούθησε µια πορεία σταδιακής επιδείνωσης η οποία 

κορυφώθηκε το 2012 (-0,46%) ενώ το 2013 σηµειώθηκε µια µικρή βελτίωση (-

0,26%). Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στις ζηµίες που πραγµατοποίησαν οι 

συνεταιριστικές τράπεζες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Η πορεία του δείκτη 

δείχνει ότι η βιωσιµότητα των συνεταιριστικών τραπεζών απειλείται καθώς δεν 

είναι δυνατόν να συντηρούνται µε τόσο χαµηλά κέρδη και ζηµίες. 

 

 

Πίνακας  2: ∆είκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROΕ – ReturnOnEquity) 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 7,11% 6,13% 13,01% 3,17% 

2010 4,72% 6,32% 11,37% -11,22% 

2011 -2,7% 0,54% 8,3% -19,03% 

2012 -5% -0,75% 4,79% -32,97% 

2013 -2,63% 0,21% 1,98% -17,23% 

0,53%

-2% -2,01%

-2,59%

-1,48%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%
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Στον παραπάνω πίνακα γίνεται εµφανής η σταδιακή επιδείνωση του δείκτη 

ROEκατά την πενταετία 2009-2013. Ειδικότερα ο δείκτης αυτός έλαβε την 

χαµηλότερη τιµή του 2012 (-5%) καθώς την χρονιά εκείνη σηµειώθηκαν 

µεγάλες ζηµίες στον κλάδο των συνεταιριστικών τραπεζών. Την επόµενη 

χρονιά παρατηρείται ωστόσο µια βελτίωση (-2,63%). Όπως και µε τον δείκτη 

ROA, η εξέλιξη του ROEυποδεικνύει µια προβληµατική κατάσταση στον 

συνεταιριστικό τραπεζικό κλάδο. 

 

Σχεδιάγραµµα 2: ∆είκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 
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∆είκτης περιθωρίου κέρδους 

Ο συγκεκριµένος δείκτης (Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Εσόδων), απεικονίζει την 

ικανότητα της διοίκησης να ελέγχει τα έξοδα της τράπεζας που διοικεί, για 

συγκεκριµένο ύψος εσόδων. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πενταετίας 2009 – 2013 

για το δείκτη Περιθωρίου. 

 

Πίνακας   3: ∆είκτης περιθωρίου κέρδους  

(Καθαρά Κέρδη / Σύνολο εσόδων) 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 15,22% 14,89% 21,11% 9,07% 

2010 7,54% 12,16% 20,07% -28,9% 

2011 -1,91% 1,26% 18,98% -26,07% 
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2012 -6,27% -1,84% 14,49% -34,58% 

2013 -3,43% 0,46% 6,05% -20,57% 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 3 διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης 

περιθωρίου κέρδους επιδεινώνονταν σταδιακά και έλαβε την χαµηλότερη τιµή 

του το 2012 (-6,27%). Η πορεία του δείκτη αυτού όπως και στις 

προηγούµενες περιπτώσεις φανερώνει την εύθραυστη κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει ο κλάδος των συνεταιριστικών τραπεζών. 

 

Σχεδιάγραµµα 3: ∆είκτης περιθωρίου κέρδους 
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∆είκτης εκµετάλλευσης ενεργητικού 

Αυτός ο δείκτης δείχνει πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιεί η διοίκηση της 

τράπεζας το ενεργητικό της, για να πραγµατοποιεί έσοδα. 

 

Πίνακας 4: ∆είκτης εκµετάλλευσης ενεργητικού (Σύνολο εσόδων/Σύνολο 
Ενεργητικού) 

 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 6,72% 6,87% 7,62% 5,78% 

2010 7,13% 6,93% 8,68% 5,59% 

2011 7,91% 7,71% 9,14% 6,81% 

2012 7,29% 7,32% 8,63% 6,57% 

2013 7,43% 7,81% 8,45% 5,81% 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται µια σχετική σταθερότητα ως προς την 

εξέλιξη του δείκτη η οποία υποδεικνύει µια σταθερή σχέση ανάµεσα στο 

σύνολο των εσόδων και το σύνολο ενεργητικού σε όλη την διάρκεια της 

πενταετίας 2009-2013 και παρά τις συνέπειες της κρίσης. 
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Σχεδιάγραµµα 4: ∆είκτης εκµετάλευσης 
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∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 

Ο αποκαλούµενος και πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων φανερώνει το ύψος 

των ξένων κεφαλαίων που χρησιµοποιεί η τράπεζα. Επηρεάζει µεν θετικά την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο αυξάνει το χρηµατοοικονοµικό 

κίνδυνο. 

Πίνακας 5: ∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (Σύνολο 
Ενεργητικού/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων) 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 6,31% 5,5% 10,24% 3,83% 

2010 6,53% 5,63% 12,28% 3,9% 

2011 7,14% 5,99% 13,62% 3,85% 

2012 7,59% 6,45% 12,75% 4,82% 

2013 6,82% 5,88% 11,64% 5,12% 

 

Ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης είχε τη χαµηλότερη τιµή της 

πενταετίας το 2009 (6,31%), ενώ το 2012 έφτασε την υψηλότερη τιµή του 

(7,59%). Η πορεία αυτή φανερώνει ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες την 

περίοδο 2009-2012 χρησιµοποιούν αναλογικά όλο και περισσότερο ξένα 

κεφάλαια, αν και το 2013 παρατηρείται µια αναστροφή της τάσης.  
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Σχεδιάγραµµα 5: ∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 
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Συνολική λειτουργική αποτελεσµατικότητα 

 

Ο δείκτης συνολικής λειτουργικής αποτελεσµατικότητας (Total Operating 

Efficiency), µετρά  το λόγο των Λειτουργικών Εξόδων, προς τα Λειτουργικά 

Έσοδα. Όσο µικρότερος είναι ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο υψηλότερη είναι 

η συνολική λειτουργική αποδοτικότητα µιας τράπεζας. ∆είχνει την ικανότητα 

της διοίκησης να ελέγχει τα έξοδά της για δεδοµένο ύψος εσόδων ή 

διαφορετικά, δείχνει ότι µε δεδοµένο ύψος εξόδων η διοίκηση έχει την 

ικανότητα να αυξάνει τα έσοδά της. 

