
                     ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 

          ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

                                                     

                                                            

 

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

            ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΗ                     

                                     ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

 

«Λεηηοσργία ηωλ ηραπεδώλ εζηθής ζηελ Εσρώπε κε 

βάζε ηο κοληέιο ηες ηηαιηθής Banca Popolare Etica. 

Προοπηηθές γηα ηελ παροσζία ηράπεδας εζηθής ζηελ 

ειιεληθή αγορά.»  

 

                    Αισζζαλδράθε-Κοιίηα Αηθαηερίλε 

  

Διπλωμαηική Εργαζία σποβληθείζα ζηο Τμήμα Οικονομικών Επιζηημών ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Πειραιώς ως μέροσς ηων απαιηήζεων για ηην απόκηηζη Μεηαπηστιακού Διπλώμαηος Ειδίκεσζης ζηην 

Οικονομική και Επιτειρηζιακή Σηραηηγική 

               

                                                    Πεηραηάς, επηέκβρηος 2012 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς      Εσταριστίες 

 

Εσταριζηώ ιδιαίηερα ηον καθηγηηή μοσ ηης ιηαλικής γλώζζας Massimo Baroncini για 

ηην πολύηιμη βοήθειά ηοσ ζηην εκπόνηζη ασηής ηης εργαζίας.  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

iii 
 

    ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

Καηάινγνο  Πηλάθσλ        vi 

Καηάινγνο  Γηαγξακκάησλ       vi 

Πεξίιεςε          vii 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζζηθή Υξεκαηνδόηεζε 

1.1 Οξηζκόο         1 

1.2 Απνζαθήληζε όξσλ        2 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Σξάπεδεο Ζζηθήο 

2.1 Πεξηγξαθή         4 

2.2 Γηαθνξέο         4 

2.3 Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο βηνκεραλίαο όπισλ  5 

2.4 Οκνηόηεηεο         10 

2.4.1 Παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο θαη εζηθή ρξεκαηνδόηεζε  10    

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Σν θαηλόκελν Banca Popolare Etica 

3.1 Παξνπζίαζε         12 

3.1.1 Ίδξπζε         12 

3.1.2 Associazione Verso la Banca Etica      14 

3.2 Ο λόκνο ησλ ηξηώλ p       16 

3.3 Ζ κνξθή ηεο λέαο ηξάπεδαο      16 

3.4 Cooperativa Verso la Banca Etica     17 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

iv 
 

3.5 Business Plan         18 

3.6 Σν Καηαζηαηηθό ηεο Banca Popolare Etica    20 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ BANCA POPOLARE 

ETICA 

4.1Γνκή θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο       22 

4.2 Λεηηνπξγηθή Γνκή        24 

4.3 Forum d’Area         25 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

5.1 Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο       28 

5.2 Υξεκαηνδόηεζε        29 

5.2.1  Μνξθέο Υξεκαηνδόηεζεο      29 

5.2.2  Πνιηηηθή Υξεκαηνδόηεζεο      29 

5.3 Πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελέξγεηα (Progetto Energia)   32 

5.4  Αμηνιόγεζε πειαηώλ       34 

5. 5 Παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Banca Etica   35 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΖΘΗΚΖ 

ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

6.1 Σξάπεδεο εζηθήο ζηελ Δπξώπε      37 

6.2 Ζ πνξεία ηεο Banca Etica ζηελ Δπξώπε θαη νη δηεξγαζίεο γηα κηα 

επξσπατθή ηξάπεδα εζηθήο       40 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

v 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

7.1 Σξάπεδεο Ζζηθήο θαη νηθνλνκηθή θξίζε    42 

7.2 Διιεληθή ρξεκαηνπηζησηηθή  αγνξά θαη ηξάπεδεο εζηθήο 44 

7.3 Πξννπηηθέο         45 

7.4 
 
Ζ δύλακε ηεο κηθξνπίζησζεο      46 

7.5 Αλάιπζε S.W.O.T        48 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ          

1. Σν πνιηηηθό Μαληθέζην ηεο Banca Etica     50 

2.Δξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο δπλεηηθά 

ρξεκαηνδνηνύκελεο επηρεηξήζεηο      58 

3. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Banca Popolare Etica γηα ην έηνο 

2011           62 

4. πλέληεπμε πνπ παξαρσξήζεθε ζε Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο από 

ηνλ Fabbio Salviato        65 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ        69 

  

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

vi 
 

 

     Καηάινγνο Πηλάθσλ 

2.1  Χξεκαηηθά πνζά πνπ ζπλέθεξαλ νη ηξάπεδεο ζηελ βηνκεραλία όπιωλ  6 

5.1  Ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκεί ε Banca Etica κέζω ηεο ρξήζεο πξόηππεο  

      ηερλνινγίαο                    33 

7.1  Η Banca Etica ζε αξηζκνύο                 43 

7.2  Απνηειέζκαηα Πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ηεο Banca Etica             44 

7.3 Αλάιπζε S.W.O.T                  48 

3.1 (Παξάξηεκα) Χξεκαηννηθνλνκηθνί Δείθηεο γηα ηελ Banca Popolare Etic         63 

 

     Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

2.1  Δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηωλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο νξηζκέλωλ εηαηξεηώλ 

ηεο βηνκεραλίαο όπιωλ         9 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεητοσργία τωλ τραπεδώλ εζηθής στελ Εσρώπε κε βάσε το κολτέιο τες ηταιηθής Banca Popolare Etica. 

