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1. Ο Θεσμός του Πιστωτικού Συνεταιρισμού
1.1 Βασικά δεδομένα - Ιστορικό

Ο θεσμός του πιστωτικού συνεταιρισμού δεν είναι κάτι νέο για την 
Ευρώπη, αφού οι πρώτοι τύποι πιστωτικών συνεταιρισμών έκαναν την 
εμφάνισή τους εδώ και δύο περίπου αιώνες. Στην Ελλάδα, αν και η 
ιδέα του θεσμού είχε εμφανιστεί από τις αρχές του εικοστού αιώνα, οι 
Συνεταιριστικές Τράπεζες άρχισαν ουσιαστικά να δραστηριοποιούνται 
τη δεκαετία του ’90, οπότε και δημιουργήθηκε το κατάλληλο θεσμικό 
πλαίσιο.

Η ομοιομορφία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί, διεθνώς, 
αδυναμία στον βαθμό που ευνοεί την μετάδοση κινδύνων, καθιστώντας 
το σύστημα συνολικά ιδιαίτερα εύθραυστο σε αιφνίδιες διαταραχές, 
όπως ήταν η κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος το 
2007/2008.  Με την έννοια αυτή, η παρουσία πιστωτικών ιδρυμάτων που 
επικεντρώνονται σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, γεωγραφικές 
περιοχές και κατηγορίες πελατών είναι όχι μόνο θεμιτή, αλλά και 
απαραίτητη για τη συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό, δεδομένου 
ότι προσφέρουν υπηρεσίες κυρίως στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, 
διατηρούν ιδιαίτερους δεσμούς με συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές και εξυπηρετούν τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων με προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα 
στις τοπικές συνθήκες.  

Στην περίπτωση της χώρας μας διαπιστώνουμε και άλλους σοβαρούς 
λόγους, για τους οποίους η παρουσία των Συνεταιριστικών Τραπεζών 
κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη της οικονομίας, αλλά και της 
κοινωνίας, σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.  



Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες εξειδικεύονται στην προώθηση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας, επενδύοντας τα κεφάλαια που αντλούν από την 
τοπική κοινωνία σε δανειοδότηση ατομικών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, ενισχύοντας βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 
όπως είναι ο τουρισμός, η μεταποίηση και η αγροτική παραγωγή.

Η στενή διασύνδεση των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την τοπική 
οικονομία και κοινωνία τους παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Λόγω της 
ιδιαίτερης γνώσης που έχουν για τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες, 
οι Συνεταιριστικές Τράπεζες θεωρητικά επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό 
από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης (asymmetric informa-
tion), εξαιτίας του οποίου ο δανειολήπτης έχει καλύτερη γνώση από τον 
πιστωτή για τις οικονομικές συνθήκες και προοπτικές μιας επιχείρησης. 
Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις μεγάλου μεγέθους τράπεζες με 
κεντροποιημένες πιστοδοτικές διαδικασίες, οι οποίες είναι αναπόφευκτα 
αποξενωμένες από την τοπική κοινωνία. Έτσι, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
έχουν δυνητικά την ικανότητα να κατανοούν καλύτερα τα αιτήματα 
των δανειοληπτών και να αξιολογούν τη σκοπιμότητα και τα ευρύτερα 
οφέλη συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συνυφασμένων 
με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Επίσης, μπορούν να υιοθετούν 
έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς δεν είναι δέσμιες των τριμηνιαίων 
αποτελεσμάτων και των σχετικών απαιτήσεων αναλυτών και μετόχων των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση 
να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα 
και να ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης πρωταρχικά 
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και προσθετικά της εθνικής οικονομίας.

Εξάλλου, η ιδιομορφία των Συνεταιριστικών Τραπεζών έγκειται και στο ότι 
ο μεριδιούχος είναι και πελάτης, γεγονός που συνεπάγεται μια προσέγγιση 
που βασίζεται στη συναίνεση και εμποδίζει την ισχυρή επικέντρωση σε 
ένα μόνο ενδιαφερόμενο μέρος (μεριδιούχο ή πελάτη), συμβάλλοντας 
στη χρηματοδότηση της βέλτιστης επιλογής, στην καταπολέμηση των 
οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Επισημαίνεται πάντως ότι το πλεονέκτημα της στενής σχέσης των 
στελεχών των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την τοπική κοινωνία και 
η ταυτόχρονη ιδιότητα του μεριδιούχου και του πελάτη εγκυμονούν 
την ίδια στιγμή και σημαντικούς κινδύνους, που έχουν να κάνουν με τη 
δημιουργία πελατειακών σχέσεων, λανθασμένη εκτίμηση του κινδύνου των 
δανειοδοτήσεων, καθυστέρηση στη λήψη επώδυνων μέτρων όταν αυτό 
καθίσταται αναγκαίο κ.ά.
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1.2 Χρηματοοικονομική Κρίση και Συνεταιριστικές Τράπεζες 
στην Ελλάδα

