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Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Περιπτωσιολογική μελέτη: 

Agence France Locale. 
 

Σημαντικοί όροι: [ Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοίκης] 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τη δεκαετία του ΄80 αναφέρεται ως όραμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  η ίδρυση 

ενός εξειδικευμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μιας Τράπεζας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, κατ’ άλλους Δημοτική Τράπεζα, ή Αναπτυξιακή Τράπεζα ,που θα 

έχει ως στόχο την διαχείριση των κεφαλαίων των Δήμων προς όφελός τους. Σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ,  είναι επίκαιρος αυτός ο προβληματισμός, αφού οι 

χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ, εξ αιτίας της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής 

συγκυρίας μειώθηκαν δραστικά με αποτέλεσμα να μειωθούν και οι συνολικές 

επενδύσεις των ΟΤΑ. Ανάλογες Τράπεζες που βρίσκονται σε λειτουργία στις χώρες 

της Βόρειας Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια, χαίρουν άριστης βαθμολογίας από τους 

οίκους αξιολόγησης, δεν παρουσίασαν δυσλειτουργία εξ αιτίας της οικονομικής 

κρίσης και αποτελούν κινητήριο μοχλό της Τοπικής Ανάπτυξης. Στη Γαλλία το 

εγχείρημα της δημιουργίας ανάλογης Τράπεζας είναι πολύ πρόσφατο, αφού η Agence 

France Locale που έχει την έδρα της στη Λυών, ιδρύθηκε μόλις το 2013 με άριστα 

μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Το παράδειγμα της Agence France Locale ακολούθησε 

το Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται στη διαδικασία ίδρυσης ανάλογης Τράπεζας. Σε 

αρκετές επίσης χώρες, το ζήτημα της δημιουργίας μιας Τράπεζας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχει λάβει διαστάσεις διαβούλευσης και διαλόγου ανάμεσα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη.  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 

ζητήματος της ίδρυσης Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

τις διεθνείς κατευθύνσεις και το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο, προς όφελος της Τοπικής 

Ανάπτυξης.



 

 

Local Government Bank - Case study: Agence France Locale. 

Important terms: [Local Government, Local Government Bank] 

Abstract 
  Of the 80 referred to as a vision of local government the establishment of a 

specialized financial institution, a Local Bank in other Municipal Bank  or  

Development Bank, which will aim to manage the funds of the municipalities in their 

favor.  Today, this concern is more topical than ever. Due to the general economic 

downturn the financing and the total investment of local authorities reduced 

drastically. For many years, similar banks in operation in the Nordic countries, enjoy 

the highest rating from the rating agencies. They showed no malfunction due to the 

economic crisis and are a driving force for local development.  In France the task of 

creating such a Bank is very recent, as the Agence France Locale which is 

headquartered in Lyon, founded only in 2013 with excellent results to date.   The 

example of Agence France Locale followed by the United Kingdom which is in 

process of establishing a similar Bank. In several countries also, the issue of creating a 

Local Bank has received consultation and dialogue dimensions between the parties.   

The purpose of this study is to investigate the issue of establishing Local Bank in 

Greece, in accordance with international guidelines and the domestic institutional 

framework for the benefit of Local Development. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, μετά τις τελευταίες θεσμικές 

αλλαγές(Καλλικράτης 2010)1, αλλά και μετά την οικονομική κρίση του 2008 που 

μεταφράστηκε σε κάθετη μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων με παράλληλη 

αύξηση των αρμοδιοτήτων, οδηγήθηκε σε αδιέξοδα. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που 

δεν κατάφερε ποτέ  να γίνει αυτοδιοικούμενη, έπαψε πλέον, εξ αιτίας της αλλαγής 

του θεσμικού πλαισίου-Καλλικράτης- να είναι και Τοπική. 

Προκειμένου να αναζητηθούν διέξοδοι, οφείλει  πλέον η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, η οποία και ικανά αυτοδιοικητικά στελέχη διαθέτει, αλλά και 

εμπνευσμένους ηγέτες, να στραφεί προς καλές πρακτικές άλλων περισσότερο 

προηγμένων χωρών, να δανειστεί εμπειρίες και να χαράξει αναπτυξιακές στρατηγικές 

προκειμένου να ξεπεράσει την κρίση και να συμπαρασύρει μαζί της σε αυτό της το 

εγχείρημα και την Πολιτεία. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι  Δήμοι, είναι πάρα 

πολλές. Η ανάγκη για χρηματοδοτικές λύσεις, δεν είναι μόνο ποσοτική. 

Διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη σε ποιοτικά χρηματοδοτικά προϊόντα, που να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

Η ίδρυση Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα  της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήδη από τη δεκαετία του ’80. Σήμερα περισσότερο από ποτέ 

υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, αφού τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη  απαιτούν ευέλικτες δομές με αμεσότητα. Ανάπτυξη χωρίς 

πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν υπάρχει.   

 

1.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα. 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί το ζήτημα της 

δυνατότητας δημιουργίας Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 

                                                           
1 (Καραναστάσης , Μ, 2011) 
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Για τις ανάγκες της έρευνας διατυπώθηκαν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιος θα είναι ο ρόλος και ποιο το εύρος δραστηριοτήτων της Τράπεζας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Ποιες θα είναι οι αρχές λειτουργίας της. 

 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται για να είναι βιώσιμη η Τράπεζα. 

 Πώς μπορεί να αντιμετωπισθούν διάφορα λειτουργικά προβλήματα. 

 ποια θα είναι η μορφή της Τράπεζας. 

 Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει στην Τοπική Ανάπτυξη. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

     

Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί 

να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Ο ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη 

μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση µε τον προβληματισμό του και σε 

συνάρτηση µε το υπό εξέταση πεδίο και θέμα του. 

Η μεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής 

προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες 

που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας του.2 

Όταν το ερευνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη, σύνθετη 

και λειτουργική κατάσταση, τότε η έννοια της «μελέτης περίπτωσης» (Case Study). 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την ερευνητική στρατηγική. Η «περίπτωση» 

είναι σκόπιμη, έχει χωροχρονικά όρια, λειτουργικά μέρη και τη δική της 

«ταυτότητα». Περίπτωση αποτελούν συνήθως οι άνθρωποι, οι ομάδες, τα 

προγράμματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς και σπανιότερα τα γεγονότα και οι 

διαδικασίες .3  Στη σχετική βιβλιογραφία εμφανίζονται διάφορες τυπολογίες 

αναφορικά με τα είδη μελέτης περίπτωσης γεγονός που σηματοδοτεί αφενός τον 

ευέλικτο χαρακτήρα της και αφετέρου την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικά ερευνητικά πεδία και σε διαφορετικούς ερευνητικούς σκοπούς. 4Το 

                                                           
2 (Δημητρόπουλος , Ε) 
3 (Robson , C, 2007) 
4 (Shaw, I, 1999) 
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ερευνητικό ενδιαφέρον αναδύεται από την ανάγκη του ερευνητή να μάθει όσο το 

δυνατόν περισσότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.  Τρία είναι τα βασικά είδη 

μελέτη περίπτωσης: α) η μελέτη που επιδιώκει την παραγωγή θεωρίας ή ελέγχει 

θεωρία αναζητώντας κατά κύριο λόγο αιτιώδεις σχέσεις. Συνήθως αποκαλείται 

επεξηγηματική μελέτη περίπτωσης (explanatory case study), β) η μελέτη που 

αφηγείται μια ιστορία ή απεικονίζει ένα σχέδιο, παρέχοντας αφηγηματικές 

περιγραφές. Πρόκειται για την περιγραφική μελέτη περίπτωσης (descriptive case 

study), και γ) η διερευνητική μελέτη περίπτωσης (exploratory case study) που 

λειτουργεί πιλοτικά για άλλες μελέτες5. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλει στην 

παραγωγή υποθέσεων ή τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. Για τον εν λόγω 

ερευνητή η μελέτη περίπτωσης μπορεί να προσφέρει εξηγήσεις, περιγραφές και 

δυνατότητα διερεύνησης του πλαισίου  εντός του οποίου λειτουργεί. Ο ερευνητής, 

δηλαδή, έχει στη διάθεσή του ένα πολύτιμο εργαλείο. Ένα εργαλείο που του 

επιτρέπει να αποκτήσει σφαιρικότερη  εικόνα του προγράμματος με αποτέλεσμα να 

προβεί με αξιώσεις σε περιγραφή, ερμηνεία, εξήγηση και φυσικά διατύπωση αξιακής 

κρίσης. Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική χρησιμοποιείται σε πλήθος 

ερευνητικών πεδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται η οικονομία, η κοινωνιολογία και η 

εκπαίδευση. Κατατάσσεται στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. 

1.3 Δείγμα της έρευνας. 
 

Η «περίπτωση» που μελετήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας είναι 

κατά κύριο λόγο η Γαλλική Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Agence France Locale6. 

Παρά την αναφορά και στις τράπεζες Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρών της Βόρειας 

Ευρώπης, προτιμήθηκε η αναλυτικότερη μελέτη της Γαλλικής Τράπεζας γιατί 

ιδρύθηκε το 2013, πολύ κοντά στην χρονική  στιγμή της έρευνας που διεξάγουμε  και 

εξ αυτού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

1.4 Δομή εργασίας 
 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η εμπειρία των Τραπεζών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των χωρών της 

                                                           
5 (Yin, R, 2009) 
6 (Agence France Locale) 



 

4 
 

Βόρειας Ευρώπης που προηγούνται χρονικά, αναλύοντας τη δομή των Τραπεζών, 

τους μηχανισμούς εγγυήσεων, τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα και 

παραθέτοντας πίνακες με συγκριτικά στοιχεία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η 

περίπτωση της Γαλλικής Τράπεζας Agence France Locale με παράλληλη αναφορά 

στο θεσμικό πλαίσιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Γαλλία και τα 

δημόσια οικονομικά της χώρας καθώς και στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. 

Παρουσιάζεται η δομή της Τράπεζας, η διπλή της σύνθεση, οι δραστηριότητες και 

δυναμικές συνεργασίες της και τέλος παρατίθενται  τα οικονομικά στοιχεία του  

πρώτου εξαμήνου 2016. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση του 

τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας, το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να 

εναρμονίζεται, γίνονται αναφορές στην αποκέντρωση  και περιγράφεται η  πορεία 

του πάγιου αιτήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημιουργία ανάλογης 

Τράπεζας στη χώρα μας. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 
 

2.1 εισαγωγή. 
 

Θα αναφερθούμε αρχικά στις πρώτες  Τράπεζες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

ιδρύθηκαν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης  εδώ και πολλά χρόνια, με πρώτη την 

Τράπεζα της Δανίας το 1898, και έχουν διακριθεί στις μέρες μας για την αξιοπιστία 

τους και την συμμετοχή τους στη διασφάλιση των οικονομικών των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανάπτυξη των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών. 

Οι Τράπεζες αυτές είναι:  

•  η KommuneKredit7 (Δανία, 1898),  

•  η Bank Nederlandse Gemeenten 8(BNG) (Pays-Bas, 1914)  

•  η Nederlandse Waterschapsbank9 (NWB) (Κάτω χώρες, 1954)  

                                                           
7 (KommuneKredit) 
8 (Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)) 
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•  η Kommunalbanken 10(Νορβηγία, 1927),  

• η Kommuninvest 11(Σουηδία, 1986),  

• η Munifin12 (Φινλανδία, 1989). 

Όλες αυτές οι Τράπεζες  λειτουργούν περίπου με το ίδιο τρόπο. Είναι 

οργανισμοί που έχουν ως στόχο τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ  των χωρών τους. 

Διαθέτουν μια σταθερά υγιή οικονομική κατάσταση, στο επίπεδο κεφαλαιοποίησης, 

ρευστότητας και κερδοφορίας. Η σταθερότητα του οικονομικού μοντέλου  αυτών των 

Τραπεζών,  τους βοήθησε ώστε να μην δεχτούν τις αρνητικές επιρροές των 

οικονομικών κρίσεων του 1929 και 2008. Διαθέτουν αυξημένη  συμμετοχή στην 

κεφαλαιαγορά(από 40% στη Σουηδία έως 95% στη Δανία) και αξίζει να σημειωθεί 

ότι  όλες οι Τράπεζες αξιολογούνται από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης με 

ΑΑΑ.13 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία αυτών των Τραπεζών 

πρέπει να αναφερθούμε στη διάρθρωση της Τ.Α στις αντίστοιχες χώρες. Η Δανία 

μετρά σήμερα 98 Δήμους, μέσου μεγέθους 55.000 κατοίκων, στις οποίες 

προστίθενται  πέντε περιφέρειες. Η ίδια συγκέντρωση ΟΤΑ παρατηρείται και στις 

άλλες Σκανδιναβικές χώρες, μια και η Νορβηγία μετρά 430 Δήμους , η Σουηδία 290 

και η Φινλανδία 319.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τράπεζες των χωρών της βόρειας Ευρώπης 

αντλούν την πιστοληπτική τους ικανότητα   από την οικονομική ευρωστία των 

οργανισμών ΤΑ που αποτελούν την πελατεία τους, και γενικότερα από τις ευνοϊκές 

μακροοικονομικές  συνθήκες των αντίστοιχων χωρών. Έτσι, τα στοιχεία της Eurostat 

2010 παρουσιάζουν τα επίπεδα χρέους εντός φυσιολογικών ορίων , εκτός από την 

Νορβηγία όπου  η Τράπεζα Kommuninvest είναι σε κάθε περίπτωση εγγυημένη από 

το Σουηδικό κράτος που διαθέτει πλεονασματικό Προϋπολογισμό. 