Προοπτηθές γηα τελ παροσσία τράπεδας εζηθής στελ ειιεληθή αγορά. 

 
 

vii 
 

              

                                                       Περίληψη 

 

Η παξνύζα εξγαζία αζρνιείηαη ζε αξρηθό επίπεδν κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ  

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη πώο εθείλε εμειίρζεθε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα.  Μέζω ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηωλ δηαθνξεηηθώλ, αιιά θαη θνηλώλ ζηνηρείωλ ηωλ παξαδνζηαθώλ 

πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ θαη ηωλ νξγαληζκώλ πνπ πξεζβεύνπλ ηηο ηδέεο ηεο εζηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο, ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί ν νξηζκόο ηεο ηξάπεδαο εζηθήο, αιιά θαη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ.  

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ ηξαπεδώλ εζηθήο, ε 

εξγαζία αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηηαιηθή Banca Popolare Etica, ζηα βήκαηα πνπ 

αθνινύζεζε επί κηα ζεηξά εηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Η Banca Etica ζεωξείηαη από πνιινύο ωο 

πξόηππν γηα ηε δξάζε θαη ην έξγν ηεο όρη κόλν ζηελ Ιηαιία, αιιά θαη ζε επξωπαϊθό 

επίπεδν, θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε άιια ηξαπεδηθά ηδξύκαηα εζηθήο ζηελ Επξώπε 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Μέζω ηεο παξνπζίαζεο ηεο δνκήο, ηωλ πξνγξακκάηωλ θαη ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο 

Banca Popolare Etica, θαζώο θαη ηεο αλαθνξάο ζε έλα από ηα έξγα πνπ έρεη 

πινπνηήζεη ε ηηαιηθή ηξάπεδα εζηθήο, επηρεηξείηαη λα γίλεη ζαθέο ζηνλ αλαγλώζηε 

πωο νη ηξάπεδεο εζηθήο δελ δηαθέξνπλ ζρεδόλ ζε ηίπνηα από ηηο θαλνληθέο ηξάπεδεο, 

παξά κόλν ζηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο ηνπο. Λεηηνπξγώληαο πιένλ κε ηελ ακέξηζηε 

ππνζηήξημε ηωλ αηόκωλ, νη ηξάπεδεο εζηθήο έρνπλ ζέζεη ηηο βάζεηο, επεξεάδνληαο 

ζεκαληηθά ηα παξαδνζηαθά πηζηωηηθά ηδξύκαηα, γηα ηελ πηνζέηεζε πξνγξακκάηωλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίωζεο ηωλ θνηλωληθώλ ζπλζεθώλ. 

Τέινο, κέζω ηεο ζύληνκεο αλαθνξά ζηελ ύπαξμε ηξαπεδώλ εζηθήο ζε όιεο ζρεδόλ 

ηηο ρώξεο ηεο Επξώπεο, επηρεηξείηαη λα ηνληζηεί έκκεζα ην δήηεκα κε ύπαξμεο 

αληίζηνηρεο ηξάπεδαο ζηελ ειιεληθή ρξεκαηνπηζηωηηθή αγνξά, ηδηαίηεξα ζε κηα 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Οη  ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ε εζηθή 

ρξεκαηνδόηεζε θαη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα κπνξνύζαλ 
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λα απνηειέζνπλ ιύζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, θαη λα ζίμνπλ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ίδξπζεο κηαο αληίζηνηρεο ηξάπεδαο ζηελ Ειιάδα . 
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      ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζζηθή Υξεκαηνδόηεζε 

 

1.1 Οξηζκόο 

Η ιεηηνπξγία ηεο  ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο είλαη αλεθηίκεηε θαη απαξαίηεηε. ρεηίδεηαη κε 

ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο ζπκβάιινληαο ζηνπο 

αλαγθαίνπο γηα ηελ αλζξσπφηεηα πφξνπο. «ηηο κέξεο καο δελ είλαη εχθνιν λα βξνχκε 

ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θπξίσο, αλ απνζθνπνχλ ζε ελαιιαθηηθέο 

δηαδξνκέο ρξεκαηνδφηεζεο
1
».   

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε – ή αιιηψο ελαιιαθηηθή- ιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ είλαη παξνχζα ζηηο πξψηεο κνξθέο ηεο ηξαπεδηθήο νηθνλνκίαο. H ρξεκαηνδφηεζε ή ν 

δαλεηζκφο πνπ παξέρνληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο θάπνηε, βαζίδνληαλ θπξίσο ζηε δηαπξνζσπηθή 

επαθή κε ηα άηνκα θαη ζην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ θαιιηεξγνχζαλ νη ηξάπεδεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Η ζχγρξνλε νηθνλνκία νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κέζσ ηεο απξφζσπεο πξνζέγγηζεο, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

θεθάιαην. Σν κνληέξλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κπνξεί κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθά πξνεγκέλσλ θνηλσληψλ, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα 

έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ θησρψλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίεο 

είλαη αλαγθαζκέλεο λα παξακέλνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλεο, θπξίσο ιφγσ ηεο δπζκελνχο ηνπο 

θαηάζηαζεο. 