Αναπόφευκτα, η βαθιά και παρατεταμένη χρηματοοικονομική κρίση της 
ελληνικής οικονομίας τη δεκαετία του 2010 επηρέασε την ευρωστία των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών. Η συγκέντρωσή τους σε δάνεια προς μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν εντονότερα από 
την αρνητική οικονομική συγκυρία μετά την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης, συνέβαλε στην επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού 
τους χαρτοφυλακίου και σε κάποιες περιπτώσεις στη διάβρωση της 
κεφαλαιακής τους βάσης. Επιπλέον, το μικρό μέγεθός τους και το 
γεγονός ότι λειτουργούν σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας τις καθιστούσε 
ευάλωτες τόσο ως προς τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, 
διαχείρισης κινδύνων και πληροφορικής όσο και ως προς τη συχνή 
εμφάνιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Λόγω των αδυναμιών 
αυτών εμφανίστηκαν περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και διαπλοκής οι 
οποίες και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Έτσι τα προβλήματα αυτά συνετέλεσαν στην «εξαφάνιση» 8 
Συνεταιριστικών Τραπεζών μέσα σε χρονική περίοδο μίας δεκαετίας 
περίπου, η οποία μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους υποπεριόδους.

Α. Περίοδος 2009-2014

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έως το 2011 αριθμούσαν τις 17, εκ των 
οποίων 16 περιφερειακές (Παγκρήτια, Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Καρδίτσας, Δράμας, Έβρου, Πιερίας, Σερρών, Λαμίας, Αχαϊκή, Λέσβου-
Λήμνου, Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Εύβοιας) και μία τράπεζα-
«ομπρέλα», την Πανελλήνια, που αποτελούσε τράπεζα κοινής δράσης 
για τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές τράπεζες.

Τον Μάιο του 2012, μην μπορώντας να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους 
ανάγκες, 3 Συνεταιριστικές Τράπεζες (Λαμίας, Αχαϊκή και Λέσβου-Λήμνου) 
ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Το 2013 ακολούθησαν οι Δωδεκανήσου, 
Δυτικής Μακεδονίας και Εύβοιας. Από την αρχή της κρίσης έως το 2015 
έκλεισαν συνολικά 6 Συνεταιριστικές Τράπεζες, περισσότερες δηλαδή 
από το ένα τρίτο του συνόλου. Κατόπιν της ανάκλησης των αδειών τους, 
οι εν λόγω Συνεταιριστικές Τράπεζες τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση και 
οι καταθέσεις τους μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερες τράπεζες (συστημικές).
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Εξέλιξη Τραπεζικού Συστήματος 2008-20131

Στην προαναφερόμενη σημαντική αναδιάρθρωση των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών μεταξύ 2012 και 2014, η Πολιτεία δεν φαίνεται να στάθηκε 
αρωγός στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στην κρίση. 

1 ΤτΕ : Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης - Η Τράπεζα της Ελλάδος 2008-2013

https://www.bankofgreece.gr/Publications/%25CE%25A4%25CE%25BF%2520X%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520M%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2582%2520K%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582.pdf
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα της έλλειψης μέριμνας από την πλευρά του 
κράτους αποτέλεσε ο αποκλεισμός των τραπεζών αυτών από συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ), επιλογή που 
τροφοδοτήθηκε και συνέβαλε παράλληλα στην διαστρεβλωμένη εικόνα 
για τον θεσμό και για όλα όσα προσέφερε και είχε την δυνατότητα 
να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, ουδεμία μέριμνα είχε 
ληφθεί για την απασχόληση των εργαζομένων που ανακλήθηκε η άδεια 
λειτουργίας. 

Β. Περίοδος 2015-2019

Ωστόσο, από το 2015 η κατάσταση φαίνεται να άλλαξε, σε ότι αφορά 
τη στάση και την μέριμνα της Πολιτείας απέναντι στις Συνεταιριστικές 
Τράπεζες. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με το παρελθόν δόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των εργαζομένων, όταν το 2016 ανέστειλαν 
τη λειτουργίας τους η Τράπεζα Πελοποννήσου και η Πανελλήνια 
Τράπεζα. Συγχρόνως, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών, ενώ καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπάθειες 
ώστε το πρόβλημα της κεφαλαιακής επάρκειας να αντιμετωπιστεί 
εγκαίρως. Επιπρόσθετα δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής τους σε 
προγράμματα ΕΤΕΑΝ και ευρύτερα του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ενώ δόθηκε λύση στην εξομοίωση τους στην φορολογική 
μεταχείριση με τις ΑΕ στο ζήτημα εξαίρεσης από την επιβολή χαρτοσήμου 
κατά την έκδοση ομολόγων (με αναδρομική ισχύ από 1/1/14). Παράλληλα 
η Πολιτεία με τρόπο που αντιστοιχεί στον ρόλο της, υποστήριξε τις 
συγχωνεύσεις των Συνεταιριστικών Τραπεζών Σερρών και Πιερίας, σήμερα 
Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, και των Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Δράμας και Έβρου, που κατόπιν της επιτυχούς συγχώνευσης στις 
22/12/2018, η ενιαία πια τράπεζα διατήρησε την ονομασία Συνεταιριστική 
Τράπεζα Δράμας έως τις αρχές του 2022 οπότε και μετονομάστηκε σε 
Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος. 