 

 

                                                                                                                                                                      
9 (Nederlandse Waterschapsbank(NWB))  
10 (Kommunalbanken της Νορβηγίας) 
11 ( Richard,M, 2016) 
12 (Munifin ) 
13 (KommuneKredit)  
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Εικόνα 2.1 Χάρτης των Τραπεζών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το έτος ίδρυσης και την αξιολόγησή τους. 

 

 

πηγή: Agence France Locale 

Το επίπεδο αυτονομίας  ποικίλει ανάλογα με τη χώρα: Η αυτονομία  της Τ.Α 

είναι εμφανής στη Σουηδία και τη Φινλανδία, τόσο ως προς τις  δαπάνες όσο και ως 

προς τα έσοδα. Οι ΟΤΑ στη Σουηδία καρπώνονται περίπου 70% της φορολογίας 

εισοδήματος. Στη Δανία και τη Νορβηγία, η αυτονομία είναι  χαμηλότερη τόσο ως 

προς τα  φορολογικά έσοδα όσο και ως προς τη δυνατότητα δανεισμού. Ιδιαίτερα στη 

Δανία, οι ΟΤΑ περιορίζονται από όριο στο δανεισμό με ένα πλαφόν που καθορίζεται 

από την Κεντρική εξουσία. 

 

2.2 Δομή των Τραπεζών: 
 



 

7 
 

 Οι πέντε Τράπεζες διαφοροποιούνται σε ότι έχει να κάνει με το επίπεδο 

παρέμβασης του Κράτους και συνεπώς  με το επίπεδο άσκησης ελέγχου και  παροχής 

εγγυήσεων. Το πλέον αποκεντρωμένο μοντέλο είναι της Σουηδίας και της Δανίας, 

όπου οι Τράπεζες παίρνουν τη μορφή  εταιριών των οποίων τα μέλη είναι 

αποκλειστικά  ΟΤΑ(Δήμοι και περιφέρειες). Η KommuneKredit της Δανίας  

συγκεντρώνει το σύνολο των οργανισμών της χώρας( 98 δήμοι και 5 περιφέρειες), 

ενώ η Kommuninvest της Σουηδίας αριθμεί 267 μέλη σε σύνολο 310 ΟΤΑ. Εγγυητές 

είναι τα ίδια τα μέλη -ΟΤΑ  και όχι  το Κράτος το οποίο διατηρεί ένα δικαίωμα 

εποπτείας στο βαθμό που ελέγχει τον Προϋπολογισμό και το δανεισμό των ΟΤΑ.  

Στις άλλες τρεις  χώρες, η παρέμβαση του Κράτους είναι περισσότερο 

εμφανής. Η Τράπεζα Kommunalbanken της Νορβηγίας ανήκει εξ ολοκλήρου  στο 

Κράτος. Πρόκειται για  μια Τράπεζα με δημόσια κεφάλαια που προορίζονται για τους 

ΟΤΑ. Ομοίως στις κάτω Χώρες η Τράπεζα BNG  ανήκει κατά  50% στο Κράτος και 

50%  στους ΟΤΑ. Η περίπτωση της Φινλανδίας τέλος,  είναι ενδιάμεση, διότι η 

Τράπεζα  Municipal Finance  ανήκει κατά 16% στο Κράτος, κατά 31% σε 

ασφαλιστικά ταμεία και κατά 53% σε ΟΤΑ. 

2.3 Μηχανισμός εγγυήσεων. 
 

Οι μηχανισμοί εγγυήσεων (για κάλυψη ενδεχόμενης ζημίας), συμβάλλουν 

στην πιστοληπτική ικανότητα των Τραπεζών και λαμβάνονται υπόψη από τους 

οίκους αξιολόγησης. 

Στις περιπτώσεις όπου η δομή χρηματοδότησης είναι ελεγχόμενη από το  

Κράτος, αυτό παρέχει την εγγύηση, όπως στη Νορβηγία, όπου η κυβέρνηση 

δεσμεύτηκε με συμβατική υποχρέωση να βοηθήσει την  Kommunalbanken σε 

περίπτωση αδυναμίας. Στις  κάτω Χώρες, παρόλη την απουσία μιας τέτοιας γραπτής 

δέσμευσης έναντι της Τράπεζας NWB, η εγγύηση που παρέχεται από το Κράτος είναι 

ευρέως αναγνωρισμένη, εφόσον αυτό κατέχει το 50% αυτής της Τράπεζας. 

Στις  άλλες τρεις χώρες, οι εγγυήσεις παρέχονται από  τους μετόχους-ΟΤΑ.  

Στη Δανία και τη Σουηδία, κάθε ΟΤΑ, παρέχει μια εγγύηση από κοινού και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ζημίας και σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων, η 

Τράπεζα θα μπορούσε, επομένως, να απαιτήσει από οποιοδήποτε μέλος-ΟΤΑ την 

καταβολή του συνόλου της ζημίας. 



 

8 
 

Η περίπτωση της Φινλανδίας είναι περισσότερο άτυπη, μιας και  περιλαμβάνει 

δύο επίπεδα εγγυήσεων. Στη φινλανδική Τράπεζα Munifin  παρέχει εγγύηση ένας 

ειδικός θεσμός, το “Municipal Guarantee Board”, του οποίου η δραστηριότητα 

περιορίζεται  στην παροχή εγγυήσεων.  Σε περίπτωση ζημίας της Τράπεζας, αν η 

δεύτερη δομή δεν ανταποκριθεί στην κάλυψη  της ενδεχόμενης ζημίας, θα μπορούσαν 

να κληθούν οι ΟΤΑ -μέτοχοι για παροχή εγγυήσεων  κατ’ αναλογία με τον πληθυσμό 

τους. 

2.4 Χρηματοδοτική σταθερότητα των Τραπεζών: 
 

Σε ότι έχει να κάνει με τη ρευστότητα, οι τέσσερις Τράπεζες έχουν την ίδια 

στρατηγική σύμφωνα με την οποία τους επιτρέπεται  να διατηρούν τη λειτουργία τους 

ακόμη και αν η δράση τους στην αγορά ομολόγων διακόπτεται κατά μια περίοδο 

πολλών μηνών και ίσως και άνω του έτους. Διαθέτουν για αυτό το λόγο ένα απόθεμα 

ρευστών κεφαλαίων, προκειμένου να επενδυθεί σε επενδύσεις ρευστότητας και 

ασφάλειας, όποτε αυτό απαιτηθεί από την αγορά. Αυτό το απόθεμα που μειώνεται 

ανάλογα με την ικανότητα δανεισμού της Τράπεζας, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα  της 

Τράπεζας στην περίπτωση χρηματοδοτικών δυσπραγιών. Το ύψος του ανήρθε σε 3,5 

δις ευρώ στη Δανία στο τέλος του 2010, δηλαδή 22% των ανεξόφλητων δανείων από 

τους ΟΤΑ, και ξεπέρασε  το 30% στη Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία. Εξ αιτίας 

του χαμηλού κόστους χρηματοδοτήσεων των Τραπεζών η διατήρηση τέτοιας 

ρευστότητας δεν δημιουργεί πρόβλημα. 

2.5 Οι μηχανισμοί εξόδου είναι αυστηροί: 
 

Η πράξη εξόδου ενός οργανισμού από την Τράπεζα στην οποία είναι μέλος, 

δεν είναι απλή υπόθεση. Η Σουηδική Τράπεζα καθορίζει στην ετήσια έκθεση του 

2007, ότι  η έξοδος ενός μέλους είναι δυνατή θεωρητικά, αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί 

στην πράξη. Στην περίπτωση της Φινλανδίας, οι κανονισμοί της Τράπεζας 

προβλέπουν τη δυνατότητα ένταξης νέων μελών(μόνο ένας οργανισμός δεν είναι 

μέλος), αλλά δεν προβλέπεται μηχανισμός εξόδου. Ομοίως, η Τράπεζα της Δανίας 

που έχει ως μέλη της το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας προβλέπει την δυνατότητα 

αποχώρησης ενός μέλους από την Τράπεζα μετά την αποπληρωμή των δανείων του 

και την  εκχώρηση των εγγυήσεων. Ενώ λοιπόν είναι εκούσια η ένταξη ενός μέλους, 

η έξοδός του δεν είναι εφικτή παρά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.  
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πίνακας 2.1   Οικονομικά στοιχεία Τραπεζών των χωρών της Βόρειας Ευρώπης 

 ΔΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ 

Ανεξόφλητα δάνεια (σε δις νομίσματος) 122 11,7 185 134 

Δανεισμός σε δις ευρών 16,4 11,7 23,7 14,8 

Σύνολο ισολογισμού 166 20 308 190 

Ρευστότητα 26 5,4 95 43 

Δείκτης ρευστότητας 22% 46% 51% 32% 

Ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενης 

ρευστότητας 

25% του 

δανεισμού 

6 μήνες 

λειτουργίας 

12μήνες 

λειτουργίας 

25% του 

ισολογισμού 

Πρόσβαση στην χρηματοδότηση 

Κεντρικής Τράπεζας 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πηγή Eurostat  

2.7 ανακεφαλαίωση. 
 

Συμπερασματικά, από τις πέντε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, μόνο οι 

Τράπεζες της Δανίας και Σουηδίας, και σε ένα μικρότερο βαθμό της Φινλανδίας, 

διαθέτουν απόλυτη αυτονομία και αντιστοιχούν στο μοντέλο ενός φορέα που 

διοικείται από τους ΟΤΑ οι οποίοι αναλαμβάνουν να τους παράσχουν εγγυήσεις. Οι 

περιπτώσεις των Τραπεζών των κάτω Χωρών και της Νορβηγίας παρουσιάζουν 

μεγάλη εξάρτηση από το κράτος. Αφού ολοκληρώθηκε η αναφορά στις Τράπεζες των 

χωρών της Βόρειας Ευρώπης  θα συνεχίσουμε με την ανάλυση της Γαλλικής 

Τράπεζας Agence France Locale που αποτελεί την περιπτωσιολογική μελέτη 

ανάλυσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η AGENCE FRANCE 

LOCALE(AFL) 
 

3.1 θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης της Γαλλίας και οι 

συνθήκες χρηματοδότησης. 
 

Προκειμένου να κατανοήσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της Γαλλικής 

Τράπεζας, αλλά και τη σχέση της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Γαλλία καθώς και 

την συμμετοχή της στην Τοπική Ανάπτυξη θα αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο της 

ΤΑ (διοικητική δομή) καθώς και στο οικονομικό τους status.  

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Γαλλία έχει ενιαία συνταγματική 

οργάνωση και η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 36.700 δήμους. 

Μεταξύ των περιφερειών, ιδιαίτερο καθεστώς έχει η Κορσική, όπως επίσης και το 

Παρίσι, το οποίο προσιδιάζει άλλοτε σε δήμο και άλλοτε σε νομό. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία για περίοδο έξι ετών. Στο διαβουλευτικό αυτό όργανο επικεφαλής είναι ο 

Δήμαρχος.  Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι εκπροσωπούν την εκτελεστική εξουσία 

του δήμου. Ο δήμαρχος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο για θητεία έξι ετών. 

Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του δήμου και επικουρείται από αναπληρωτές του.14   

Οι βασικές αρμοδιότητες της Γαλλικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι:   

 Ληξιαρχείο.   

 Εκλογική λειτουργία.  

 Συντήρηση δημοτικών δρόμων.  

 Ανάπτυξη γης και σχεδιασμός.  

 Τοπική δημόσια τάξη  

 Πολεοδομία.  

 Εκπαίδευση.  

 Οικονομική ανάπτυξη.  

                                                           
14 (Γκέκας,Ρ & Μήτσου,Κ) 
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 Στέγαση.  

 Υγεία.  

 Κοινωνική εργασία.  

 Πολιτισμός 

 

 

 

3.2  Ιστορική αναδρομή των δημόσιων οικονομικών 
 

Για την κατανόηση του πλαισίου οικονομικής πολιτικής  στη Γαλλία και κατά 

συνέπεια και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ακολουθήσει ιστορική 

αναδρομή. 

Κατ’ αρχήν, η οικονομική  δημοκρατία γεννήθηκε στην Αγγλία, το 1215 με 

την υπογραφή της Magna Carta,  από τον Jean sans Terre  για να χρηματοδοτηθεί ο 

πόλεμος της Αγγλίας εναντίον της Γαλλίας. Στη Γαλλία χρειάστηκαν πάνω από 500 

χρόνια ανάμεσα από την πρώτη συνέλευση  από τον Philippe le bel που αφορούσε 

επιβολή φόρων το 1314 και τη Γαλλική Επανάσταση το 1789 για να αναγνωριστεί 

οριστικά  στη Βουλή το δικαίωμα επιβολής φορολογίας. Πρώτος ο Ναπολέων ίδρυσε 

στη Γαλλία το 1800 την Banque de France.15 

Κατά το 18ο αιώνα,  κύριο στόχο της οικονομικής ανάπτυξης αποτελούσε η 

εξεύρεση πόρων για την κάλυψη αναγκών κυρίως διοικητικών και η δίκαιη κατανομή 

του πλούτου στους πολίτες. Το 1892  οι τοπικοί προϋπολογισμοί απέκτησαν την 

αυτονομία τους .  

Τον 19ο αιώνα, ο προϋπολογισμός  γίνεται εργαλείο πολιτικής οικονομίας, 

αυξάνονται οι δαπάνες και το χρέος, και διαταράσσεται η ισορροπία του.  Ο πόλεμος 

του  1914 αποτελεί την απαρχή  της αντίστροφης μέτρησης. Το κράτος, εφόσον το 

νόμισμα δεν συνδέεται πλέον με το χρυσό, προχωρά στην κυκλοφορία νομίσματος.  