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε, αληηζέησο, ζέηεη εθ λένπ «ηνλ άλζξσπν» ζην θέληξν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο σζηφζν λα θαηαδηθάδεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

Σα «εζηθά» δάλεηα ρξεκαηνδνηνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπνξηθέο ηδέεο ή κηθξέο 

εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ πξφζβαζε ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Οη ζπλέπεηεο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζην ζεκείν 

απηφ, είλαη ε παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο πίζησζεο ζε φινπο. Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε εθηηκά 

πξηλ ηελ παξνρή θάπνηνπ δαλείνπ ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο, ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη 

                                                           
1
 Riccardo Milano, «La finanza e la banca etica: economia e solidarietà», εκδόςεισ Paoline 
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ηηο θνηλσληθέο. Ο ζηφρνο παξακέλεη ε επίηεπμε θέξδνπο, φκσο δελ απνηειεί πιένλ ηνλ θχξην 

θαη πξσηαξρηθφ. Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ειάρηζηνπ 

θέξδνπο, ελψ παξάιιεια πξνζηίζεληαη έλλνηεο, φπσο ηζφηεηα θαη αληακνηβή.  Οη νθεηιέηεο 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηηο κηθξέο παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο βειηηψλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο νιφθιεξεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο. Όια κε πιήξε ζεβαζκφ ζηηο 

ηνπηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο. 

Οη ζηφρνη ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο , έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ηνλψζνπλ νξηζκέλεο 

κνξθέο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φπσο: βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

ππεχζπλν ηνπξηζκφ, ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη άιια.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ν ξφινο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη λα εληζρχζεη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί πνιιέο δεκηέο επί δεθαεηίεο, λα ζπγθεληξψζεη θαη 

λα πξνζηαηέςεη ηηο νηθνλνκίεο κίαο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνσζείηαη απφ ηνπο Με 

Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο (ΜΚΟ), νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία. Ρφινο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ ηθαλνχ λα 

νηθνδνκήζεη κία θνηλσλία πνιηηψλ πνπ ζα παξάγεη επεκεξία, επηπρία θαη γαιήλε
2
.  

 

1.2 Απνζαθήληζε όξσλ 

Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί πσο ε έλλνηα ηεο  πξαγκαηηθήο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πεξηθιείεηαη ζε φια ηα παξαθάησ : 

 Γελ απνζθνπεί ζηε δσξεά ηφθσλ ζηηο δηθαηνχρεο επηρεηξήζεηο, αιιά απνηειεί 

θαλνληθφ δάλεην, ην νπνίν, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηνπο  θηλδχλνπο, ρξεκαηνδνηεί 

νιφθιεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 

 Ηζηθή ρξεκαηνδφηεζε δελ ζεκαίλεη άξλεζε ελφο κέξνπο ηνπ θέξδνπο πνπ 

επηηπγράλεηαη ρξεκαηνδνηψληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο, γηα λα πξννξηζηεί ζε 

επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ κφλν αμηνζεκείσηνπο θνηλσληθά 

εζηθνχο ζηφρνπο  

                                                           
2
 Riccardo Milano, «La finanza e la banca etica: economia e solidarietà», εκδόςεισ Paoline 
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 Η ζηξνθή ζηελ εζηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο επελδχζεηο, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άξλεζε ζηηο ζχγρξνλεο 

ζηξεβιψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα απνηειεί ηελ έλαξμε γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζρεηηθά κε λένπο ηξφπνπο αληίιεςεο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
3
 

 Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε αληηκεησπίδεη ην ρξήκα σο κέζν θαη φρη σο απηνζθνπφ 

 Η εζηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε δείρλεη επαηζζεζία ζηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Η πίζησζε ζε φιεο  ηηο κνξθέο ηεο απνηειεί αλζξψπηλν δηθαίσκα 

  Σν θέξδνο πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ θαηνρή ή αληαιιαγή ρξήκαηνο πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θνηλφ θαιφ θαη πξέπεη λα 

δηαλέκεηαη εμίζνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζή ηνπ 

 Γηα νπνηαδήπνηε δξάζε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε εζηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε δηαθάλεηα 

ησλ ελεξγεηψλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ  είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο
4
 

 Η απνηειεζκαηηθφηεηα ζεσξείηαη βαζηθφ θνκκάηη ηεο δξάζεο κε βάζε ηα εζηθά 

πξφηππα 

 Η ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο δελ απνηειεί δηθαίσκα κφλν ησλ 

εηαίξσλ, αιιά θαη ησλ επελδπηψλ 

 Η θνηλσληθή επζχλε, θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θξηηήξηα αλαθνξάο γηα φιεο ηηο δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ  

 Απαηηείηαη ε ζπλεπήο θαη νινθιεξσκέλε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ  απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη λα νξγαλψζεη θαη λα θαζνξίζεη ηελ 

φπνηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 «Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελδειερή αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ. ε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, απηφ πνπ είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ 

πεγαίλεη πνιχ πην πέξα απφ απηφ  κπνξνχκε λα δνχκε, ππεξβαίλεη θαηά πνιχ φ, ηη 

είλαη άκεζν, απφ απηφ πνπ  αθνινπζεί εθ ησλ πζηέξσλ» . 
5
 

 