Μετά τις προαναφερόμενες συγχωνεύσεις, στην Ελλάδα παρέμειναν σε 
λειτουργία επτά Συνεταιριστικές Τράπεζες: Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Όλυμπος και Παγκρήτια.
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Γ. Παρούσα κατάσταση Συνεταιριστικών Τραπεζών και διάρθρωση εγχώριου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στις πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνεται η αλλαγή νομικής μορφής 
της Παγκρήτιας Τράπεζας τον Ιούνιο 2022, με τη μετατροπή της από 
Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ) σε ανώνυμη εταιρεία 
(ΑΕ). Η Παγκρήτια που αντιπροσώπευε  το ήμισυ του ενεργητικού του 
συνεταιριστικού τραπεζικού κλάδου, με άδεια λειτουργίας σε επίπεδο 
επικράτειας, αποτελεί πλέον τακτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών. Κατόπιν τούτου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί 
περίπου το 38% του συνόλου του ενεργητικού των εναπομενουσών 
Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ2, στην 
παρούσα φάση η συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο εγχώριο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% του συνολικού 
ενεργητικού του συστήματος, με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες να 
διαδραματίζουν το κυρίαρχο ρόλο με ποσοστό 86,7% του συνολικού 
ενεργητικού και τα υποκαταστήματα των τραπεζών του εξωτερικού να 
ακολουθούν με 1,5%. Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα χαρακτηρίζεται 
από τον τραπεζοκεντρικό του χαρακτήρα δεδομένου ότι τα πιστωτικά 
ιδρύματα αποτελούν το 88,7% του συνολικού ενεργητικού και αναλύοντας 
περαιτέρω τον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων διακρίνεται υψηλή 
συγκέντρωση από τις 4 συστημικές τράπεζες οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
το 93% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα. Περαιτέρω, 
η διάρθρωση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελείται 
από τους θεσμικούς επενδυτές που ακολουθούν με 8,8% του συνολικού 
ενεργητικού (κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες: 5,4% και οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων: 2,9%), τις λοιπές μη τραπεζικές επιχειρήσεις με 
2% (χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης – leas-
ing, πρακτόρευσης απαιτήσεων – factoring, παροχής πιστώσεων – cred-
it και εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) και τέλος τις 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με 0,4% του 
συνολικού ενεργητικού του συστήματος (αν και διαχειρίζονται σημαντικού 
ύψους απαιτήσεις και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα).

2 ΤτΕ : Έκθεση χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Νοέμβριος 2022

https://www.bankofgreece.gr/Publications/FINANCIAL_STABILITY_REVIEW_NOVEMBER_2022_EN.pdf
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Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι του τραπεζικού τομέα, κατέχοντας κατά μέσο όρο το 
1/5 του μεριδίου αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις και εξυπηρετώντας 210 
εκατομμύρια σε επίπεδο κρατών μελών ΕΕ. Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι 
έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες που λειτουργούν σήμερα μέσω ενός δικτύου 
55 περίπου καταστημάτων, προσφέροντας κυρίως τις βασικές τραπεζικές 
εργασίες (καταθέσεις-χορηγήσεις), είναι μικρού μεγέθους και κατέχουν μόλις 
το 1% της αγοράς πιστώσεων, με συνολικές εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 
(performing exposures) περίπου 1,5 δισ. ευρώ με βάση τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία των τραπεζών αυτών. Αντιστοίχως μικρά είναι και τα υπόλοιπα 
βασικά τους μεγέθη. Ενδεικτικά το μερίδιο αγοράς των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών που αφορά στις εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά 
ακίνητα ανήλθε σε 0,8% το Α’ εξάμηνο του 2022, όταν το μερίδιο των 
συστημικών τραπεζών ανέρχεται σε 95% και των λιγότερο σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των  ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελεί το 
3,9% και 0,3% αντιστοίχως.