Οι δημόσιες δαπάνες που δεν ξεπερνούσαν το 15% της παραγωγής πριν τον πόλεμο, 

καταλαμβάνουν τώρα το ένα τρίτο  αυτής. Το κράτος αναλαμβάνει πλέον ρόλο 

πρόνοιας  και επομένως οι δημόσιες δαπάνες αναφέρονται στην εκπαίδευση, την 

                                                           
15 ( Mordacq,F, 2016) 
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οικονομία, την στέγαση κ.α. Η αρχή της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, δεν 

αποτελεί πλέον δόγμα , γεγονός που επιτρέπει την εμφάνιση του δανεισμού.  Η θέση 

του Keynes ότι η μη ισοσκέλιση του προϋπολογισμού μπορεί να είναι ωφέλιμη  για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση βρίσκει έδαφος. Οι κοινωνικές δαπάνες γεννώνται 

με την εμφάνιση της κοινωνικής ασφάλισης το 1945. Είναι ο αιώνας  που οδηγεί στην 

επιβολή καινούργιων τύπων φορολογίας: φόρος εισοδήματος 1914,TVA 1960, 

συμμετοχή στην κοινωνική ασφάλιση(CSG)1990. Τελικά, φτάνουμε στην είσοδο της  

Ευρώπης στο οικονομικό γίγνεσθαι με την συμφωνία της Ρώμης το 1957, με ένα 

προϋπολογισμό που στηρίζεται σε ίδιους πόρους, και μια κοινή αγροτική πολιτική. 

Ο 20 αιώνας, ωστόσο,  ξεκινά με τρία μεγάλα γεγονότα οικονομικής 

πολιτικής. Την οικονομική αυτονομία με την ένταξη  στο νόμισμα ευρώ το 1999, μια 

νομισματική πολιτική προσανατολισμένη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και 

την  ύπαρξη κανόνων  στην οικονομία που ενσωματώθηκαν στην συμφωνία του 2012 

.Κατά το 2015 το χρέος του Κράτους, των ασφαλιστικών ταμείων και των ΟΤΑ 

ανέρχεται σε 2.100 δις ευρώ. Ο κύριος νόμος που έχει εφαρμογή στη δημόσια 

οικονομία ψηφίστηκε το 2001 και εισάγει τις έννοιες « κόστους-οφέλους» για πρώτη 

φορά.  Η Βουλή αναλαμβάνει ένα ρόλο ελεγκτή- αξιολογητή.16 

Ο προϋπολογισμός, είναι πλέον ύψιστης σημασίας, διότι κάθε νέα κυβέρνηση 

παρουσιάζει τις αρχές της  μέσω του προϋπολογισμού, και μπορεί αυτή να ανατραπεί 

εάν δεν καταφέρει να ψηφιστεί στη Βουλή ο Προϋπολογισμός που προτείνει. Η 

χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών  επιτρέπει στο Κράτος να ασκεί την 

παραδοσιακή του  πολιτική πρόνοιας. 17 Σε περίοδο οικονομικής ευρωστίας  τα 

φορολογικά έσοδα αυξάνονται,  ενώ οι δαπάνες κοινωνικής μέριμνας  μειώνονται .  

Σε περίοδο ύφεσης δημιουργείται το αντίθετο. Το κράτος λοιπόν έχει ρόλο 

ρυθμιστικό. 

Το  new public management, εξ άλλου , κίνημα που άρχισε από την Αγγλία, 

έγινε δεκτό και στη Γαλλία , εντάσσοντας για πρώτη φορά έννοιες του ιδιωτικού 

τομέα στο Δημόσιο παρ’ ότι  δεν υφίσταται η έννοια του κέρδους.  Σύμφωνα με την 

αρχή αυτή, το Κράτος οφείλει να προβαίνει σε μέτρηση του κόστους  των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Μετά την επισήμανση ,λοιπόν,  των κυριότερων 

                                                           
16 (Foillard, P, 2014) 
17 (Monnier, J, 2015) 



 

13 
 

χρονικών σταθμών στην οικονομία της Γαλλίας ακολουθεί συνοπτική ανασκόπηση 

των σύγχρονων οικονομικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3.3 Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία.  
 

Η Banque Postal (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) σε συνεργασία με την Ένωση 

Δήμων της Γαλλίας δημοσίευσαν για τρίτη χρονιά μια μελέτη για τις 

χρηματοδοτήσεις στην ΤΑ. Αυτή η μελέτη που αποσκοπεί στην ενημέρωση των ΟΤΑ 

,αλλά και στο να θέσει προβληματισμούς σχετικά με το σύνολο των δήμων 

διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος μελετά τις ισορροπίες χρηματοδότησης των 

δήμων κατά το 2015 και το δεύτερο δίνει μια προβολή στις χρηματοδοτήσεις για το 

διάστημα από 2014-2019. 

Από τη μελέτη αυτών των στοιχείων, προκύπτει  ότι μετά το 2012  ακολουθεί  

ένα ψαλίδισμα των χρηματοδοτήσεων. Το 2015  τα έσοδα των δήμων συνεχίζουν να 

μειώνονται , αλλά ωστόσο, υπέστησαν μικρότερη μείωση από αυτή του 2014 (-4,4% 

μετά το -9,0%) εξ αιτίας καλύτερου προγραμματισμού των εσόδων και συγκράτησης 

των εξόδων. Αυτή η μείωση  της χρηματοδοτικής ευκαμψίας σε συνδυασμό με την 

μείωση των επενδυτικών χρηματοδοτήσεων(-7,8 μετά από το -14,1%) οδήγησε τα 

επίπεδα χρέους κοντά σε αυτά του 2014 (0,3 δις ευρώ). 

Το 2015, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα έσοδα των δήμων (έσοδα μείον 

λειτουργικές δαπάνες) μειώθηκαν κατά (-4,4%) . Επίσης, τα έσοδα, αναφορικά με το 

2011 μειώθηκαν κατά το ένα πέμπτο. Οι λειτουργικές δαπάνες  ακολούθησαν 

δυναμική πορεία(+1,4%) σε σχέση με τα έσοδα(+0,6%) παρόλη την ελαφριά άνοδο 

των τελευταίων.18 

Συμπερασματικά, όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη Γαλλία η 

οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλη την 

οικονομία με αντίκτυπο ασφαλώς και στα οικονομικά των ΟΤΑ που μας 

ενδιαφέρουν.  

 

3.4 Η AFL αρωγός της Τοπικής ανάπτυξης. 
 

                                                           
18  (έκθεση παρατηρητηρίου 2016) 
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3.4.1 η καινοτόμα μορφή της AFL .19 
 

Η οικονομική κρίση του 2008 οδήγησε τις χρηματοδοτήσεις των επενδύσεων  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συρρίκνωση . Τα τοξικά δάνεια που είχαν υπογράψει 

κάποιοι Ο.Τ.Α πάγωσαν, με την υπονόμευση του ρόλου της κύριας Τράπεζας των 

ΟΤΑ, της Dexia. Σε αυτή τη μείωση των επενδυτικών δανείων προστίθεται και η 

μείωση των  εθνικών δημόσιων πόρων  ύστερα από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

για μείωση επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ.20  

Αυτό λοιπόν το οικονομικό τοπίο  που χαρακτηρίζεται από μειώσεις κρατικών 

χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ ,οδήγησε κάποιους ΟΤΑ, να προτείνουν, 

εμπνευσμένοι από μοντέλα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που αναλύσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, (Νορβηγία, Σουηδία, κάτω χώρες κυρίως), τη δημιουργία 

μιας τράπεζας  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (χρηματοπιστωτικού οργανισμού) της οποίας 

θα είναι μέλη οι ΟΤΑ της Γαλλίας21. Για το λόγο αυτό ο Jacques Pélissard, Πρόεδρος 

της AMF , ο Gérard Collomb, Πρόεδρος της ACUF και ο Michel Destot, Πρόεδρος 

της AMGVF, τον Απρίλιο 2010,  ανέλαβαν την πρωτοβουλία της σύστασης  

επιτροπής για την σύνταξη μελέτης δημιουργίας Τράπεζας Τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

Επιτροπή αυτή ονομάστηκε « Association d’étude pour l’agence de financement 

des collectivités locales(AEAFCL) »22.  Η μελέτη ήταν έτοιμη τον Ιούλιο του 2011, 

και το κείμενό της παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση της AEAFCL στις 20 

Σεπτεμβρίου του 2011. Οι πολιτικοί δεσμεύτηκαν να κινήσουν τη νομοθετική 

διαδικασία για την ίδρυση της Τράπεζας. Η Τράπεζα  τελικά ιδρύθηκε  με μεγάλη 

δυσκολία διότι το Γαλλικό κράτος αρνήθηκε να αναλάβει το ρίσκο της εγγύησης σε 

περίπτωση πτώχευσης του οργανισμού . Η ίδρυσή της ρυθμίστηκε στις 26 Ιουλίου 

2013 με το νόμο 2013-672 περί διαχωρισμού και ρύθμισης των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων ( άρθρο 35 Νόμος 1611-2-2 του δημοτικού κώδικα). Πρόκειται για 

ένα καινοτόμο μοντέλο Τράπεζας που εισάγει εναλλακτικούς τρόπους στην εξεύρεση 

χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Έντεκα οργανισμοί, (μια περιφέρεια, 3 διαμερίσματα, 4 

(EPCI) και 3 δήμοι),αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της AFL τα οποία αναλυτικά είναι: 

Το διαμέρισμα Aisne, ο Δήμος του Bordeaux, το διαμέρισμα Essonne , η 

                                                           
19 ( Association pour L’Agence de financement des Collectivites) 
20 (Degron, R, 2015) 
21 (Saoudi, M, 2012) 
22 (Association d'etude pour l'agence de financement des collectivites locales(AEAFCL)) 
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μητροπολιτική της  Lyon, ο Δήμος της Grenoble  ,το διαμέρισμα Lons-Le-Saunier, η  

μητροπολιτική  της Lille, η περιφέρεια Pays de la Loire, το διαμέρισμα της Savoie, ο 

Δήμος της Valenciennes και ο Δήμος Vallee de la Marne.  

Η Agence France locale (AFL) έχει ως αποστολή της, τη διευκόλυνση 

χρηματοδότησης επενδύσεων στους ΟΤΑ, διευκολύνοντάς τους να δανειστούν με 

τρόπο  απλό, αποτελεσματικό και διάφανο. Τον Ιανουάριο του 2015,η Τράπεζα 

εγκρίθηκε από την ACPR, όργανο εποπτείας των τραπεζών και των ασφαλειών. Η 

AFL  από τον Ιούνιο 2014 έχει την έδρα της στη Λυών και στις 30 Οκτώβρη 2015 

περιλαμβάνει 114 Οργανισμούς Τ.Α ,ως ενεργά μέλη. Άρχισε τη δράση της τον 

Απρίλιο 2015,ως εξειδικευμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και  εκδίδει από τότε  

τίτλους στην διεθνή κεφαλαιαγορά  για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις των 

ΟΤΑ(δημόσια έργα σημαντικής αξίας) παίρνοντας έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

τοπική ανάπτυξη.  Η ανάλυση της διακυβέρνησης αυτής της νέας δομής και η μελέτη 

των δραστηριοτήτων της σε σχέση με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς  

μέσα σε ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπουν να 

διακρίνουμε την συνεισφορά  της AFL στην ικανότητα αυτόνομης χρηματοδότησης 

δημόσιων πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή  ανάπτυξη, 

αναδεικνύοντας μια μορφή οικονομικής ανεξαρτησίας των ΟΤΑ  σε σχέση με το 

Κράτος  και την ικανότητά τους για καινοτόμους ορίζοντες χρηματοδότησης. Η AFL, 

απέδειξε την αξιοπιστία της και την χρησιμότητα του μοντέλου τόσο στους ΟΤΑ όσο 

και στους επενδυτές, αφού βαθμολογήθηκε με ΑΑΑ από την Moody’s. 

Η σύνθεση της AFL. 

Το μοντέλο της AFL είναι όμοιο με αυτό των Τραπεζών άλλων Ευρωπαϊκών 

χωρών με διαφορετική δομή, μορφή και διακυβέρνηση. Η AFL  ιδρύθηκε με διπλή 

δομή. Απαρτίζεται από δύο εταιρίες εμπορικού δικαίου. Μία εταιρία Δημοσίου 

Δικαίου, εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα(EPIC), επιφορτισμένη να καθορίζει 

την στρατηγική χρηματοδότησης, με ένα Συμβούλιο χάραξης στρατηγικής και μία 

ανώνυμη εταιρία, θυγατρική, υπεύθυνη για την επιχειρησιακή πολιτική, 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που διευθύνεται από επαγγελματίες του τραπεζικού χώρου 

και εποπτικό συμβούλιο .23 Εξ αιτίας αυτής της διπλής δομής επιτυγχάνεται η 

                                                           
23 (Anziani ,A, 2015) 
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ανεξαρτησία και η υπευθυνότητα της επιχειρηματικής  διαχείρισης  της AFL ως 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.24 

Μέλη του Δ.Σ της Μητρικής  AFL 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AFL απαρτίζεται από τον Πρόεδρο:  κ.Rollon 

Mouchel- Blaisot, Γενικό Δ/ντή της Ένωσης Δήμων της Γαλλίας, τον  Αντιπρόεδρο ,  

κ.Jacky Darne, τον κ. Pierre-Jean Verzelen, Αντιπρόεδρο του Διαμερίσματος Aisne, 

τον κ. Alain Juppé, Δήμαρχο  του  Bordeaux, τον κ. Dominique Echaroux, 

Αντιπρόεδρο, εκπρόσωπο του διαμερίσματος Essonne,  τον κ. Hakim Sabri, 

αναπληρωτή Δημάρχου που εκπροσωπεί τον Δήμο της Grenoble, τον κ. Alain 

Bernard, αντιπρόεδρο, ως εκπρόσωπο  της   Ευρωπαϊκής Μητροπολιτικής της Lille, 

τον κ. John Huet, Σύμβουλο, εκπρόσωπο του Δήμου  Lons-le-Saunier, τον  κ. Richard 

Brumm, Αντιπρόεδρο, ως εκπρόσωπο της Μητροπολιτικής της Lyon,  τον κ. Laurent 

Dejoie, Αντιπρόεδρο, ως εκπρόσωπο της περιφέρειας  Pays de la Loire, τον κ. Luc 

Berthoud, Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του διαμερίσματος της Savoie, τον κ. Francis  

Debacker , Αντιπρόεδρο, ως εκπρόσωπο του δημοτικού διαμερίσματος του 

μητροπολιτικού πολεοδομικού συγκροτήματος Valenciennes . Τέλος, Γενικός 

Διευθυντής   της AFL είναι ο κ. Olivier Landel. 