                                                           
3
 Cfr M.Meggiolaro La finanza Etica come nuova alternativa nel sistema bancario. Esperienze concrete e 

progetti. Διπλωματικι εργαςία ςτα οικονομικά των επιχειριςεων, ακαδθμαϊκό ζτοσ 1998/1999, Πανεπιςτιμιο 
τθσ Σριζςτθσ 
4
 Statuto della Banca Popolare Etica (Παράρτθμα, Άρκρο 5)  

5
 A.K Sen. Lezione tenuta alla Banca d’Italia nel 1991 
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                            ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Σξάπεδεο Ζζηθήο 

 

2.1 Πεξηγξαθή 

Πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ νη εζηθέο ηξάπεδεο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ε πεξίπησζε ηεο ηηαιηθήο εζηθήο ηξάπεδαο Banca Popolare 

Etica, ε νπνία εδψ θαη κία δεθαεηία ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζηελ δηάδνζε θαη πηνζέηεζε ηεο 

ελαιιαθηηθήο εζηθήο  ρξεκαηνδφηεζεο.  ηελ  βηβιηνγξαθία δελ νξίδεηαη αθξηβψο ε έλλνηα 

ηεο εζηθήο ηξάπεδαο, σζηφζν κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ησλ 

παξαδνζηαθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απφ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

θαλνληθψλ θαη ησλ εζηθψλ ηξαπεδψλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, «ε ηξάπεδα απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο πξνζψπσλ πνπ θαηαζέηνπλ 

ηα ρξήκαηα ηνπο (πειάηεο) θαη πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηαζέζεηο απηέο ψζηε λα 

ηηο επαλεπελδχζνπλ γηα λα αλαπηχμνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα εδξαηψζνπλ ήδε ηξέρνπζεο. 

Η ηξάπεδα απνηειεί αλαπφζπαζην κεραληζκφ ηεο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηα 

ρξήκαηα  θαη ηα ρξεζηκνπνηεί έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νκαιά ην εκπφξην, ε γεσξγία θαη ε 

βηνκεραλία». 

 

2.2 Γηαθνξέο 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, νη ηξάπεδεο θαίλεηαη πσο άξρηζαλ λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ 

ηνλ αξρηθφ ηνπο ξφιν – εθείλν ηνπ κεζάδνληα-  θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

απέθηεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ πσιεηή, πξνσζψληαο λέεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, είηε απηέο 

ήηαλ δάλεηα γηα θάζε ηχπνπ επέλδπζε, ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, είηε παξάγσγα 

πξντφληα πνπ βαζίδνληαλ ζε ζχλζεηνπο ηχπνπο. Η πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είλαη 

ζαθέο πσο απέθεξε άκεζα κεγάιεο πξνκήζεηεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην μέζπαζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηα ηέιε ηνπ 2007, φπνπ 

απνδείρζεθε πσο ν θίλδπλνο απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πνιχ πςειφο. 
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Οη ηξάπεδεο εζηθήο ιεηηνπξγνχλ φπσο φιεο νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

εθηεινχλ κηα ιεηηνπξγία πηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ζπγθεληξψλνληαο ρξήκαηα απφ ηνπο 

εθάζηνηε πειάηεο πνπ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδχζεηο. Δδψ, ε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο γίλεηαη ζπλεηδεηά  θαη ππεχζπλα. Όιεο 

νη ηξάπεδεο εζηθήο παξέρνπλ πίζησζε ζε ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο  πνπ ζηξέθνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θπξίσο ζηνπο εμήο ηνκείο
6
: 

1. Κνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

θαη ελζσκάησζε ηεο εξγαζίαο ησλ αδύλακσλ 

2. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

3. Σπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε, δηεζλήο εζεινληηζκόο, αιιειέγγπν εκπόξην 

4. Πνηόηεηα δσήο, πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ πξσηνβνπιηώλ 

 

2.3 Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο βηνκεραλίαο όπισλ 

Κάηη πνπ δηαθνξνπνηεί εληειψο ηηο ηξάπεδεο εζηθήο απφ ηα παξαδνζηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, είλαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζε εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή φπισλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα «ζηξαηησηηθή 

ρξήζε». Σν ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βηνκεραλίαο φπισλ έρεη δεκηνπξγήζεη 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ 

δελ ππάξρεη θάπνηα ελεκέξσζε ζηνπο πειάηεο πνπ απνηακηεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο, γηα ην 

πνχ επαλεπελδχνληαη ηα ρξήκαηα απηά. Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

βηνκεραλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή φπισλ κε πςειφ δπλακηθφ θαηαζηξνθήο, νη ηξάπεδεο 

επαλεπελδχνπλ ηα ρξήκαηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ, θαηαζηξέθνπλ ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο  θαη εθκεηαιιεχνληαη ηελ παηδηθή εξγαζία. Με ιίγα ιφγηα δελ ππάξρεη 

πιήξεο δηαθάλεηα, δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα εζηθήο.  χκθσλα κε πεγέο απφ ην πεξηνδηθφ 

                                                           
6
 Banca Etica :il modello VA.R.I Economia Aziendale 2000 Web © International Business Review Editor in Chief: 

Piero Mella Pavia, May, 2007  
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Nigrizia,
7
 ε ιίζηα κε ηηο ηξάπεδεο πνπ πξνζέθεξαλ νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηε βηνκεραλία 

φπισλ, φπσο είρε δηακνξθσζεί ην 2011 έρεη σο εμήο: 

 