Γίνεται, έτσι, αντιληπτό από τα παραπάνω ότι η διείσδυση του θεσμού 
των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ωστόσο, η υστέρηση αυτή έχει και μία θετική ανάγνωση, δείχνοντας ότι 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης και ανάπτυξης του θεσμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης κάποιες Συνεταιριστικές 
Τράπεζες, όπως η Συνεταιριστική Ηπείρου (με τη συμμετοχή του ΤΕΑ-
ΕΑΠΑΕ ως στρατηγικού επενδυτή και την αλλαγή κουλτούρας) ,ενίσχυσαν 
την καταθετική τους βάση και διεύρυναν το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο 
παρά τις αντιξοότητες, ενώ παράλληλα μείωσαν κατά περίπου 14,9% τα 
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) σε σχέση με το 2020, στο πλαίσιο 
εφαρμογής στρατηγικής διαχείρισης, βελτίωσης και ανάκτησης των 
καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2021 τα ΜΕΑ να αποτελούν 
το 46,12% επί του συνόλου του μεικτού υπολοίπου των χορηγήσεων της 
Τράπεζας.
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Δ. Γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας των Συν. Τραπεζών στην 
Ελλάδα3

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή της δραστηριότητας των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών στην Ελλάδα, η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Χανίων έχει άδεια λειτουργίας σε επίπεδο Επικράτειας (πέρα από την 
Κρήτη, διαθέτει καταστήματα και στην Αττική), τέσσερις τράπεζες σε 
επίπεδο όμορων νομών ή διοικητικής περιφέρειας (Ηπείρου, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Όλυμπους, Θεσσαλίας) και μία σε επίπεδο νομού (Καρδίτσας).

3 ΕΣΤΕ , Οικονομικά Στοιχεία Συνεταιριστικών Τραπεζών 31/3/2022

https://www.este.gr/el/nea-eidiseis/oikonomikes-anafores/oikonomika-stoixeia-synetairistikon-trapezon-2022


2. Επιχειρηματικό μοντέλο και χαρακτηριστικά του κλάδου

Σήμερα, οι έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες που συνεχίζουν να λειτουργούν 
αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις: χαμηλή ή και αρνητική 
κερδοφορία, κακή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, δυσκολία 
βελτίωσης της ρευστότητας δεδομένης της μεταβλητότητας της 
καταθετικής βάσης και της περιορισμένης πρόσβασης στη ρευστότητα 
του Ευρωσυστήματος και, τέλος, διστακτικότητα των μεριδιούχων, 
παλαιών και νέων, να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.

Παρά τα προβλήματα, έχουν γίνει βήματα προόδου σε ζητήματα 
εσωτερικής διακυβέρνησης και προσέλκυσης στελεχών με την 
απαιτούμενη για τραπεζικές εργασίες εξειδίκευση και πείρα. Τα 
βήματα αυτά, ωστόσο, δεν αρκούν. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν 
επιτρέπουν εφησυχασμό. Ορισμένα μεγέθη του κλάδου, ιδίως εκείνα 
που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναδεικνύουν 
την ανάγκη επιτάχυνσης των εσωτερικών διεργασιών. Παράλληλα, η 
εναρμόνιση στο ολοένα και απαιτητικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και 
στους εποπτικούς κανόνες καθώς και η ανταπόκριση στην τεχνολογική 
εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο υλικοτεχνικής 
υποδομής και σύγχρονων μέσων συναλλαγών, δημιουργούν επιπλέον 
προκλήσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.

3. Συνεταιριστικές τράπεζες και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών 
αναμφίβολα αποτελεί η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Μάλιστα, η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνάδει 
απόλυτα και με τη στόχευση των στρατηγικών επιδιώξεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς 
με έμφαση στην άρση των ανισοτήτων, την κοινωνική υπευθυνότητα, 
την καινοτομία και την πράσινη οικονομία. Τα χαρακτηριστικά αυτού 
του είδους επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην τοπική και βιώσιμη 
ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την κοινωνική ενσωμάτωση, συνάδουν 
απόλυτα με τη φιλοσοφία των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Ειδικά 
στην Ελλάδα οι προοπτικές δραστηριοποίησης στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα είναι θετικές, καθώς τα μεγέθη της κοινωνικής 
οικονομίας υπολείπονται σημαντικά των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
μέσων όρων. Ενδεικτικά, η κοινωνική οικονομία στην ΕΕ καλύπτει 
περίπου το 6% της συνολικής απασχόλησης, ποσοστό σχεδόν 
τριπλάσιο του αντίστοιχου ελληνικού (European Federation of Ethi-
cal and Alternative Banks and Financiers).

12



Η υστέρηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η πρώτη ουσιαστική 
θεσμική προσπάθεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας έγινε μόλις το 2011 με το νόμο 4019 για την 
κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Το δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την έλλειψη κεφαλαίων 
και δικτύωσης και το μη φιλικό νομοθετικό, φορολογικό και θεσμικό 
περιβάλλον, δεν ευνόησαν την ευόδωση της προσπάθειας. Ωστόσο, 
σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Μάλιστα, τέτοιου είδους 
επιχειρηματικές δράσεις προσφέρονται για την προσέλκυση κεφαλαίων 
από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ιδίως από υπερεθνικούς 
οργανισμούς και διεθνείς τράπεζες, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, με τις οποίες κάποιες Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν 
δεσμούς συνεργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλουν 
και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την έμπρακτη υποστήριξή 
τους στο θεσμό των Συνεταιριστικών Τραπεζών και την αγαστή 
συνεργασία σε περιοχές και δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. 