3.4.2 Η μητρική εταιρία AFL  
 

Είναι σκόπιμο να αναλυθούν πρώτα η μητρική και στη συνέχεια η θυγατρική 

εταιρία AFL. Η πρώτη, είναι ανώνυμη εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο,  μητρική 

εταιρία του ομίλου, είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του προσανατολισμού και της 

στρατηγικής. Διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία των ΟΤΑ και επίσης παρέχει 

εγγυήσεις δανείων. Για να το πραγματοποιήσει αυτό, έχει ένα διοικητικό συμβούλιο 

και ένα γενικό διευθυντή. Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπροσωπούνται σε 

ποσοστό 100% από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) που  αποτελείται από 15 μέλη, του οποίου η αποστολή είναι να 

ελέγχει τη διαχείριση του γενικού διευθυντή και των αναπληρωτών του.25 

Κάθε προσχώρηση μέλους απαιτεί προηγούμενη χρηματοοικονομική ανάλυση 

της οικονομικής κατάστασης το Οργανισμού, για να αξιολογηθεί η πιστοληπτική  του 

                                                           
24 (Saoudi, M, 2012) 
25 (Agence France Locale) 
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ικανότητα. Κάθε οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί 

να γίνει μέλος. Η ελευθερία ένταξης επιτρέπει στους μικρότερους δήμους  που μέχρι 

τώρα δεν μπορούσαν να δανειστούν, να το πραγματοποιούν συνεργαζόμενοι με 

άλλους. Δημιουργείται έτσι  μια οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των γαλλικών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να πετύχουν καλύτερα επιτόκια 

και συμφέρουσα διάρκεια.  Οι περιφερειακοί δήμοι   είναι οι πλέον ωφελημένοι  από 

αυτή την δυνατότητα δανεισμού που διαχειρίζεται και εγγυάται η  AFL.  Εξ άλλου η 

θετική αξιολόγηση από τους φορείς αξιολόγησης στην AFL,  καταμαρτυρεί την 

πιστοληπτική της ικανότητα, τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής,  η οποία 

πραγματοποιεί τις δανειακές πράξεις στις αγορές ομολόγων.  

Απλή λειτουργία. 

H AFL έχει ως φιλοδοξία την χρηματοδότηση των επενδύσεων των ΟΤΑ   

ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και των επενδυτικών τους αναγκών. Στόχος της είναι 

να προωθήσει τους ΟΤΑ στην πρόσβαση των κεφαλαιαγορών. Η αρχή λειτουργίας 

της είναι απλή, μακριά από τα σύνθετα συστήματα των παραδοσιακών πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Θέτει κεφάλαια στην αγορά ομολόγων και τα αναδιανέμει στους ΟΤΑ-

Μέλη της, όπως και όταν ζητηθεί, όπως τα συμβατικά τραπεζικά δάνεια για τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεών τους.26 

Σύστημα εγγυήσεων. 

Οι ΟΤΑ-μέλη της AFL, δεσμεύονται με εγγυήσεις έναντι της Τράπεζας, για το 

ποσό των προς αποπληρωμή δανείων τους . Οι εγγυήσεις βελτιώνουν και 

εξασφαλίζουν το σχέδιο ανα-χρηματοδότησης. 

Ένταξη υπό προϋποθέσεις: 

Για να γίνει ένας ΟΤΑ μέλος και μέτοχος της AFL πρέπει να ακολουθήσει ένα 

σχέδιο ένταξης απλό και με διαφάνεια. Όλοι οι ΟΤΑ της γαλλικής επικράτειας 

μπορούν να ενταχθούν στην AFL, όποιοι και αν είναι: Δήμοι, Περιφέρειες, 

Διαμερίσματα, Διαδημοτικές επιχειρήσεις, κ.α. Η AFL, προκειμένου να τηρήσει την 

αρχή της διαφάνειας, χρησιμοποιεί ένα τύπο βαθμολόγησης για κάθε μέλος που ζητά 

να ενταχθεί και για κάθε αίτημα χρηματοδότησης. 

𝛭𝛼𝜒(𝑘𝑛 ∗ 0,80 ∗ 𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝜒𝜌έ𝜊𝜍; 𝑘𝑛 ∗ 0,25%𝜆휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά έ𝜎𝜊𝛿𝛼)27 
                                                           
26 (Saoudi M) 
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Η AFL βαθμολογεί τις αιτήσεις ένταξης με βαθμό από 1 έως 7 σύμφωνα με 

κάποια κριτήρια: την βιωσιμότητα του αιτούντος φορέα, τη δημοσιονομική ευχέρεια, 

το ύψος του χρέους. Οι ΟΤΑ που έχουν βαθμολογία κάτω του 6  μπορούν να γίνουν 

μέλη της. Καταθέτουν για αυτό το λόγο ένα αρχικό κεφάλαιο που υπολογίζεται 

αυτόματα και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν 

χρηματοδοτήσεις. Όσοι έχουν βαθμολογία πάνω από 6 δεν μπορούν να γίνουν μέλη 

άμεσα. Σε αυτούς παρέχεται χρόνος για διόρθωση της βαθμολογίας τους.  

 

3.4.3 H  θυγατρική της AFL. 
 

Η δεύτερη δομή της AFL είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης , με 

διοικητικό  και εποπτικό συμβούλιο με πλειοψηφία από ανεξάρτητους διοικητές που  

διορίζονται από τη μητρική της AFL και μέλη που προέρχονται από το τραπεζικό και 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση πόρων και δανείων  

για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των ενδιαφερόμενων οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Ως εξειδικευμένο θεσμικό όργανο που ειδικεύεται στα  δάνεια, 

υπόκειται στους κανόνες που καθορίζονται από την επιτροπή Βασιλείας. Συμμετέχει  

στη χρηματοδότηση των περιφερειακών επενδύσεων που αποτελεί πεδίο 

ανταγωνιστικού ενδιαφέροντος.   

                                                                                                                                                                      
27 (Agence France Locale, n.d.) 
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Πίνακας 3.2 Συγκριτικός πίνακας Τραπεζών ΤΑ  της Ευρώπης. 

 

πηγή: 1:http://www.agence-france-locale.fr/Lists/Photos/contenu-du-site/a-propos/TABLEAU-COMPARATIF-
AGENCES2.pdf 

 

Εκλαμβάνεται περισσότερο ως ένα συμπληρωματικό όργανο στο ήδη υπάρχον 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μέσω  της AFL, διαφοροποιούνται  οι μεσοπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης και επωφελούνται οι ΟΤΑ  με δάνεια 

χαμηλού επιτοκίου , με ευνοϊκούς όρους, μέσω ομολογιακών δανείων , ανεξάρτητα 

από το μέγεθος ή την οικονομική δυνατότητά τους, εφόσον πληρούν ορισμένες 

πιστοληπτικές προϋποθέσεις. Αυτή η δραστηριότητα έκδοσης ομολόγων, υποβάλλει 

την  AFL στο σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων υπό την εποπτεία της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και της Αρχής 

Χρηματοπιστωτικών Αγορών(AMF). Επίσης, τίθεται υπό αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητάς της, από τους οργανισμούς αξιολόγησης ( ιδίως της 

Moodys  που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του χρέους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης). Χορηγεί δάνεια, δέχεται καταθέσεις και κεφάλαια προκειμένου να 

http://www.agence-france-locale.fr/Lists/Photos/contenu-du-site/a-propos/TABLEAU-COMPARATIF-AGENCES2.pdf
http://www.agence-france-locale.fr/Lists/Photos/contenu-du-site/a-propos/TABLEAU-COMPARATIF-AGENCES2.pdf
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τα δανείζει  στους δήμους  και τις EPCI(διαδημοτικές συνεργασίες) 28,σύμφωνα με 

τους όρους του δανεισμού της Γαλλίας, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν και να 

πραγματοποιούν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες σε υποδομές και δίκτυα. 

 

3.5 δραστηριότητες και δυναμικές συνεργασίες. 
 

Η AFL,  δεξί χέρι των δήμων, συμβάλλει μέχρι το 50% των αναγκών τους που 

προσδιορίζονται συνολικά από 18 έως 20 δις ευρώ ετησίως. Σεβόμενη την αρχή  του 

ελεύθερου ανταγωνισμού του ευρωπαϊκού δικαίου, δεν φιλοδοξεί να καλύψει το 

σύνολο των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που αφήνει χώρο και στα 

άλλα πιστωτικά ιδρύματα παίζοντας όμως ένα ρυθμιστικό ρόλο και στη δική τους 

χρηματοδοτική πολιτική. Επίσης, αναπτύσσει συνεργασίες με ένα δίκτυο με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

3.5.1 Η δραστηριότητα χρηματοδοτικής στήριξης. 
 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, το 2014, η AFL χορήγησε δάνεια ύψους 

758 εκατομμύρια ευρώ και ελπίζει το 2024 να αυξήσει σε 4 δις ευρώ δηλαδή περίπου 

25% των αναγκών του τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή η ικανότητα 

δανεισμού και χορήγησης δανείων προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια που 

καθορίστηκαν ως συμμετοχή από τα μέλη που συμμετέχουν, κεφάλαια που πρέπει να 

διατηρηθούν στην Τράπεζα δέκα χρόνια κατ’ ελάχιστο. Η διάρκεια διατήρησης 

αυτών των κεφαλαίων εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της AFL και προκαλεί 

εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών επενδυτών( κράτος, πιστωτικά ιδρύματα και 

ασφαλιστικά ταμεία).29 

 Η  AFL θέλει να είναι ένας αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, 

υπεύθυνος για τις  επενδυτικές επιλογές, ικανός να αντιμετωπίσει μια αυξημένη 

χρηματοδοτική ζήτηση, σε όποια οικονομική συγκυρία. Το γενικό πλαίσιο που 

προκύπτει έχει σαν στόχο να κάνει το ομόλογο που εκδίδεται από την AFL ένα 

εξασφαλισμένο χρηματοδοτικό εργαλείο και ένα μοχλό έκφρασης της αυτονομίας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η AFL εμφανίζεται ως ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός 

                                                           
28 (wikipedia) 
29 (Saoudi M) 
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εξειδικευμένος που επιτρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα σχεδιασμού και λήψης 

αποφάσεων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνεπώς, σηματοδοτεί πιο 

έντονα  την οικονομική ανεξαρτησία τους από το κράτος. Δέχεται από πλευράς 

επενδυτών μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας χαμηλότερη από εκείνη του 

γαλλικού κράτους σε αντίθεση με τους σκανδιναβικούς φορείς χρηματοδότησης, των 

οποίων η διαβάθμιση είναι η ίδια με των αντίστοιχων κρατών τους. Η σχέση λοιπόν 

κράτους ως φορέα χρηματοδότησης και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν 

διαχωρίζεται εντελώς κυρίως στα μάτια των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την 

αγορά των δανείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η χρηματοπιστωτική 

δραστηριότητα  επενδύσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης τροφοδοτεί επίσης την 

ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 

ενισχύοντας έτσι την χρηματοπιστωτική ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

3.5.2 Η δραστηριότητα χρηματοδοτικής συνεργασίας. 
 