              Πίλαθαο 2.1 

               Υξεκαηηθά πνζά πνπ ζπλέθεξαλ νη ηξάπεδεο ζηελ βηνκεραλία όπισλ 

Δμαγσγή Όπισλ: Σξαπεδηθέο ελέξγεηεο 2011 

(πνζά ζε εθαηνκκύξηα επξώ) 
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Gruppo BNP 

Paribas (Banca 

Nazionale del 

Lavoro, Bn Paribas) 

714,4 959,3 29,94 31,49 651,6 20,3 8,4 

Deutsche Bank 664,4 835,9 27,85 27,44 721,1 27,7 17,8 

Gruppo Crèdit 

Agricole (Crèdit 

Agricole corporate 

and investment bank, 

Cassa di Risparmio 

della Spezia spa, 

Cassa di Risparmio di 

Parma e Piacenza) 

229,1 104,2* 9,61 3,42* 251,6 16,9 6,4 

Barclays bank Plc 
185,0 10,5 7,75 0,34 72,3 10,6 0,0 

Unicredit Group 

(Unicredit Corporate 

Banking, Unicredit 

Banca di Roma spa, 

Banco di Sicilia spa) 

178,2 297,6 7,47 9,77 76,9 30,1 8,7 

                                                           
7
 Μθνιαίο ιταλικό περιοδικό που εκδίδεται από τουσ ιεραποςτόλουσ τθσ κακολικισ εκκλθςίασ ςτθν Αφρικι 

(padri Comboniani), αναφζρεται ςτθν αφρικανικι ιπειρο και απευκφνεται ςτουσ Αφρικανοφσ όλου του 
κόςμου (http://www.nigrizia.it/)   

http://www.nigrizia.it/
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Ubi Banca (Banco di 

Brescia, Banco di 

San Giorgio spa, 

Banca Popolare 

Commercio e 

Industria) 

171,8 170,6 7,20 5,60 158,2 1,6 0,1 

Natixis 
69,7 282,6 2,82 9,28 47,0 0,0 0,0 

Banca Valsabbina 

Scpa 

67 12,5 2,81 0,41 9,1 3,0 0,0 

Commerz Bank 
34,0 115,8 1,42 3,80 95,1 1,5 0,8 

Banco di Sardegna 
25,7 3,8 1,08 0,12 31,1 1,9 0,1 

Banca Popolare dell’ 

Etruria e del Lazio 

11,0 1,8 0,46 0,06 2,3 0,7 0,2 

Banca Carige spa, 

Cass di Risparmio di 

Genova e Imperia 

7,7 4,5 0,32 0,15 17,8 0,6 0,0 

Banco Bilbao 

Vizcaya 

6,4 20,3 0,27 0,67 67,8 1,1 1,6 

Sociètè Generale 
5,2 88,3 0,22 2,90 137,8 0,2 3,0 

Banca Popolare dell’ 

Emilia Romagna 

3,8 3,8 0,16 0,12 2,9 0,0 0,0 

Credicoop Cernusco 

sul Naviglio Sc 

3,2 0,6 0,14 0,02 1,4 0,0 0,0 

Banca Popolare di 

Spoleto 

2,9 12,1 0,12 0,39 0,7 0,0 0,0 

Europe Arab Banc 

Plc 

2,6 12,7 0,11 0,42 7,8 0,0 0,0 

Άιιεο Σξάπεδεο 
3,9 6,9 0,15 0,23 36,3 0,2 0,3 

Σύλνιν 
2386,0 3046,5 100,0 100,0 239,8 116,4 47,4 

 

*Τα δεδνκέλα αλαθέξνληαη κόλν ζηελ Crèdit Agricole corporate and investment bank 

Πεγή: http://www.nigrizia.it/sito/copertina.aspx   

 

ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο φπισλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

είλαη ηηαιηθά, φκσο δελ απνπζηάδνπλ θαη κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο (BNP Paribas, 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
8 

 

Deutsche Bank). Η δεχηεξε θαη ηξίηε ζηήιε εκθαλίδνπλ ηα πνζά πνπ εγθξίζεθαλ ην έηνο 

2011 θαη 2010 αληίζηνηρα, ελψ αθνινπζνχλ ηα ζπλνιηθφ πνζά ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα 

εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Η έθηε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαίλεηαη 

πσο αλαθνίλσζαλ νη ελ ιφγσ ηξάπεδεο γηα ηνλ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ θαηαζθεπή πνιεκηθνχ πιηθνχ. Οη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηα 

δεπηεξεχνληα ρξεκαηηθά πνζά πνπ εγθξίζεθαλ θαη αλαθνηλψζεθαλ αληίζηνηρα. Η γαιιηθή  

 

BNP Paribas ιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ιίζηα , παξά ην γεγνλφο πσο έρεη κεηψζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ παξείρε ζε ζχγθξηζε κε ην 2010.   

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε νιιαλδηθή ηξάπεδα BankTrack νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο φπισλ ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί: 

 

 Έθδνζε νκνιφγσλ 

 Έθδνζε κεηνρψλ  

 Πίζησζε απφ ηηο ηξάπεδεο 

 Πίζησζε απφ πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο 
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     Γηάγξακκα 2.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο νξηζκέλσλ εηαηξεηώλ ηεο 

βηνκεραλίαο όπισλ  

Πεγή: BankTrack (http://www.banktrack.org/)   

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα 2.1, ε αγνξά κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ φπια απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, καδί κε 

ηελ πίζησζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο, θαζψο θαη ε έθδνζε νκνιφγσλ. 