Ένας επιπρόσθετος λόγος για τη δραστηριοποίηση των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι και το γεγονός 
ότι οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τέτοιου είδους δράσεις είναι 
στην πλειονότητά τους μικρού μεγέθους. Μην ξεχνάμε ότι ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής οικονομίας είναι το μεγάλο 
ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων και ο μεγάλος αριθμός μικρών 
επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 
μέχρι 9 εργαζόμενους αποτελούν το 95,5% των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, Δημογραφία Επιχειρήσεων 2020, 27 Οκτωβρίου 
2022) και συνεισφέρουν το 26,2% του Κύκλου Εργασιών (Eurostat, 
ΕΕ-27: 16,2%). 

Η ανάγκη για αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος που προέκυψε 
λόγω της οικονομικής κρίσης έδωσε την ευκαιρία για παρεμβάσεις 
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών με στόχο την ενίσχυση του σημαντικού ρόλου τους στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Στόχος ήταν, 
εκτός των άλλων, να διευκολυνθεί η εκ μέρους των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών άντληση κεφαλαίων και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες 
στην εταιρική τους διακυβέρνηση. 
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Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την ενίσχυση της κεφαλαιακής 
τους βάσης, το Δεκέμβριο του 2012 τροποποιήθηκε ο τραπεζικός 
νόμος ώστε να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του επόπτη για τη 
ρευστοποίηση συνεταιριστικών μερίδων. Περαιτέρω, το 2015 δόθηκε η 
δυνατότητα συμμετοχής «στρατηγικού επενδυτή» στο κεφάλαιό τους, 
ενώ μέλη που κατέχουν άνω του 10% του συνόλου των συνεταιριστικών 
μερίδων μπορούν να διορίζουν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και στα λοιπά διοικητικά όργανα της Συνεταιριστικής Τράπεζας. 
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών αποτελείτο από πρόσωπα που εκλέγονταν από τη Γενική 
Συνέλευση των συνεταίρων-μελών, γεγονός που έδινε προβάδισμα σε 
σημαίνοντα μέλη των τοπικών κοινωνιών ακόμη και αν στερούνταν 
των εξειδικευμένων γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη θέση 
των εκτελεστικών μελών. Επιπλέον, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
από την 1η Ιανουαρίου 2015 είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν 
τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), γεγονός που συνέβαλε 
στην ακριβέστερη και ορθότερη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 
τους κατάστασης. Τέλος, ο επόπτης τα τελευταία έτη παρακολουθεί 
στενά την πορεία υλοποίησης των τεθέντων από τις Συνεταιριστικές 
Τράπεζες επιχειρησιακών στόχων αναφορικά με την αποτελεσματική 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

4. Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Τον Ιούνιο του 2022 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ή 57,6% του 
συνόλου των δανείων τον Μάρτιο του 2017. Υπενθυμίζεται ότι σε 
επίπεδο τραπεζικού τομέα το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων προσέγγιζε το 2017 τα 105 δισ. ευρώ, δηλαδή το 45,2% του 
συνόλου των δανείων (στοιχεία Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος και Τράπεζας Ελλάδος). Μάλιστα, όλες οι Συνεταιριστικές 
Τράπεζες εμφανίζουν ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σημαντικά 
υψηλότερο από το μέσο όρο του συστήματος. Ταυτόχρονα, ο βαθμός 
κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από συσσωρευμένες 
προβλέψεις είναι χαμηλότερος του μέσου όρου του τραπεζικού 
συστήματος. Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες εμφανίζουν δυσκολία 
επίτευξης των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
παρά το γεγονός ότι οι τεθέντες στόχοι είναι λιγότερο φιλόδοξοι από 
εκείνους των συστημικών εμπορικών τραπεζών. 
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Γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματική διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
οικονομική ευρωστία των Συνεταιριστικών Τραπεζών, και, το κυριότερο, 
θα συμβάλει στην απελευθέρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της 
υγιούς επιχειρηματικότητας. Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων μειώνει τους διαθέσιμους πόρους των τραπεζών για νέες 
χρηματοδοτήσεις, συρρικνώνοντας την προσφορά δανείων, και αυξάνει 
το περιθώριο επιτοκίου που χρεώνουν οι τράπεζες στους πελάτες 
τους για να αντισταθμίζουν τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο που 
αναλαμβάνουν, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό και την πλευρά της 
ζήτησης.