Η AFL γνωρίζει ότι δεν μπορεί να δράσει μόνη της, θεωρεί τον εαυτό της  ένα   

συμπληρωματικό εργαλείο,  δεδομένου ότι σέβεται την αρχή του ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Αναπτύσσει έτσι μια πολύ σημαντική συνεργασία  με το δημόσιο 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , Κράτος, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

κοινοπραξία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ. α)  και μια δευτερευούσης σημασίας 

συνεργασία με τον  ιδιωτικό τομέα( πιστωτικά ιδρύματα, την  Credit Αgricole και 

άλλα). Οι δημόσιοι οργανισμοί είναι περισσότερο ενεργοί στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό απαιτεί πράγματι μια σταθερότητα 

διότι συμβάλλει κατά πολύ  στη διατήρηση ή καλύτερα στην αύξηση της εθνικής 

οικονομικής δραστηριότητας. 30 

Η είσοδος της AFL στην αγορά χρηματοδότησης επενδύσεων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε μια μορφή ρύθμισης της αγοράς αυτής, διότι σύμφωνα με 

το καταστατικό  της, απαγορεύει την προσφυγή σε τοξικά τραπεζικά προϊόντα, 

πράγμα που οδηγεί τους περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μακριά 

από τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα  που προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα και τους 

στρέφει προς αυτή. Αυτό αποδεικνύεται από την ολοένα αυξανόμενη εγγραφή 

                                                           
30 (Ridoret, D, 2015) 
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλη. Πρόκειται για μια μορφή "Εδαφικού 

προσανατολισμού του δημοσίου χρηματοδοτικού δικαίου" (RFFP,2015) που απαιτεί 

μια νέα προσέγγιση της χρηματοδοτικής σχέσης ανάμεσα στο κράτος και τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτοί οι τελευταίοι έχουν οικειοποιηθεί όλο 

και περισσότερο την αρμοδιότητα λήψης οικονομικών αποφάσεων σε επίπεδο 

οικονομικών δράσεων και τοπικής ανάπτυξης. Στην οικονομική αδυναμία ενός 

κράτους που υποχρεώνεται να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές επιταγές για περιορισμό 

των χρηματοδοτήσεων,  φαίνεται να ανταποκρίνεται μια καινοτόμα δυνατότητα  των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση των τοπικών δράσεων31. 

Περισσότερο από το 70% των επενδύσεών τους προέρχονται από 

αυτοχρηματοδότηση. Οι συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί και χρηματοοικονομικοί 

κανόνες που ισχύουν (συμπεριλαμβανομένου του χρυσού κανόνα και κανόνων 

ισορροπίας και εκτέλεσης κατά την έννοια του CGCL) ενισχύουν  τη δυνατότητα 

αυτοχρηματοδότησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην πρώτη δημόσια θεματική έκθεσή 

του σχετικά με τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, φθάνει στο σημείο  να δικαιολογήσει το πιθανό χρέος που μπορεί να 

προκληθεί από την AFL ως ρίσκο quasi souverain (CC,2013) δείχνοντας από αυτή 

την αιτιολόγηση τον ασφαλή χαρακτήρα των ομολόγων που εκδίδονται προς όφελος 

των μετόχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3.5.3 Η πορεία της AFL το α΄ εξάμηνο 2016 
 

Τον Μάιο 2016 η AFLμετά από 13 μήνες λειτουργίας, συγκεντρώνει 147 

μέλη. Η επαρχία  PAYS-DE-LALOIRE αποτελεί το μέλος με τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό, 3.660.852 κάτοικοι, και ο δήμος GROBOIS-EN-MONTAGNE, το μέλος 

με τον μικρότερο πληθυσμό, 98 κατοίκους. Αντιπροσωπεύει επίσης η AFL, το 25% 

της χρηματαγοράς. Το 2015 χορηγήθηκαν  508 εκατομμύρια ευρώ δανείων για 

δανεισμό 104  ΟΤΑ-μελών.  Η επιβάρυνση του συνολικού χρέους από τα μέλη της 

AFL ανέρχεται σε 11%. Οι εγγραφές μελών ανέρχονται σε 91 Δήμους, μία 

Περιφέρεια, 5 διαμερίσματα, 5 αστικές εταιρίες, 9 μητροπόλεις, 13 Πολεοδομικά 

Συγκροτήματα, 19 συμπράξεις δήμων,  4 EPCI.  

Η AFL με πέντε λέξεις: διαφάνεια, απλότητα, καινοτομία, 

αποτελεσματικότητα. 

                                                           
31 FMDV, 2014 
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3.6 ανακεφαλαίωση 
Συνοψίζοντας όσα έχουν αναφερθεί για τη δομή και τη λειτουργία της 

μπορούμε να καταλήξουμε αδιαμφισβήτητα στο εξής συμπέρασμα: η AFL 

δημιουργήθηκε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

.Παρά τις όποιες αντιδράσεις της κεντρικής εξουσίας κατάφερε να προχωρήσει με 

σταθερά βήματα και να αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς μίμηση και σε πολλές 

ακόμη χώρες. Η AFL είναι οργανισμός χρηματοδότησης των ΟΤΑ((Local 

Government Funding Agency – LGFA). Η πλειονότητα αυτών των τραπεζών, 

συμπεριλαμβανομένης και της AFL,αποτελούν σήμερα πηγή έμπνευσης για ένα 

μεγάλο αριθμό χωρών. Πράγματι, απέδειξε την βιωσιμότητά της και προχωρά με 

επιτυχία. Για αυτό τον λόγο αρκετές χώρες σε όλη την επικράτεια σκέφτονται να 

προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο. Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε ήδη και ιδρύει τη 

δική τους Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η AFL  προτείνει στους ΟΤΑ μια 

εναλλακτική χρηματοδότηση, διαφορετική από τους παραδοσιακούς πιστωτικούς 

οργανισμούς. Δεν έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει το σύνολο των αναγκών τους, 

αλλά το 25% αυτών περίπου 4 δις ευρώ ετησίως. Επιθυμεί να εξασφαλίσει μια 

οικονομική αυτονομία στους ΟΤΑ καθιστώντας τους ικανούς  να προχωρούν σε 

επενδύσεις σε οποιαδήποτε οικονομική συγκυρία. 32 

Σχετικά με τις εγγυήσεις που καλούνται να παρέχουν οι ΟΤΑ-μέλη, 

αντλώντας εμπειρία από τις αντίστοιχες τράπεζες των χωρών που δημιουργήθηκαν 

στο παρελθόν στη Βόρεια Ευρώπη, κανένας ΟΤΑ μέχρι σήμερα, παρ ’ότι κάποιοι 

έχουν ιδρυθεί πριν 100 χρόνια, δεν κλήθηκε να καταβάλει εγγύηση, ούτε κατά την 

διάρκεια της κρίσης του 1929 και 2008. Αυτή η εγγύηση υπόσχεται την διατήρηση 

της οικονομικής σταθερότητας  της AFL που επιβεβαιώνεται από την αξιολόγηση της 

Moody’s με βαθμολογία AAA, και αντανακλά το υψηλό επίπεδο χρηματοδοτήσεων  

των ΟΤΑ. Η εγγύηση είναι αναγκαία για να μπορεί η Τράπεζα να χρηματοδοτεί όλα 

τα μέλη της με αξιόπιστη χρηματοδότηση. 

Επί πλέον, τα κέρδη που εξασφαλίζει η AFL ενσωματώνονται στο κεφάλαιο. 

Έτσι, οι προϋποθέσεις δανεισμού είναι περισσότερο δελεαστικές και τα επιτόκια που 

προτείνονται είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου της 

VENDÔME, Pascal Brindeau, «η AFL εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΟΤΑ, αλλά 

και την Οικονομία της Γαλλίας» . 

                                                           
32 (Saoudi, M, 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

4.1  Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 

Το ρόλο της Τράπεζας που διαχειρίζεται τα κεφάλαια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα τον παίζει μέχρι σήμερα, το  Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων.  Είναι λοιπόν χρήσιμο για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, να αναφερθούμε σε αυτό, αναλύοντας τη δομή του και τις λειτουργίες του 

προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα για τη δυνατότητα συμβολής του στην 

Τοπική Ανάπτυξη. Διότι αν  επιτυγχάνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  να 

καλύπτει με επιτυχία τις επενδυτικές ανάγκες των ΟΤΑ δεν υπάρχει λόγος να 

συζητάμε για δημιουργία άλλης Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λοιπόν,  είναι αυτόνομο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και έχει συσταθεί ως Ν.Π.Δ.Δ υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Οικονομικών. Οι δραστηριότητές του  συνίστανται κυρίως  στην 

αποδοχή παρακαταθηκών(σε χρήμα και σε είδος), την παροχή στεγαστικών δανείων 

σε οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι) και την 

υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.  

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Τ.Π. & Δανείων συνοπτικά είναι :33 

 Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και 

τεχνική υποστήριξη της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, των 

επιχειρήσεων τους, καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων και 

Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. Συγκεκριμένα  χορηγεί 

δάνεια: σε Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σε Δ.Ε.Υ.Α. 

(Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης) και σε άλλες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις εκτός Δ.Ε.Υ.Α. 

 Η αποκλειστική φύλαξη κάθε είδους παρακαταθήκης, χρηματικής ή 

αυτούσιας (τίτλοι δημοσίου, έντοκα γραμμάτια , τιμαλφή κλπ.).  

                                                           
33 (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, n.d.) 
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 Η άσκηση της ταμειακής διαχείρισης των Κεφαλαίων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ειδικών Ταμείων. 

 Η πληρωμή αποζημιώσεων από απαλλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτου. 

 Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή ανέγερση  πρώτης 

κατοικίας από υπάλληλους ή συνταξιούχους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και δανείων ειδικών κατηγοριών για 

επισκευές ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών, με την αποδοχή καταθέσεων Όψεως, 

Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και η λειτουργία 

θησαυροφυλακίου για μίσθωση θυρίδων. 

 4.1.1 Ιστορικά – Πληροφοριακά στοιχεία για το ΤΠ&Δ 

Στις 29 Ιουλίου 1839 συστάθηκε με νόμο, Καταθετικό Ταμείο 

Παρακαταθηκών και στη συνέχεια με το νόμο 1608/1919 ιδρύθηκε το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Έκτοτε εξελίχθηκε σε αυτόνομο χρηματοπιστωτικό, 

διαχειριστικό Οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) περιφερειακής ανάπτυξης με δική του 

περιουσία, κίνδυνο και πίστη, ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Οικονομικών. Παράλληλα, εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για 

δραστηριότητες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Επειδή έχει τη νομική μορφή 

Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμμετέχει στη διατραπεζική αγορά και τα διαθέσιμά του είναι 

υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα. Είναι μέτοχος της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους 

παρακαταθήκης.34 

Ο θεσμός της παρακαταθήκης δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της 

συναλλαγής και αποβλέπει να διασφαλίσει τα δικαιώματα πάνω στην παρακατάθεση. 

Πριν το 1919 προβλέπονταν περιπτώσεις στις οποίες ήταν υποχρεωτική ή 

αναγνωριζόταν σαν τρόπος εξόφλησης χρέους η παρακατάθεση στο Δημόσιο Ταμείο 

χρηματικών κεφαλαίων ή αξιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύονταν τα δικαιώματα 

και τα συμφέροντα τόσο του παρακαταθέτη όσο και εκείνου υπέρ του οποίου γινόταν 

η παρακατάθεση. 

                                                           
34 (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, n.d.)  
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Διαχρονικά και παράλληλα με την εξέλιξη της λειτουργίας του Κράτους και 

της Εθνικής Οικονομίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέρα από τη 

διαφύλαξη της δημόσιας παρακατάθεσης, ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες και 

κυρίως στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων διαφόρων φορέων του Δημοσίου. Από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του δημιουργήθηκαν τα περιθώρια διάθεσης κεφαλαίων 

υπό μορφή δανείων και θεσμοθετήθηκαν οι κατηγορίες δανειζόμενων, όπως 

εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα, για να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες, γεγονός αναγκαίο 

και εφικτό. Η συμβολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην οικονομική 

ανάπτυξη του τόπου περιλαμβάνει ουσιαστικά τρεις διακριτικές φάσεις συμμετοχής 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 

Η πρώτη φάση, από την ίδρυσή του (και ειδικότερα από το 1925) μέχρι τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δυναμισμό στη 

χορήγηση δανείων για εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Ειδικότερα την περίοδο 

αυτή δανειοδοτεί έργα ύδρευσης, αποξήρανσης ελών, ηλεκτροφωτισμού, κατασκευής 

λιμένων, οδοποιίας, ανέγερσης δικαστικών μεγάρων, διδακτηρίων, στρατώνων κλπ. 

Σημαντικά επίσης ποσά διατέθηκαν πριν από τον πόλεμο για την ασφάλεια της χώρας 

και ειδικότερα για την αγορά όπλων και την κατασκευή οχυρωματικών έργων. 

Η δεύτερη φάση, από την λήξη του πολέμου και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, και παρ’ όλη τη δυσμενή θέση που βρέθηκε με τον πόλεμο (απώλεια του 

μεγαλύτερου μέρους του αποθεματικού του κεφαλαίου) χαρακτηρίζεται από 

προσπάθεια ανασχηματισμού διαθέσιμων κεφαλαίων και επεκτείνει τις αρμοδιότητές 

του σε νέους τομείς δράσεις. Την περίοδο αυτή είναι που αρχίζει να ασκεί την 

Ταμειακή Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και άλλων Νομικών 

Προσώπων, τη διαχείριση των Νομαρχιακών και άλλων Ταμείων. Η συγκέντρωση 

σημαντικών διαθέσιμων κεφαλαίων επιτρέπει πλέον στο Ταμείο να χορηγήσει 

σημαντικά δάνεια, τόσο σε Δημόσιους Υπάλληλους για τις στεγαστικές τους ανάγκες, 

όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε διάφορα άλλα Νομικά Πρόσωπα 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου για πάσης φύσης έργα κοινής ωφέλειας. Το Ταμείο 

εξελίχθηκε πάλι σ΄ ένα ισχυρό Ειδικό Πιστωτικό Οργανισμό για την εξυπηρέτηση 

του Δημόσιου και Κοινωνικού Συμφέροντος. 