Αληηζέησο, ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο (πνπ θαζνξίδεηαη θαηά κεγάιν βαζκφ 

ζηελ Ιηαιία απφ ην λφκν 185/90
8
) θαίλεηαη λα έρεη νξηαθή επίδξαζε.   

Η παξαπάλσ αλάιπζε δεκηνπξγεί κία ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ εζηθήο απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο. πκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη πιήξεο 

δηαθάλεηα ζηα παξαδνζηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεηάδεηαη αθφκε κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα ψζηε λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην θαηλφκελν. Δίλαη ζαθέο πσο ε βηνκεραλία 

                                                           
8
 O νόμοσ 185/90 εγκρίκθκε το 1990 ζπειτα από μια ςειρά ςκανδάλων, όπωσ εκείνο τθσ  ςυμμετοχισ μιασ 

κυγατρικισ εταιρείασ των ΗΠΑ μαηί με μια μεγάλθ ιταλικι τράπεηα (BNL Ατλάντα) ςτθν παράνομθ πϊλθςθ 
όπλων ςτο Ιράκ. Ο νόμοσ προβλζπει ότι κάκε χρόνο τα διάφορα υπουργεία (Εξωτερικϊν, Εςωτερικϊν, Εκνικισ 
Άμυνασ, Οικονομικϊν, Βιομθχανίασ, και άλλα για τα οποία είναι υπεφκυνοι) πρζπει να ςυντάςςουν ζκκεςθ 
που κα υποβάλλεται ςτο Κοινοβοφλιο ζωσ τισ 31 Μαρτίου, για τισ ςυναλλαγζσ του προθγοφμενου ζτουσ 
ςχετικά με τθν ειςαγωγι και τθν εξαγωγι οπλικϊν ςυςτθμάτων προσ και από τθν Ιταλία. Επίςθσ, αποτρζπει 
οπλικά ιταλικά ςυςτιματα που μποροφν να πωλθκοφν ςε χϊρεσ που βρίςκονται  ςε ςφγκρουςθ, που 
παραβιάηουν ςοβαρά τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και εμπλζκονται ςε υπερχρεωμζνεσ φτωχζσ χϊρεσ 

http://www.banktrack.org/
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φπισλ είρε θαη ζα έρεη πάληα ηελ αλάγθε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, νη ηξάπεδεο 

εζηθήο, κέζσ ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δηαθάλεηαο ζηελ ρνξήγεζε δαλείσλ θαη ζηα θξηηήξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επελδχζεσλ, επηδηψθνπλ λα ζεβαζηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πιαλήηε θαη 

ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

2.4 Οκνηόηεηεο 

Παξά ηηο εκθαλείο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ εζηθήο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ θαη νη 

θνηλέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Πξψηα απ’ φια θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχλ 

επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά κέζσ παξνρήο δαλείσλ, αλεμαξηήησο ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σφζν νη ηξάπεδεο εζηθήο, φζν θαη νη θαλνληθέο ηξάπεδεο 

δέρνληαη θαηαζέζεηο γηα ηηο νπνίεο – αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ- δίλνπλ 

ζηνπο πειάηεο ην αληίζηνηρν επηηφθην θαηάζεζεο.  

 

2.4.1 Παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο θαη εζηθή ρξεκαηνδόηεζε 

Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ηδηαίηεξα κεηά ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο 

ηελ εζηθή ρξεκαηνδφηεζε.  Σα πξνγξάκκαηα εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έθθξαζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηα θνηλσληθά θαη εζηθά δεηήκαηα, αλ θαη πνιχ ζπρλά γίλνληαη αληηιεπηά απφ 

πνιινχο σο έλα αθφκε εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ησλ ηξαπεδψλ ζε 

λέεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ. 

Οη ηξάπεδεο  ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ ρξήζε ησλ 

θαηαζέζεσλ . Όζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία ζπιινγήο ρξεκάησλ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

- Πξντφληα ζηα νπνία ν θαηαζέηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαηηεζεί θαηά έλα κέξνο 

απφ ηηο απνδνρέο ηνπ, αλαζέηνληαο ζηελ ηξάπεδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα απηά 

γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο  γηα ηελ ηξάπεδα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο, 
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εθφζνλ ν ίδηνο ν πξνζθεχγσλ δελ κπνξεί λα απαηηήζεη θάπνηα  απνδεκίσζε γηα 

ρξήκαηα ηα νπνία ν ίδηνο νπζηαζηηθά έρεη παξαρσξήζεη ζηελ ηξάπεδα. 

- Πξντφληα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θαηαζεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο είλαη ε παξνρή εζηθψλ δαλείσλ ή ε ζπκκεηνρή ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην λέσλ επηρεηξήζεσλ κε εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  ηελ πεξίπησζε 

απηή ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο γηα ηελ ηξάπεδα είλαη ζαθψο πην πςειφο, εθφζνλ 

ππάξρεη νπζηαζηηθά ππνζήθεπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. 