Τα οφέλη αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες (Small Businesses and 
Professionals) καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Small and Me-
dium-sized Enterprises), οι οποίες αποτελούν τους βασικούς πελάτες 
των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Οι εν λόγω κατηγορίες δανειοληπτών 
εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο 
πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται 
και η αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων με βιώσιμα 
επενδυτικά σχέδια μέσω της οποίας θα κινητοποιηθούν και ιδιωτικά 
κεφάλαια, τα οποία θα συνεπικουρήσουν τα κεφάλαια που δυνητικά 
μπορούν να παρασχεθούν από εναλλακτικές πηγές (π.χ. ευρωπαϊκά 
προγράμματα, εγγυοδοσία κ.λπ.). Για τις βιώσιμες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες λύσεις αναδιάρθρωσης, 
σε συνδυασμό με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Θα πρέπει να 
εντοπίζεται και να επιβραβεύεται η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και 
παράλληλα να τιμωρούνται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές (δηλαδή 
εκείνοι που από επιλογή τους και όχι από αδυναμία καθυστερούν 
τις πληρωμές τους). Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην προστασία 
του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και θα δώσει την ευκαιρία για 
ανασύνταξη υγιών δυνάμεων.
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5. Το μοντέλο των Sparkassen

Αναμφίβολα, η χαρακτηριστικότερη περίπτωση βέλτιστης πρακτικής 
από το διεθνές περιβάλλον, είναι τα γερμανικά «Sparkassen» με 
δίκτυο 400 τοπικών ταμιευτηρίων και 14.500 υποκαταστημάτων, τα 
οποία εμφανίζουν μοναδικά στοιχεία από άποψη δομής, οργάνωσης, 
λειτουργίας καθώς και ορισμού του πεδίου λειτουργίας και ευθύνης 
τους. Τα «Sparkassen», δεν είναι συνεταιριστικές τράπεζες ούτε 
προσφέρουν απλά χρηματοδότηση, αλλά υποχρεούνται από το 
καταστατικό σύστασης τους, να στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της συνολικής οικονομίας εντός της προκαθορισμένης γεωγραφικής 
περιοχής επιχειρηματικής λειτουργίας τους, διατηρώντας την 
ανεξαρτησία τους από τις τοπικές αρχές, ενώ δεν είναι δυνατή η 
ιδιωτικοποίησή τους ή η εκτροπή των κερδών τους προς χρήση για 
άλλους σκοπούς. Τα «Sparkassen», διοικούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο 
μετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, ενώ η μεταξύ τους 
συνεργασία οργανώνεται από τη Γερμανική Ένωση Ταμιευτηρίων 
(DSGV), εξαλείφοντας έτσι τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Αξιολόγηση της προσπάθειας υιοθέτησης του μοντέλου των Sparkassen 
στην Ελλάδα

Το 2018 υπήρξε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας και 
εκπροσώπων των Sparkassen, με σκοπό την εξέταση δυνατότητας 
υιοθέτησης στην Ελλάδα, αντίστοιχου μοντέλου με αυτό των Sparkas-
sen, με την ίδρυση περιφερειακών τραπεζών με την συμμετοχή των 
ΟΤΑ 2ου βαθμού. 

Ωστόσο, η ομάδα εργασίας που συστάθηκε στη συνέχεια με συμμετοχή 
των αρμόδιων Υπουργείων και της ΤτΕ, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης του μοντέλου των Sparkas-
sen κυρίως λόγω νομικών περιορισμών που σχετίζονται με τους ΟΤΑ 
2ου βαθμού, καθώς η ίδρυση τραπεζικής επιχείρησης (ή συμμετοχή 
σε τέτοια) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των τοπικών υποθέσεων τους, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από τον νόμο και, κατά συνέπεια, η 
ανάληψη μιας τέτοιας δραστηριότητας δεν θα ήταν σύμφωνη με το 
άρθρο 102 του Συντάγματος.
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6. Επόμενα βήματα και προοπτικές του κλάδου

Ο κλάδος των Συνεταιριστικών Τραπεζών μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Οι προαναφερθείσες 
θεσμικές παρεμβάσεις έχουν ήδη συμβάλει και αναμένεται να 
συμβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και στη 
βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης του κλάδου, χωρίς ωστόσο 
να χάνεται ο συνεταιριστικός του χαρακτήρας. Η συνεργασία των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών με την Τράπεζα Αττικής, η οποία παρέχει 
στον κλάδο υπηρεσίες ενδιάμεσου τηλεπικοινωνιακού κόμβου για τα 
δίκτυα των ATM και POS καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης με τα 
συστήματα της ΔΙΑΣ και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, έχει ενισχύσει το επιχειρηματικό 
τους μοντέλο, συντελώντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και 
στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Περαιτέρω, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων, που παρέχουν προγράμματα ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στις περιφέρειες της Ευρώπης, δίνεται σημαντική ευκαιρία στις 
Συνεταιριστικές Τράπεζες να υποστηρίξουν μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις με τη συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα 
χρηματοδοτήσεων, και ενδεχομένως μικροχρηματοδοτήσεων (microfi-
nance) καθώς και μέσω προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία που τους δίδεται από τη 
συρρίκνωση του φυσικού δικτύου των συστημικών τραπεζών στην 
περιφέρεια σε συνδυασμό με την καλύτερη γνώση της τοπικής αγοράς 
όπου δραστηριοποιούνται.