Η τελευταία φάση, (από τη δεκαετία ’80 έως σήμερα), χαρακτηρίζεται από 

την ανάπτυξη των Νέων Θεσμών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 
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Ταμείο διαδραματίζει στο πλαίσιο αυτό πρωτεύοντα ρόλο. Δανειοδοτεί Δημοτικές και 

Κοινοτικές Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες παντός σκοπού και συμβάλλει 

έτσι με το δικό του τρόπο στην προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και των τοπικών 

παραγωγικών πρωτοβουλιών. Συμμετέχει δε το ίδιο σε Αναπτυξιακές Εταιρείες 

(ΕΕΤΑΑ, ΕΤΑΝΑΜ). Παράλληλα υποστηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καλύπτοντάς τους την ίδια συμμετοχή για προγράμματα και 

επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ, 

δίκτυα και βιολογικοί καθαρισμοί των ΔΕΥΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, Ταμείο Συνοχής κλπ.). Την ίδια περίοδο παίρνει πρωτοβουλίες που 

ενισχύουν τον Ευρωπαϊκό του προσανατολισμό : 

 Συνάπτει δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων, σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία μεταβιβάζει 

στη συνέχεια σε Δήμους,  και ΔΕΥΑ, καθώς και σε φορείς που συμμετείχαν 

στην ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986 (ΟΕΚ, 

ΔΕΑΚ, ΑΔΕΚ). 

 Αναλαμβάνει την Οικονομική Διαχείριση του 1ου & 2ου Ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ). 

 Αναπτύσσει τις σχέσεις του με την Credit Local de France (Αυτοδιοικητική 

Πίστη Γαλλίας) δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών. 

 Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του αποκτώντας μετοχές των τραπεζών Ελλάδος, 

Ιονικής, Εθνικής, Εμπορικής, Αττικής καθώς και άλλων οικονομικών 

μονάδων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.). 

Κατά τα τελευταία έτη, το Ταμείο στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 

εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και προβαίνει σε αναδιάρθρωση των δανείων τους για 

την ενίσχυση της ρευστότητας τους. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του προσδίδει πλήρη εξάρτηση από την 

κρατική εξουσία και του στερεί την αμεσότητα συμμετοχής στη διατραπεζική αγορά. 

Τα διαθέσιμά του είναι υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα. Ένα 

τέτοιο λοιπόν ίδρυμα, που δεν έχει αποκλειστική μέριμνα την χρηματοδότηση των 

ΟΤΑ, και δεν είναι ευέλικτο στην πρόσβαση των αγορών χρήματος, δεν μπορεί να 
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εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για να ενισχύσουμε αυτή 

την άποψη, δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την μεγάλη  απελευθέρωση από τον ζυγό 

του Ταμείου Παρακαταθηκών κατά την εφαρμογή του Νόμου περί ίδρυσης ιδίων 

ταμειακών υπηρεσιών στους Δήμους. Δεν είναι δυνατό να απέχει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση από τη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των δικών της πόρων. Παρά το ότι 

μέχρι σήμερα πολλά ακούστηκαν για αναμόρφωση του ρόλου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων προς όφελος των ΟΤΑ, συνεχίζει να υπάρχει μια άνευ 

όρων  υποτελής σχέση. 

 

 

 

4.2 Η αναγκαιότητα ρυθμιστικών  πλαισίων στο τραπεζικό σύστημα. 
 

Όπως έγινε φανερό, λοιπόν, παραμένουν όλοι οι λόγοι που συνηγορούν στην 

δημιουργία Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα που βεβαίως θα εντάσσεται παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Είναι 

επομένως σημαντικό να εξετάσουμε τους κανόνες στους οποίους πρέπει να υπακούει. 

Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά 

την τελευταία εικοσαετία επέβαλαν ως αναγκαιότητα τη δημιουργία και την 

καθιέρωση ενός επαρκούς και αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία 

των Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σημαντικότεροι λόγοι που δημιούργησαν 

αυτήν την αναγκαιότητα ήταν: η απελευθέρωση των αγορών χρήματος, η αύξηση 

ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, οι 

έντονες διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στα διεθνή χρηματιστήρια, η 

πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Σε αρκετές επίσης χώρες του κόσμου παρατηρήθηκαν κατά την εικοσαετία 

αυτή σοβαρά προβλήματα αδυναμίας αποπληρωμής δανείων, πρόκλησης ζημιών 

λόγω δόλου και ανεπάρκειας των ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις δεν ήταν λίγες οι φορές όπου οι εθνικές κυβερνήσεις χρειάστηκε να 
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παρέμβουν δυναμικά στο τραπεζικό σύστημα, προκειμένου να διασώσουν τους υπό 

πτώχευση οργανισμούς, αναλαμβάνοντας τεράστια κόστη.35  

Η άμεση αντιμετώπιση τέτοιων αρρυθμιών έως και κρίσεων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, απαιτούσε την αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών αφενός, και αφετέρου την ανάπτυξη και καθιέρωση 

συστημάτων μέτρησης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.36 Ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την Διαχείριση Κινδύνων που τέθηκε από τις 

Εποπτικές Αρχές είναι η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που στοχεύει να θέσει ελάχιστο 

επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τον 

αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. 37 

Για τη μέτρηση της συσχέτισης μεταξύ των δύο παραγόντων, δηλαδή του 

ύψους των ιδίων κεφαλαίων και του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου, που 

απορρέει από τη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, 

καθιερώθηκε από τις εποπτικές αρχές ο συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ο Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων 

του Πιστωτικού Ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός 

ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους. Η ελάχιστη τιμή του 

Συντελεστή καθιερώθηκε στο 8% και είναι σχεδιασμένος να καλύπτει τον κίνδυνο μη 

εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις μορφές. 

 

4.2.1 Η επιτροπή Βασιλείας: 
Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός τραπεζών  

σε παγκόσμια κλίμακα, έχει καταρρεύσει, έπρεπε να ληφθούν μέτρα πέρα από τις  

μέχρι τότε εποπτικές αρχές κάθε τράπεζας που ήταν τα κράτη όπου έδρευαν. Η 

Επιτροπή Βασιλείας ήταν η απάντηση σε αυτή την αναγκαιότητα. Αφορμή για την 

σύστασή της στάθηκε κατάρρευση της αμερικανικής FRANKLIN NATIONAL  και 

της γερμανικής HERSTATT  το 1974.  Μέλη της  αρχικά ήταν μόνο οι οικονομικά 

εύρωστες χώρες. Σήμερα, τα μέλη της απαρτίζονται από πολλές χώρες. Η Επιτροπή 

αυτή εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας και έχει την υποστήριξη των Διεθνών 

Κανονισμών χωρίς ωστόσο να αποτελεί διεθνή οργανισμό. Οι κατευθυντήριες 

                                                           
35 (Αζαριάδης, Γ. & de la Croix, Δ., 2006)). 
36 (Μητσόπουλος , Μ & Πελαγίδης , Θ, 2009) 
59 (Μητσόπουλος Μ.&Πελαγίδης Θ, 2009) 
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γραμμές οι οποίες περιέχονται στις εκθέσεις της Επιτροπής, θέτουν ως στόχους 

πρωτίστως την χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος σε διεθνές επίπεδο 

και διασφαλίζουν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζών αλλά και μεταξύ 

των επενδυτικών εταιριών και των τραπεζών σε διακρατικό επίπεδο. Ο ρόλος,  όμως, 

της Επιτροπής δεν έχει νομική ισχύ παρά μόνο συμβουλευτική και εποπτική. Ο 

κύριος  ρόλος  της Επιτροπής  αφορά  την  εποπτεία  των  τραπεζών  ως  προς  την 

κεφαλαιακή τους επάρκεια και ρευστότητα. Δεν  είναι  λίγα  τα  κράτη  που  έχουν  

ενστερνιστεί  τα  πλαίσια  και  τους  κανόνες  που εκδίδει η Επιτροπή της Βασιλείας 

στις νομοθεσίες τους. 

Η Βασιλεία ΙΙΙ είναι ένα παγκόσμιο κανονιστικό πρότυπο που βρίσκεται 

σήμερα σε ισχύ, για την κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών, τον έλεγχο της αγοράς και 

το stress testing των τραπεζών, που συμφωνήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί από το 

2013 μέχρι το 2018.  Η τρίτη εφαρμογή  των συμφωνιών της Επιτροπής Βασιλείας 

αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο δημοσιονομικό κανονισμό38.Η 

Βασιλεία ΙΙΙ ενισχύει τις τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και εισάγει νέες 

ρυθμιστικές απαιτήσεις για τη ρευστότητα και τη μόχλευση των τραπεζών. Ο ΟΟΣΑ 

εκτιμά ότι η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ θα μειώσει την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ από 

0,05 έως 0,15%. Οι οικονομικοί αναλυτές προτείνουν ότι η αυστηρότερη ρύθμιση 

είναι υπεύθυνη για την αργή ανάκαμψη από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και ότι οι 

απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ θα αυξήσουν τα κίνητρα των τραπεζών για το 

κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.39 Επιπλέον ,η Βασιλεία ΙΙΙ θα 

απαιτεί από τις τράπεζες να κατέχουν το 4,5% των κοινών μετοχών (από το 2% της 

Βασιλείας ΙΙ) και 6% των βασικών ιδίων κεφαλαίων (από το 4% της Βασιλείας ΙΙ) 

των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού (RWA). Η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει επίσης 

πρόσθετες κεφαλαιακές εφεδρείες: (i) υποχρεωτική διατήρηση του κεφαλαίου στο 

2,5% και (ii) τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας το οποίο θα επιτρέπει στις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές να απαιτούν ένα επιπλέον 2,5% του κεφαλαίου κατά τις περιόδους 

υψηλής πιστωτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει ένα ελάχιστο 3% του 

                                                           
38 (Wolf, M, 2010) 
39 (Wolf, M, 2010) 
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δείκτη μόχλευσης και δύο απαιτούμενους δείκτες ρευστότητας.40Ο δείκτης κάλυψης 

ρευστότητας απαιτεί από μια τράπεζα να διαθέτει επαρκή υψηλής ποιότητας 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού για την κάλυψη των συνολικών καθαρών 

εκροών της σε μετρητά μέσα σε 30 μέρες. Ο δείκτης καθαρής σταθερής 

χρηματοδότησης απαιτεί ότι η διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης πρέπει 

να υπερβαίνει το απαιτούμενο ποσό της σταθερής χρηματοδότησης για περισσότερο 

από ένα χρόνο παρατεταμένης ύφεσης.  41   Ένας βασικός ρόλος των εποπτικών 

αρχών είναι η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τραπεζών με τους ισχύοντες 

κανόνες και η παρέμβασή τους σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει. Οι τρόποι 

παρέμβασης εξαρτώνται από τη νομοθεσία κάθε χώρας. Όταν το πιστωτικό ίδρυμα 

δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, τότε αυτές πρέπει να 

έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 

μην κινδυνεύσει συνολικά το τραπεζικό σύστημα.42 Ένα ακόμη μέτρο που 

λαμβάνεται για την πρόληψη των κρίσεων στο τραπεζικό σύστημα είναι η εγγύηση 

των καταθέσεων. Η ύπαρξη εγγύησης καταθέσεων σημαίνει ότι οι καταθέτες 

παίρνουν πίσω όλο τους το κεφάλαιο μέχρι το ποσό που είναι εγγυημένο, ότι και αν 

συμβεί στην τράπεζά τους. Ένα δεύτερο μέτρο είναι η δυνατότητα των τραπεζών να 

δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα (που σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί ως 

«δανειστής της τελευταίας προσφυγής») όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις 

αυξημένες απαιτήσεις των καταθετών τους. Σε άλλες περιπτώσεις τα κεφάλαια προς 

τα προβληματικά τραπεζικά ιδρύματα από το κράτος.43Τέλος, το ίδιο το κράτος 

μπορεί να αναλάβει μια προβληματική τράπεζα, εγγυώμενο με αυτόν τον τρόπο τα 

χρήματα των καταθετών. 

            Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων πρόληψης, 

τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στο 

τραπεζικό σύστημα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος χρεωκοπίας με τις δυσάρεστες 

συνέπειες που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν αποτελεί επομένως 

ζητούμενο μόνο να δημιουργηθεί μια Τράπεζα ΤΑ, αλλά αυτή να είναι υγιής και να 

λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές του ρυθμιστικού πλαισίου. 

                                                           
40 (Zakka, V, n.d.) 
41 (Zakka, V, n.d.) 
 
42 (Μασουράκης , Μ, 2010) 
 
43 (Αρέστης , Π.& Πελαγίδης ,Θ., 2010) 
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4.3  Αποκέντρωση - Ανάπτυξη  
 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στο κεφάλαιο  ανάλυσης της Γαλλικής Τράπεζας, 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρόλος μιας Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα 

πρέπει να μελετηθεί το πλαίσιο δράσης της ΤΑ και των χρηματοδοτικών εξαρτήσεών 

της.  

Σε αυτή την προσπάθεια μας βοηθά  , ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας (ΟΟΣΑ)  ο οποίος εκπόνησε σειρά μελετών με 

τίτλο «Αποκέντρωση και Οικονομική Μεγέθυνση». Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 

βασικά συμπεράσματα της μελέτης του ΟΟΣΑ, που εντάσσεται σε αυτή την σειρά, με 

τίτλο: «Πώς η δημοσιονομική αποκέντρωση επηρεάζει τους μακροχρόνιους ρυθμούς 

ανάπτυξης». Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν 

στην Ελληνική πραγματικότητα, για να επισημανθούν ευκαιρίες ανάπτυξης που 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθούν.  Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του H. 