ρεηηθά κε ηα εξγαιεία ρξήζεο ησλ ρξεκάησλ, νη ηξάπεδεο ζπλήζσο επηιέγνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα ρξεκαηνδνηνχλ κε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά δάλεηα. Άμηα αλαθνξάο είλαη: 

- Οκαδηθά δάλεηα, φπνπ νη δηθαηνχρνη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλαο ζρεηηθά 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νηθνγελεηαθνχο, νηθνλνκηθνχο ή 

θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ εμφθιεζε 

ηνπ δαλείνπ. 

- Μηθξνπίζησζε, ε νπνία αθνξά πξσηίζησο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε αηφκσλ πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δάλεην πιεξψλεηαη αθφκε θαη 

ελ απνπζία εγγπήζεσλ θαη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπρλά δηαηξείηαη ζε πνιιέο κηθξέο 

δφζεηο. 

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηξαπεδψλ βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη 

πινπνηείηαη ππφ ηελ έγθξηζε εηδηθψλ κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο. Παξφιν πνπ δελ αζθείηαη 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ηελ αζθνχλ νη ηξάπεδεο εζηθήο, φπσο ζα αλαιπζεί 

εθηελέζηεξα παξαθάησ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί  θνηλφ ηνπο ζεκείν αλαθνξάο.   
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                  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Σν θαηλόκελν Banca Popolare Etica 

 

3.1 Παξνπζίαζε 

H ηηαιηθή Banca Etica ζεσξείηαη ίζσο ε πην μερσξηζηή θαη θαηλνηφκνο ηξάπεδα ζηελ ρψξα 

ηεο, πνπ κέζα ζην δηάζηεκα κίαο δεθαεηίαο θαηάθεξε φρη κφλν λα πξνσζήζεη ηελ εζηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη -κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο- ηηο εζηθέο ηξάπεδεο αμηφινγα 

θαη αμηφπηζηα ζεκεία αλαθνξάο ησλ θαηαζεηψλ, ηα νπνία δελ πζηεξνχζαλ ζε ηίπνηα απφ ηα 

ζπκβαηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Πηζηή ζηηο αξρέο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηε 

δηαθάλεηα, ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ θαζελφο ζηελ πίζησζε, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ζηελ πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε Banca Etica είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο απνηακηεχζεηο ησλ πειαηψλ 

ηεο αμηνπνηψληαο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ, ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια κε 

πιήξε ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ζηελ θχζε. 

 

3.1.1 Ίδξπζε 

Η πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Banca Etica είρε ήδε ηεζεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ,ε δξάζε ηεο φκσο μεθίλεζε ην 1999.  Η ηδέα γηα κηα «εζηθή» ηξάπεδα πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζε σο κνριφο γηα κία νηθνλνκία πξνζηηή γηα φινπο, πξνέθπςε απφ κία νκάδα 

αηφκσλ, ηα νπνία είραλ δηαθνξεηηθφ  ππφβαζξν, κε εκπεηξία σζηφζν ην θαζέλα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ: πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, εζεινληηζκφο, δξάζε ζε δηάθνξεο ελψζεηο θαη 

νξγαληζκνχο. Πξφεδξνο θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηδξπηέο ηεο Banca Etica θαη ηνπ 

αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ είλαη o Fabio Salviato, ελψ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ είλαη ν Mauro 

Meggiolaro.  

Η Banca Etica είλαη κηα ιατθή ηξάπεδα, πνπ ε γέλλεζή ηεο πξνέθπςε απφ ηελ πξσηνβνπιία 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πεξηβαιινληηθψλ ελψζεσλ, ζπλδηθάησλ, θαηαζηεκάησλ δίθαηνπ 

θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ. Αθνξκή γηα ηε γέλλεζε ησλ πξψησλ ζθέςεσλ ππήξμε ε 
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νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ εζηάιε απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο θνηλνπξαμίαο Ctm-Mag
9
, Fabio 

Salviato, ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ παξαγσγψλ θαθέ ζηελ Ολδνχξα ην 1992 (cafetaleros). Οη κηθξνί 

παξαγσγνί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ πιένλ νηθνλνκηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

αλάγθεο, ιφγσ ησλ ζπλερψο κεησκέλσλ ηηκψλ πνπ απαηηνχζαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο 

ηνπο νη ελδηάκεζνη (coyotes). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ πεξίνδν εθείλε ε Ολδνχξα 

καζηηδφηαλ απφ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ εμαζιίσζε ηεο κεζαίαο ηάμεο 

Η αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα έζνδα, ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαλ παξάιιεια ζηελ ζθιεξή 

θχζε ηεο δνπιείαο, νδήγεζε ηνπο παξαγσγνχο ηεο Ολδνχξαο λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ηεο 

θνηλνπξαμίαο Ctm-Mag, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε γηα εθείλνπο σο  ελδηάκεζε «ηξάπεδα» πνπ 

ζα ηνπο εμαζθάιηδε ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ. Οη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλεο λα δαλείζνπλ ρξήκαηα, εθφζνλ δελ πιεξνχληαλ γηα εθείλεο νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο. 

Σα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Ctm-Mag, ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν ησλ 

θαηαζηεκάησλ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ ελψζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ηελ ππνζηήξηδαλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλα πνπ πξνυπήξραλ ήδε ζην 

ηακείν ηεο θνηλνπξαμίαο, έθηαζαλ πεξίπνπ ηηο 83.000 €. 