Γεγονός είναι ότι οι συνεχώς αυξανόμενες εποπτικές απαιτήσεις, σε 
συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη χαμηλή κερδοφορία 
στον τραπεζικό κλάδο, καθιστούν πολύ δύσκολο το περιβάλλον για τις 
μικρές τράπεζες. Παράλληλα, απαιτούνται όλο και πιο εξειδικευμένα 
στελέχη για να πλαισιώσουν τις λειτουργίες τους. Γίνεται όλο και 
πιο εμφανής η ανάγκη συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς (π.χ. 
κεντρικές δομές, ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, κινδύνων - ρίσκου, 
διαχείρισης αξιοποίησης και ανάδειξης προσωπικού, μάρκετινγκ, 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κ.ά.) αλλά και συνενώσεων 
και κεφαλαιακών ενισχύσεων, ώστε οι Συνεταιριστικές Τράπεζες 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται και να 
επιτύχουν οικονομίες κλίμακας με περιορισμό του λειτουργικού 
κόστους και ταυτόχρονη ενίσχυση της αποδοτικότητας και της 
διαφάνειας.
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Με δεδομένες τις προκλήσεις αυτές έχει μεγάλη σημασία η ενίσχυση των 
μικρών και ειδικότερα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, με κατάλληλη 
καθοδήγηση έτσι ώστε να αναθεωρήσουν πολλές από τις παλαιές 
και ξεπερασμένες τακτικές που ακολουθούσαν και να  υιοθετήσουν 
τις απαραίτητες βελτιώσεις στη λειτουργία τους, δημιουργώντας 
παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον στην τοπική κοινωνία για 
την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Έχει πλέον θεσπιστεί συγκεκριμένη 
διαδικασία εποπτικού διαλόγου για τις κεφαλαιακές ανάγκες, στην 
οποία συζητούνται σε τακτική βάση όλα τα σχετικά ζητήματα με 
διαφάνεια και με βάση το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ενημερώνονται από τον επόπτη 
για τις ετήσιες κεφαλαιακές ανάγκες τους και υποβοηθούνται στην 
εσωτερική τους διαδικασία αξιολόγησης των λειτουργιών και των 
επιδόσεών τους. Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εποπτεία, είναι 
αναγκαία η εφαρμογή  της αρχής της αναλογικότητας, που άλλωστε 
αποτελεί εποπτική πρακτική του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
(ΕΕΜ), με βάση την  οποία προσαρμόζεται ο βαθμός έντασης της 
εποπτείας ανάλογα με τη συστημική σημασία και το προφίλ κινδύνου 
των εποπτευόμενων τραπεζών.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα όταν 
επικεντρωθούν στην τοπική αγορά των ΜμΕ, ωστόσο η επιτυχής 
δραστηριοποίησή τους απαιτεί τη χρηματοοικονομική τους θωράκιση 
και την κατανόηση της δύναμης της συνεργασίας σε όρους αύξησης 
των πηγών εσόδων, διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και 
περιορισμού στο κόστος λειτουργίας, ιδίως μέσω κοινών επενδύσεων 
σε μηχανογράφηση και υποδομές. Οι τομείς των υποδομών είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν τόσο για την καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων όσο και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις εποπτικής 
παρακολούθησης. Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση της οργανωτικής 
δομής, καθώς, παρά τις σοβαρές προσπάθειες που έγιναν για τη 
βελτίωση των διαδικασιών και της οργανωτικής δομής τα τελευταία 
έτη, εξακολουθούν να εντοπίζονται προβλήματα στην πιστοδοτική 
πολιτική, τόσο σε ό,τι αφορά την ορθή εκτίμηση του πιστωτικού 
κινδύνου και την εγκριτική διαδικασία όσο και ως προς στον τρόπο 
ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Απαιτείται συνεπώς 
ενίσχυση του ρόλου των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων και 
Εσωτερικού Ελέγχου, εξέλιξη που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση 
των πρακτικών αξιολόγησης και διαχείρισης του αναλαμβανόμενου 
πιστωτικού κινδύνου, στην ορθή παρακολούθηση των δανειακών 
φακέλων, αλλά και στη διαδικασία διενέργειας ρυθμίσεων.
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Θετικό παράδειγμα αποτελεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου με 
τον στρατηγικό μέτοχο, που εμφανίζεται να έχει όραμα, φαίνεται να 
δίνει μακροπρόθεσμη προοπτική και να διευκολύνει την κεφαλαιακή 
ενίσχυση, ιδίως εν όψει σχεδίων επέκτασης σε νέα προϊόντα και 
αγορές. Το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι κομβικό όχι μόνο 
για εποπτικούς λόγους, αλλά και για την εδραίωση συνεργασίας με 
ευρωπαϊκούς φορείς.