Blochliger 44 μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

  Η φορολογική δύναμη της ΤΑ είναι συνδεδεμένη θετικά με την οικονομική 

δραστηριότητα. Η φορολογική δύναμη της ΤΑ  υπολογίζεται ως ποσοστό της 

ΤΑ στα έσοδα και τις δαπάνες. Αύξηση των φορολογικών εσόδων ή δαπανών 

των δήμων προκαλεί αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Στη μελέτη εντοπίζεται 

μάλιστα, ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και του ανθρώπινου «κεφαλαίου».  

 Η αποκέντρωση εισοδήματος είναι περισσότερο συσχετισμένη με την αύξηση 

του ΑΕΠ, από την αποκέντρωση των δαπανών.  

 Η σχέση αποκέντρωσης και ΑΕΠ είναι περισσότερο ισχυρή σε κράτη με 

περιορισμένες αποκεντρωμένες δομές. Φαίνεται ότι η φορολογική 

αποκέντρωση έχει ένα κατώφλι. Είναι λογικό όλοι οι φόροι να μην μπορούν 

να μεταφερθούν στην ΤΑ. Ορισμένοι από αυτούς είναι αποτελεσματικότερο 

να διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο.  

 Οι επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο «κεφάλαιο», ως ποσοστό των 

αντίστοιχων δαπανών της γενικής κυβέρνησης, είναι ψηλότερες στις χώρες με 

                                                           
44 (Blochliger, 2013) 
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αποκεντρωμένη δομή. Μάλιστα, τα ευρήματα της έρευνας τονίζουν ότι η 

επίδραση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πολύ πιο ισχυρή 

από ότι στο φυσικό.  

 Η αποκέντρωση είναι θετικά και ισχυρά συσχετισμένη με τα αποτελέσματα 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ελληνική πραγματικότητα Η προσπάθεια 

ένταξης της Ελληνικής ΤΑ στο διεθνές της περιβάλλον είναι πάντα ένα 

επώδυνο, για μας τους ανθρώπους της ΤΑ, γεγονός. 45 

Αναλύοντας  τα συμπεράσματα της μελέτης του ΟΟΣΑ παρατηρούμε ότι τα 

έσοδα της Ελληνικής ΤΑ πλησιάζουν το 1/3 περίπου των εσόδων της Ευρωπαϊκής 

ΤΑ , γεγονός που αποδεικνύει τον συγκεντρωτισμό του Ελληνικού κράτους και τη 

συμμετοχή του στην αναστολή της αναπτυξιακής πορείας τόσο της Τ.Α όσο και της 

χώρας. Η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή κατάταξη 

όσο αφορά την αποκέντρωση . Το βασικό βέβαια ρόλο παίζουν οι δαπάνες για 

επενδύσεις αφού αυτές περιγράφουν τη δυναμική της Τ.Α. 46 

Η Ελληνική ΤΑ έχει τις μικρότερες ποσοστιαίες επενδύσεις, σε σχέση με 

αυτές της γενικής κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι ακόμα και τα νέα κράτη-μέλη, της 

ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις, στον τομέα 

της αποκέντρωσης, από την Ελλάδα. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί 

όταν στις διεθνείς στατιστικές ενταχθούν τα νέα στατιστικά στοιχεία αφού, όπως 

είναι γνωστό, η ΣΑΤΑ του 2014 είναι μικρότερη από το 20% της αντίστοιχης 

επιχορήγησης του 2009. Τέλος, από το αντίστοιχο γράφημα γίνεται κατανοητός ο 

σημαντικός ρόλος που έχει να παίξει το νέο ΕΣΠΑ και η διάρθρωση του. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από τη μελέτη του ΟΟΣΑ εντοπίζεται η παραγωγικότητα των 

τοπικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό για τη χώρα μας είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό και εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου και των στόχων 

για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση της εισόδου καινοτομικών προϊόντων 

στην Ελληνική παραγωγή. Παρατηρείται ότι στην εκπαίδευση, που υπάρχει το 

μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την έρευνα, η 

Ελληνική ΤΑ είναι πολύ πιο χαμηλά από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Επίσης, σε 

υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, που η ζήτηση τους έχει αυξηθεί λόγω κρίσης, το 

                                                           
45 (Γκέκας,Ρ, 2016) 
 
46 (Γκέκας,Ρ, 2016) 
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ποσοστό των δαπανών των ελληνικών δήμων παραμένει χαμηλότερο από αυτό των 

ευρωπαϊκών. 47 

 Μεγαλύτερη ακόμα βαρύτητα από τη διάρθρωση των δαπανών  έχει η 

διάρθρωση των εσόδων. Η στήριξη της ΤΑ σε ίδια έσοδα αποτελεί σημαντικό βήμα 

οικονομικής και κατ΄ επέκταση πολιτικής χειραφέτησης, από την κεντρική εξουσία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στον τίτλο της μελέτης προτάσσεται η δημοσιονομική 

αποκέντρωση. Τα κατά κεφαλή φορολογικά έσοδα των ελληνικών δήμων μόλις και 

ξεπερνούν το 4% του μέσου Ευρωπαϊκού όρου. Το ίδιο γεγονός παρατηρείται σε 

σχέση με το ΑΕΠ και το σύνολο των φορολογικών εσόδων του κράτους. Ο δείκτης 

τοπικά φορολογικά έσοδα προς συνολικά έσοδα της ΤΑ υποδεικνύει την έλλειψη 

οικονομικής αυτοτέλειας των Ελληνικών δήμων.  48  

 

 

διάγραμμα 4.1 Έσοδα της ΤΑ σε Ελλάδα και ΕΕ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

 

Πηγή Eurostat  

                                                           
47 (Γκέκας,Ρ, 2016) 
48 (Γκέκας,Ρ, 2016) 
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διάγραμμα 4.2 Οι επενδύσεις της ΤΑ σε σχέση με τις συνολικές δημόσιες επενδύσεις 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2014)  

 

 

 

διάγραμμα 4.3   Διάρθρωση δαπανών ΤΑ ανά κατηγορία 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2014) 1 
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διάγραμμα 4.4 Κατά κεφαλή έσοδα ΤΑ σε Ελλάδα και ΕΕ 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2014)  

 

 

διάγραμμα 4.5 Φορολογικά έσοδα ΤΑ στην Ελλάδα και την ΕΕ 

 

Πηγή: ΟΟΣΑ (2014)  
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Ο συγκεντρωτισμός του Ελληνικού κράτους, και η περιορισμένη 

αποκέντρωση  ευθύνονται για την απόσταση  από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σύμφωνα 

με τη μελέτη του ΟΑΣΑ , αύξηση των εσόδων προκαλεί αύξηση του ΑΕΠ. 

Συνοψίζοντας, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α (Καλλικράτης 

2010) δόθηκαν πολλές αρμοδιότητες στην Τ.Α χωρίς ωστόσο να δοθούν και οι 

αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις παρ’ ότι αυτό θεσπίζεται από το Σύνταγμα. Παρά 

λοιπόν τις αυξημένες εξουσίες των ΟΤΑ, η οικονομική τους αυτονομία σύμφωνα με 

το άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας, έχει επηρεαστεί 

αρνητικά.49 Ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη σημερινή δομή του ελληνικού 

κράτους. Ανάπτυξη πριν από όλα σημαίνει επενδύσεις και επενδύσεις δεν είναι 

δυνατόν να έρθουν χωρίς αποκέντρωση πόρων. 50 

 

4.4 Η ιστορική πορεία της ίδρυσης Τράπεζας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 

 

Αποτελεί έκπληξη στον ερευνητή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το 

γεγονός ότι η  δημιουργία ενός εξειδικευμένου οργανισμού χρηματοπιστωτικής 

υποστήριξης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσε αίτημα των 

συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη δεκαετία του 1980.  Από το 

1985 υπήρξε έγγραφη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών προς την Ελληνική 

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για σύνταξη ανάλογης μελέτης. 

Εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης δύο μελέτες: 1. «ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη 

χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  των Ν. Μανασάκη  και Αλ. 

Κοτζαμπόπουλου, τον Μάρτιο 1986 και 2. «ο ρόλος και η βιωσιμότητα μιας 

Δημοτικής Τράπεζας στην Ελλάδα», των Ν. Μανασάκη και Μ. Πετούση, τον 

Σεπτέμβριο 1986.  Η σκοπιμότητα δημιουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

                                                           
49 (Νόμος 1850 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Οικονομίας) 
50 (Γκέκας,Ρ, 2016) 
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Τράπεζας Αυτοδιοίκησης ( ΕΛ.Α.Τ.Α) θεμελιώθηκε, σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, 

στην ανάγκη αντιμετώπισης των παρακάτω ζητημάτων:51 

Α. Στην αδυναμία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ανταποκριθεί 

στις νέες και αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

προκύπτουν από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων των φορέων 

της. Το Τ.Π.Δ , ως Ν.Π.Δ.Δ που υπάγεται στις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, 

χωρίς διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική ευελιξία, δεν μπορεί να αξιοποιήσει 

πλήρως τους πόρους των  Ο.Τ.Α που διαχειρίζεται ούτε να εκμεταλλευτεί όλες τις 

δυνατότητες που υπάρχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

Β. Στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η αυξανόμενη συμμετοχή των Ο.Τ.Α 

σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η αξιοποίηση των Κοινοτικών επιχορηγήσεων, οι 

ανάγκες σε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, η προσφορά κατάλληλων 

συνδυασμών από Κοινοτικούς πόρους,  ίδια συμμετοχή των Ο.Τ.Α και δάνεια, η 

υιοθέτηση της σφαιρικής επιχορήγησης ως της πλέον κατάλληλης μορφής 

παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων για προγράμματα περιφερειακής και 

τοπικής ανάπτυξης αποτελούν μερικές από τις δυνατότητες που μπορεί να 

αξιοποιήσει η  Τράπεζα Τ.Α. 

Γ. Στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος που 

έχει ξεκινήσει από το 1988 και έχει αλλάξει ριζικά τις συνθήκες και τους όρους 

χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α και προσφέρει νέες ευκαιρίες για την 

προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια, 

η χρηματοδοτική μίσθωση, αποτελούν μερικά από τα χρηματοδοτικά μέσα που 

μπορεί να αξιοποιήσει η Τράπεζα Τ.Α προς όφελος των φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Δ. Με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει η γενικότερη δημοσιονομική 

συγκυρία, μόνο ένας εξειδικευμένος οργανισμός χρηματοπιστωτικής υποστήριξης θα 

κατορθώσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά του ίδιους πόρους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, να αναζητήσει νέες πηγές δανείων από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

χρηματαγορά και να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις χρηματοδοτήσεις των 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

                                                           
51 (Μαίστρος , Π& Σαπουνάκης ,Ν, 1993) 
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Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μελέτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα της Τράπεζας  Τ.Α θα πρέπει  αυτή να διέπεται  από τις εξής αρχές: 

Α. Να λειτουργεί με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα πιστωτικά 

ιδρύματα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και να έχει ως μόνιμο στόχο την 

οικονομική της αυτοδυναμία.  

Β. Το μέσο επιτόκιο των πιστώσεων προς τους πελάτες της -Ο.Τ.Α, να 

καλύπτει πλήρως το κόστος  απόκτησης των αντίστοιχων πόρων.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των δύο αυτών μελετών η βιωσιμότητα 

ανάλογης τράπεζας ήταν εξασφαλισμένη.52 Παρ’ ότι  λοιπόν οι μελέτες αποδείκνυαν 

τόσο τη σκοπιμότητα όσο και τη βιωσιμότητα ίδρυσης ανάλογης Τράπεζας έφτασαν 

μέχρι την πόρτα του Υπουργείου και ποτέ δεν πέρασαν το κατώφλι της Βουλής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
 

Η ίδρυση «Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ή «Δημοτικής Τράπεζας» 

αποτελούσε από χρόνια πριν στην Ελλάδα αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά 

και κάποιων  εμπνευσμένων δημοτικών αρχόντων και πολιτικών. Οφείλουμε να 

σταθούμε με δέος απέναντι στην προοδευτική μορφή του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

Πάνου Μαίστρου που αποδεικνύεται ότι ήταν πρόδρομος του κινήματος ίδρυσης 

Τράπεζας Τ.Α στη δεκαετία του ’80 όταν μια τέτοια Τράπεζα ιδρύθηκε στη Γαλλία 

μόλις το 2015.  

Το αίτημα αυτό παραμένει επίκαιρο και σήμερα δεδομένου ότι το θεσμικό και 

οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

επιβάλλει  τη δημιουργία  Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και η πρακτική 

των Ευρωπαϊκών χωρών συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εξαρτημένο απόλυτα από το 

Κράτος, χωρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις χρηματαγορές,  δεν φαίνεται να 

μπορεί να υποστηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκησης στην Αναπτυξιακή της πορεία. 

                                                           
52 (Μανασάκης, Ν& Πετούσης, Μ, 1986) 
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Η εμπειρία, πάντως, τόσο των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, όσο και της 

Γαλλίας, αποτελεί για τους υποστηρικτές  της τάσης ίδρυσης Τράπεζας ΤΑ, ένα 

δυνατό επιχείρημα. Διακρίναμε δύο τύπους Τραπεζών. Αυτές που έχουν πλήρη 

αυτονομία και όσες διατηρούν ένα επίπεδο εξάρτησης από το Κράτος.(Φινλανδία-

Σουηδία). Η Γαλλική Τράπεζα έχει περισσότερα κοινά με την φινλανδική. Όλες 

,ωστόσο , διαθέτουν σταθερή οικονομική κατάσταση και μια άριστη αξιολόγηση από 

τους πιο αυστηρούς του είδους.(πχ Moody’s). Τέλος, αποδείχθηκε ότι παίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη. Εξ αιτίας αυτού 

του ρόλου τους, εμπνέουν πολλές ακόμη χώρες προς αυτή την κατεύθυνση. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε ήδη στη δημιουργία ανάλογης Τράπεζας. Είθε, αυτή η 

ταπεινή παρουσία της παρούσας διπλωματικής, να αποτελέσει μια ελάχιστη σπίθα για 

την αναζωπύρωση και την πραγμάτωση αυτού του στόχου. 