Πίνακας   6: ∆είκτης ολικής αποτελεσµατικότητας (Σύνολο Λειτουργικών 

εξόδων / Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων) 

Έτος 
Αριθµητικός 

µέσος 
∆ιάµεσος 

Υψηλότερη 

Τιµή 

Χαµηλότερη 

τιµή 

2009 0,86% 0,88% 0,94% 0,8% 

2010 0,92% 0,88% 1,29% 0,79% 

2011 1,02% 0,99% 1,26% 0,82% 

2012 1,06% 1,02% 1,34% 0,92% 

2013 1,04% 1,0% 1,21% 0,93% 

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι ο 

δείκτης ολικής αποτελεσµατικότητας είχε τη χαµηλότερη τιµή της πενταετίας 

το 2009 (0,86%), ενώ το 2012 έφτασε την υψηλότερη τιµή του (1,06%). Το 

γεγονός αυτό ερµηνεύεται από την κορύφωση της κρίσης το 2012 η οποία 

ανάγκασε πολλές τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για επισφαλή 

δάνεια. Όσο µικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

λειτουργική αποτελεσµατικότητα της τράπεζας. Συνεπώς κατά την πενταετία 

2009-2013 η λειτουργική αποτελεσµατικότητα των συνεταιριστικών τραπεζών 

έχει επιδεινωθεί σηµαντικά, αν και το 2013 παρατηρείται µια µικρή βελτίωση.  
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Σχεδιάγραµµα  6: ∆είκτης ολικής αποτελεσµατικότητας 
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Συµπεράσµατα 

Στην εργασία αυτή έγινε µια αναλυτική εξέταση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και του ρόλου που διαδραµατίζουν οι συνεταιριστικές τράπεζες. 

Στην σηµερινή συγκυρία το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει υποστεί τις 

συνέπειες της δηµοσιονοµικής κρίσης που έπληξε µε σφοδρότητα την 

ελληνική οικονοµία. Μεταξύ των διάφορων µνηµονιακών υποχρεώσεων της 

χώρας είναι και η αναδιάρθρωση των συνεταιριστικών τραπεζών µε σκοπό 

την αποτελεσµατικότερη χρηµατοδότηση της τοπικής µικροµεσαίας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ήδη ένας σηµαντικός αριθµός 

συνεταιριστικών τραπεζών έχει παύσει την λειτουργία τους, ενώ οι 

υφιστάµενες τράπεζες διερευνούν ο ενδεχόµενο συγχωνεύσεων ή και 

πώλησης.  Οι τρέχουσες  ζυµώσεις στον τραπεζικό κλάδο έχουν ως άξονα την 

προοπτική ένταξης των συνεταιριστικών τραπεζών στο Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) µε σκοπό την παροχή κρατικής 

βοήθειας. Βέβαια, οι δέκα συνεταιριστικές τράπεζες που απέµειναν στην 

συγκεκριµένη χρηµατοπιστωτική αγορά έχουν ήδη ενισχύσει τα κεφάλαια τους 

και διαθέτουν τους απαιτούµενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, όµως η 

επιπρόσθετη ενδυνάµωση τους κρίνεται απαραίτητη για την οριστική έξοδο 

τους από την κρίση στην οποία περιήλθαν.  

Η κρίση στον τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών έγινε εµφανής στην 

εργασία αυτή καθώς οι δείκτες που υπολογίστηκαν και µελετήθηκαν δείχνουν 

ότι κατά την διάρκεια της πενταετίας 2009-2013, υπήρξε επιδείνωση των 

οικονοµικών τους µεγεθών. Ιδιαίτερα η επιδείνωση αυτή κορυφώθηκε το 

2012, ενώ από το  2013 υπάρχουν τάσεις βελτίωσης. Η βελτίωση αυτή 

ωστόσο δεν αναιρεί την προβληµατική κατάσταση στον συνεταιριστικό 

τραπεζικό κλάδο. Το βασικό συµπέρασµα που εξάγεται από την εργασία αυτή 

είναι ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται ακόµη σε ένα 

µεταίχµιο καθώς τα οικονοµικά τους µεγέθη δεν διασφαλίζουν την 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα τους, ενώ την ίδια στιγµή τι θεσµικό πλαίσιο 

εντός του οποίου λειτουργούν βρίσκεται υπό αναθεώρηση.  

∆εδοµένου του δυνητικά κρίσιµου ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών στην 

χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συνεπώς και στην 

ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, η 
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επιτυχής αναδιάρθρωση της χρηµατοπιστωτικής αυτής αγοράς κρίνεται 

εξαιρετικά σηµαντική. Άλλωστε πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η λειτουργία 

συνεταιριστικών τραπεζών δρα ενισχυτικά για την οικονοµική ανάπτυξη 

καθώς οι τράπεζες αυτές έχουν την δυνατότητα να προσαρµόζονται 

ευκολότερα στις διαρκείς µεταβολές του οικονοµικού και επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα και 

µε χαµηλότερο κόστος στις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
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