7. Σύνοψη και Συμπεράσματα

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
και να υπερβούν τις αδυναμίες που ανέδειξε η οικονομική κρίση, 
ενισχύοντας τα κεφάλαιά τους και την οργανωτική τους δομή, με 
έμφαση στη διαχείριση του κινδύνου και τη στήριξη της υγιούς 
επιχειρηματικότητας. Οι τοπικές κοινωνίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
με τη σειρά τους πρέπει να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών, καθώς η στήριξη επενδυτικών σχεδίων σε 
τοπικές κοινωνίες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση είναι η 
μόνη διέξοδος για την οριστική επαναφορά της χώρας στον δρόμο της 
κανονικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, ως εκ της φιλοσοφίας τους, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, λειτουργώντας 
συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τράπεζες. Ο τραπεζικός κλάδος 
στην Ελλάδα εμφανίζει πολύ υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με έμφαση 
στα αστικά κέντρα. Χρειάζεται λοιπόν η περαιτέρω ανάπτυξη του 
συνεταιριστικού τραπεζικού πυλώνα με πελατοκεντρική αντίληψη που 
θα στηρίζει και θα στηρίζεται από τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο των Συνεταιριστικών 
Τραπεζών, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να υπηρετήσει 
αξίες και δραστηριότητες, που βρίσκονται στον πυρήνα των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, 
παρέχοντας κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις. Είναι φανερό ότι στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου με προσανατολισμό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 
και την παραγωγική ανασυγκρότηση, καταλυτικό ρόλο παίζει η 
διασφάλιση χρηματοδότησης της οικονομίας και η χρηματοδοτική 
στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανίας και αγροτών.
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Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας καθώς λειτουργούν σε 
περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Λόγω της γεωγραφικής εξειδίκευσης κατανοούν  καλύτερα τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής τους και εξ 
αυτού του λόγου μπορούν να αναλάβουν στοχευμένες πρωτοβουλίες 
και δράσεις υποστήριξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
αξιοποιώντας παράλληλα κοινοτικά προγράμματα και βέλτιστες 
πρακτικές.

Ο τοπικός χαρακτήρας των συνεταιριστικών τραπεζών τους 
προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα ανάπτυξης των μεταξύ τους 
συνεργειών αφού δραστηριοποιούνται σε  διαφορετικές αγορές και 
δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, μετατρέποντας έτσι το μειονέκτημα 
του μικρού συγκριτικά μεγέθους της καθεμιάς σε πλεονέκτημα. 

Βασικά στοιχεία συνεργειών πρέπει να αποτελούν οι δράσεις για την 
προστασία της φήμης τους, για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες 
και ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας, για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους, με αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος και για την ανάγκη 
οικοδόμησης μιας νέας αντίληψης στην κοινωνία για το ρόλο και την 
αξία τους.

Η αξιοποίηση της θετικής εμπειρίας χωρών όπου οι συνεταιριστικές 
τράπεζες έχουν σημαντική συμμετοχή στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής μελέτης και 
αξιοποίησης από όλους.

Το βασικό πλεονέκτημα των Συνεταιριστικών Τραπεζών έναντι 
των εμπορικών στην κατεύθυνση μίας ηθικής τραπεζικής είναι ότι 
«ανήκουν» στους πελάτες τους. Η δραστηριοποίηση τους στην 
τοπική κοινωνία τους επιτρέπει να αφουγκράζονται τις ανάγκες 
τους και να έχουν πραγματική εικόνα για την πορεία της τοπικής 
κοινωνίας, τις επιχειρήσεις της και τις προοπτικές της.  Αυτή η 
σχέση, δίνει στις Συνεταιριστικές Τράπεζες τη δυνατότητα καλύτερης 
αξιολόγησης των τοπικών αναγκών και συνθηκών αλλά και των 
ευκαιριών μίας κοινωνίας, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τους προσφέρει η Πολιτεία μέσα 
σε ένα θεσμικό περιβάλλον που στοχεύει στην υγιή χρηματοδότηση, 
τη μείωση των ανισοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

20



Τέλος, αποτελεί πρωτοβουλία προς τη σωστή κατεύθυνση η μελέτη 
και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και μοντέλων, όπως η «ηθική 
τραπεζική» που αποτελεί μέρος της «επιχειρησιακής ηθικής», η οποία 
σχετίζεται άμεσα με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
και εξ αντικειμένου θα οδηγήσει σε κοινωνικά υπεύθυνες τράπεζες 
που θα καταξιωθούν μέσα στη κοινωνία. Η κοινωνική οικονομία με 
τη βοήθεια των συνεταιρισμών, των υφισταμένων συνεταιριστικών 
τραπεζών, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των υπεύθυνων πολιτών 
μπορεί να  συμβάλλει σε μια περιβαλλοντικά προσανατολισμένη 
ανάπτυξη με στόχο μια οικονομία υψηλής απασχόλησης και σκοπό 
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Στην Ελλάδα όλοι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν 
αρμονικά με σκοπό να γίνει πράξη η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία 
των πολιτών με την υποστήριξη τόσο των συμβατικών όσο και των 
εναλλακτικών τραπεζικών ιδρυμάτων.
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