5.1 Τα χαρακτηριστικά μιας Ελληνικής Τράπεζας Τ.Α. 
 

 

             Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές που μελετήσαμε  τα χαρακτηριστικά 

μιας τέτοιας Τράπεζας φέρονται να είναι τα εξής: 

 1.Η Τράπεζα Τ.Α πρέπει να είναι αυτοδύναμος πιστωτικός οργανισμός, 

ανεξάρτητος από το Δημόσιο και υπό τον έλεγχο των Ο.Τ.Α που θα κατέχουν 

το σύνολο των μετοχών. 

 2. Η Τράπεζα Τ.Α έχει ως σκοπό την κάλυψη των πιστωτικών και ταμειακών 

αναγκών των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 3. Οι πόροι της Τράπεζας Τ.Α μπορούν να προέρχονται από τις καταθέσεις 

των Ο.Τ.Α και τη διαχείριση  διατραπεζικού ή εξωτερικού δανεισμού.  

 4.Η Τράπεζα Τ.Α θα πρέπει να εντάσσεται στους κανόνες του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και υπό τον περιορισμό των 

Ευρωπαϊκών επιταγών. 

 

     Το σημαντικότερο ζήτημα είναι με ποια κριτήρια θα δίνονται οι πιστώσεις 

προς τα μέλη της Τράπεζας. Το σημείο αυτό πρέπει να είναι πολύ καθαρό 

προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία του εγχειρήματος. Απαράβατη προϋπόθεση 

δανειοδότησης είναι η πιστοληπτική ικανότητα του δανειοδοτούμενου ΟΤΑ, δηλαδή 

η ικανότητά του να αποπληρώσει το δάνειο. Είδαμε, από την ανάλυση της Γαλλικής 
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Τράπεζας, ότι εφαρμόζεται ένας μαθηματικός τύπος για την αξιολόγηση των 

αιτημάτων ένταξης, γεγονός που βοηθά στην διαφάνεια και την ομαλότητα των 

σχέσεων ανάμεσα στους ΟΤΑ, αλλά και στη βιωσιμότητα της Τράπεζας. 

Η διοίκηση της Τράπεζας Τοπικής Αυτοδιοίησης. 

 Η Τράπεζα προτείνεται να διοικείται από 15/μελές διοικητικό συμβούλιο τα 

μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι θα 

προέρχονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Επίσης, εκτός από τον 

Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει και Γενικός Διευθυντής. 

 

5.2 Η σφαίρα δραστηριοτήτων της. 
 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες της  Τράπεζας συνίστανται στην απόκτηση 

και τη διάθεση πόρων. Ως πηγές πόρων αναφέρονται οι καταθέσεις των Δήμων, η 

διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων τους και το προϊόν δανείων από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται αποκλειστικά σε φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάλυψη: 

-μακροπροθέσμων δανείων για εκτέλεση έργων υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού. 

-μακροπροθέσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

-κάλυψη εκτάκτων αναγκών δήμων σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. 

Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στους όρους συναλλαγής με την Τράπεζα, 

κυρίως το  ύψος του επιτοκίου, τόσο για το σκέλος της απόκτησης των πόρων όσο 

και για τη διάθεσή τους. Βασική αρχή είναι η αποκόμιση εσόδων που να καλύπτουν 

το κόστος απόκτησης πόρων. Συμπερασματικά τα επιτόκια των δανείων είναι 

συνάρτηση του κόστους που θα έχει το χρήμα για την Τράπεζα. Στο μέτρο που αυτή 

μπορεί να καθορίσει «μονοπωλιακά» το επιτόκιο των καταθέσεων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, μπορεί και το επιτόκιο των πιστώσεων να είναι χαμηλότερο του 

επιτοκίου «ισορροπίας» της. Καθοριστικό ρόλο αποτελεί το χαμηλό λειτουργικό 

κόστος της τράπεζας ώστε να έχει περιθώριο χαμηλότερου επιτοκίου δανεισμού από 

τις εμπορικές τράπεζες. Όπως είδαμε και στις Τράπεζες των Ευρωπαϊκών χωρών, 

υπάρχει ένα μόνο κατάστημα προκειμένου να διατηρείται χαμηλό το κόστος 
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λειτουργίας και ένα δίκτυο αντιπροσώπων που συνεργάζεται με την Τράπεζα. 

Βέβαια, από τη μελέτη της Γαλλικής AFL, διαπιστώσαμε ότι δεν φιλοδοξεί να 

καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 

χρηματοδοτήσεις, αλλά το 25% αυτών. Το υπόλοιπο, θα καλύπτεται από το ήδη 

υπάρχον τραπεζικό δίκτυο. 

5.3 Προγραμματισμός Ενεργειών. 
 

Προκειμένου να ιδρυθεί στην Ελλάδα ανάλογη Τράπεζα πρέπει να τεθεί το 

ζήτημα στην Πολιτεία από την ΚΕΔΕ που είναι το όργανο των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Επομένως, θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου νέα οικονομοτεχνική 

μελέτη από την οποία θα απορρέει η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της εν λόγω 

Τράπεζας. (ανάλυση εικονικών ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης 

πενταετίας).Στη συνέχεια ,εφόσον τα αποτελέσματα της μελέτης συνηγορούν προς 

την κατεύθυνση της δημιουργίας Τράπεζας και υποβληθεί ο φάκελος στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση σύμφωνη προς το Σύνταγμα, η 

οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης Τράπεζας Τ.Α. Στη φάση αυτή θα 

υπάρχει στενή συνεργασία με το Τ.Π.Δ και με τα Υπουργεία Οικονομικών και 

Εσωτερικών. Η συνεργασία με το Τ.Π.Δ κρίνεται αναγκαία εξ αιτίας της εμπειρίας 

που διαθέτει το Τ.Π.Δ στην αντιμετώπιση ζητημάτων χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α, 

αλλά και του αρχειακού υλικού που διαθέτει. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι σχετικές ενέργειες που θα 

επιτρέψουν στην Τράπεζα να αναλάβει ενεργό ρόλο στην χρηματοπιστωτική 

υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης, και θα της δώσουν την έγκριση των 

αρμόδιων αρχών . 

Τέλος, θα πρέπει να  προγραμματιστεί ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ με στόχο την 

ενημέρωση και υποκίνηση των εκπροσώπων των ΟΤΑ για την ένταξή τους και τον 

ορισμό μιας επιτροπής παρακολούθησης του έργου αυτού. 

5.4 επτά λόγοι για την ίδρυσή της. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης στη ρευστότητα. 

 Διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών. 

 Απλοποίηση και επιτάχυνση της χρήσης των οικονομικών πόρων. 

 Βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης. 
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 Ρύθμιση  του περιβάλλοντος του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος. 

 Ενίσχυση της αποκέντρωσης και κατά συνέπεια της Τοπικής Ανάπτυξης. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ. 

 

 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ AFL 

Ο Pascal Brindeau, δήμαρχος στη Vendôme (Loir-et-Cher) που αποτελεί μέλος 

της AFL από το Νοέμβριο του 2014, εξηγεί με λίγα λόγια τη σημασία της AFL 

για την πόλη της Vendôme. 

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι αναταραχές στην χρηματαγορά βάζουν τους ΟΤΑ σε 

μια αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά τους για δανεισμό ανεξάρτητα από τις 

δημοσιονομικές συγκυρίες. Ο κίνδυνος πιστωτικής στενότητας και επιδείνωσης των 

όρων χορήγησης δανείων είναι ορατός. Προσχωρώντας στην AFL και έχοντας τη 

δυνατότητα να δανειστούμε το 50% των αναγκών μας από εκεί, περιορίζουμε αυτόν 

τον κίνδυνο, διότι η AFL  είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξέλθει απευθείας στην αγορά 

ομολόγων και να διευκολύνει τα μέλη της με χρηματοδοτήσεις. Τα επιτόκια 

χορήγησης είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ότι στα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

Προτέρημα αποτελεί η διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Για τα 

επενδυτικά δάνεια απαιτείται  μεγάλος χρόνος με τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι 

αδιανόητο, σε μια νέα οικονομική κρίση να σταματήσουν ή να περιοριστούν τα 

σχέδια της ΤΑ, ενώ εκπροσωπούν  το 70% του συνόλου των επενδύσεων στη Γαλλία. 

Η AFL περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο, και κατ’ αυτή την έννοια, προκαλεί το 

ενδιαφέρον των ΟΤΑ, όντας επίσης χρήσιμη στη γαλλική οικονομία.» 

Ο  Clément Arnould, αντιπρόεδρος υπεύθυνος γενικών υποθέσεων, προσωπικού 

και οικονομικών, του δήμου  Val de Fensch (Moselle) που εντάχθηκε στην AFL  

το Νοέμβριο 2014 μιλά για τα προτερήματα της AFL. 

«Μετά την κρίση του 2008, ο Οργανισμός μας, παρόλη την καλή οικονομική 

κατάσταση, γνώρισε, όπως όλοι, δυσκολίες στην χρηματοδότηση  του προγράμματος 

επενδύσεων από τις παραδοσιακές τράπεζες. Η προσχώρηση στην AFL, που 

συμπληρώνει την προσφορά των παραδοσιακών τραπεζών, όπως και του Ταμείου 
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Παρακαταθηκών, βοηθά στην άμεση χρηματοδότηση με χαμηλά επιτόκια. Εξ’ άλλου, 

ο ανταγωνισμός βοήθησε στην πτώση των περιθωρίων κέρδους στις τράπεζες από το 

αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. 

Η AFL γεννήθηκε από τη βούληση των ΟΤΑ να διαχειρίζονται μόνοι τους ένα 

εργαλείο χρηματοδότησης για τις επενδύσεις τους, παραμένοντας ένας 

συμπληρωματικός  μοχλός  στις παραδοσιακές τράπεζες. Η κρίση του 2008 συνέτεινε 

στην απόδειξη αυτού του εγχειρήματος και λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη 

επιτυχία που είχαν ανάλογες τράπεζας της Βόρειας Ευρώπης, η AFL υπόσχεται 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης των μελών της.»  

Η Caroline Barrière, αντιπρόεδρος του Strasbourg Eurométropole (Bas-

Rhin),εκθειάζει την σταθερότητα ανάμεσα στους ΟΤΑ και τα οφέλη που μπορεί 

να αποκομίσει από την AFL. 

«Η ιδέα  της συγκέντρωσης των πηγών χρηματοδότησης είναι μια ιδέα που έδειχνε να 

βρίσκει σύμφωνο, από καιρό,  το Στρασβούργο. Συμμετείχε από το 2004 στο πρώτο  

ομαδοποιημένο δανειακό ομόλογο της ACUF  και συνέχισε να το κάνει με κάθε 

ανάλογο που ακολούθησε. Ανάλογες προσπάθειες επικροτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η αστική κοινότητα του Στρασβούργου που εντάχθηκε στην AFL εδώ και 

δύο χρόνια(από τον Ιούλιο 2013),  διέκρινε πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα 

στο επιτόκιο που λαμβάνεται από τις αγορές και ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα 

λειτουργικά έξοδα για να αυξηθούν τα αποτελέσματα. Προχωρήσαμε στην ένταξη 

στην AFL για να πληρώνουμε ένα δίκαιο ποσό επιστροφής δανείων, δικαιότερο από 

αυτό των παραδοσιακών τραπεζών. Σίγουρα θα επιβαρυνθούμε με το κόστος 

λειτουργίας της Τράπεζας, αλλά αυτό θα γίνει με διαφανή τρόπο. Η δημιουργία μιας  

τέτοιας τράπεζας είναι αναγκαία για την αποφυγή πιστωτικής κρίσης που διαδέχεται 

την οικονομική κρίση του 2008.  Η AFL θα εξασφαλίσει ένα μέρος των 

χρηματοδοτήσεών μας. Αν και δανειζόμασταν πάντοτε για τις ανάγκες μας , οι 

Τράπεζες ανέβασαν  το κόστος της περιόδου 2009-2013.  Επί πλέον, η AFL μπαίνει 

δυναμικά στο χώρο των χρηματοδοτήσεων, πράγμα που οδηγεί σε δυνατό 

ανταγωνισμό και πτώση του κόστους του χρήματος. Η πόλη Huningue επέλεξε να 

ενταχθεί στην AFL ώστε να μην  αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας και επιπλέον 

να έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης  επενδυτικών κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος.»  
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Ο Jean-Marc Deichtmann, δήμαρχος της πόλης  Huningue (Haut-Rhin),  εξυμνεί 

την οκονομική αυτονομία του Δήμου του που οφείλεται στην ένταξη στην AFL. 

«Η ίδρυση της AFL  δικαιολογείται πλήρως διότι διευκολύνει τη συμμετοχή της 

περιουσίας στην χρηματαγορά. Ένα από τα αποτελέσματα  της AFL  είναι ότι βοηθά 

την αποκέντρωση στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τοπικής 

αυτοδιοίκησης . Για την πόλη μας το μεγάλο ζήτημα παραμένει η βελτίωση του 

χρέους της, μια πρόκληση για την οποία δεσμευτήκαμε ενώπιον των δημοτών μας. » 
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