Η απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Ctm-Mag γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ, δελ ήηαλ ε επηβνιή 

πςεινχ επηηνθίνπ απνπιεξσκήο, αιιά ε απνθιεηζηηθή παξαγσγή θαθέ γηα ηα θαηαζηήκαηα 

δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ. Παξάιιεια, νη παξαγσγνί ηνπ θαθέ ζηελ Ολδνχξα, 

έπξεπε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηφζν ζε επίπεδν ζπλζεθψλ εξγαζίαο, φζν θαη ζε επίπεδν 

πνηφηεηαο πξντφληνο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα ησλ πηζηνπνηήζεσλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Ctm-Mag, ζα εμαζθάιηδε έλα επξχ δίθηπν αγνξάο θαθέ 

ζηελ Ιηαιία, ην νπνίν ζα εγγπφηαλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή αγνξά ηνπ πξντφληνο ησλ παξαγσγψλ 

θαη ζα αλεξρφηαλ ζηελ δηπιάζηα ηηκή απφ εθείλε πνπ πξνζέθεξαλ ν ελδηάκεζνη (coyotes) 

ζηελ Ολδνχξα. 

Σν πιάλν ηεο Ctm-Mag δελ ήηαλ κφλν ε παξνρή ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ζην ζπλεηαηξηζκφ ησλ 

παξαγσγψλ θαθέ ηεο Ολδνχξαο, αιιά θαη ε επηδίσμε λα ηνπο θαηαζηήζεη απηάξθεηο φζνλ 

αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηξνθίκσλ. Παξάιιεια πξνσζνχληαλ ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

                                                           
9
 Ιδρυκείςα το 1989, αποτελεί κοινοπραξία που προςφζρει οικονομικι βοικεια με τθ μορφι δανείων ςε υπό 

ανάπτυξθ χϊρεσ, και κυρίωσ ςε αυτζσ του τρίτου κόςμου. 
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ζρνιείσλ, λνζνθνκείνπ, νδηθνχ δηθηχνπ, πδξαγσγείνπ, ηα νπνία ζα βειηίσλαλ ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη ηζρπξή πνιηηηθή ζπλείδεζε 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.  

ήκεξα, κεηά απφ πεξίπνπ 15 ρξφληα, ν ζπλεηαηξηζκφο ησλ παξαγσγψλ θαθέ ζηελ Ολδνχξα 

έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Κεληξηθό Σπλεηαηξηζκό Παξαγσγώλ θαθέ ηεο Ολδνύξα θαη 

πεξηιακβάλεη 62 αθφκε ζπλεηαηξηζκνχο, έρνληαο κεηαηξαπεί ζηελ κεγαιχηεξε νξγάλσζε 

παξαγσγψλ θαθέ ζηελ ρψξα.  

Η έλδεημε εκπηζηνζχλεο ζε κία νκάδα αλζξψπσλ είρε ελ ηέιεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Όιε 

απηή ε δξάζε βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ θαη ζην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ ηνπ, ελψ παξάιιεια ελέπλεπζε ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή, λα μεθηλήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ίδξπζε κηαο 

ηξάπεδαο ζηελ Ιηαιία, πνπ ζα πξέζβεπε ηηο ίδηεο αμίεο θαη ζα ήηαλ δηαζέζηκε λα βνεζήζεη 

φζνπο ηελ είραλ αλάγθε. Απφ ηελ θνηλνπξαμία Ctm-Mag μεθίλεζαλ νη δηεξγαζίαο γηα ηελ 

γέλλεζε ηεο Cooperativa Verso la Banca Etica. 

                                         

 

3.1.2 Associazione Verso la Banca Etica  

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηξάπεδαο, ήηαλ απαξαίηεην λα πιεξνχληαη 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη λα ππάξμεη έγθξηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ιηαιίαο (Bankitalia
10

). 

Οη πξψηεο επαθέο κε ηνπο αξκφδηνπο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1994, ζε κία πεξίνδν φπνπ νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Ιηαιία, είραλ θέξεη ζε αδηέμνδν πνιινχο 

                                                           
10

 Είναι θ κεντρικι τράπεηα τθσ Ιταλίασ και αποτελεί μζροσ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ Κεντρικϊν Σραπεηϊν. 
τεγάηεται ςτο Palazzo Koch ςτθ via Nazionale ςτθ Ρϊμθ. Διευκυντισ τθσ το διάςτθμα αυτό είναι ο Ignazio 
Visco. 
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ζπλεηαηξηζκνχο θαη θνηλνπξαμίεο, αλάκεζά ηνπο θαη ηελ Ctm-Mag. Οη λένη θαλνληζκνί 

απαηηνχζαλ ηε ζπγθέληξσζε πεξηζζφηεξνπ θεθαιαίνπ θαη έζεηαλ νινέλα θαη πην απζηεξά 

φξηα γηα φινπο ηνπο θνξείο, ηξαπεδηθνχο ή κε. Μνλαδηθή ειπίδα γηα ηελ εχξεζε ιχζεο, ψζηε 

λα ζσζνχλ νη θνξείο ηνπ ηζφηηκνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, ήηαλ ε άκεζε επαθή κε ηελ 

θαξδηά ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, ηελ Bankitalia. 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα (Bankitalia), σζηφζν δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα δψζεη άκεζε ιχζε, 

θαζψο φπσο δηεπθξίληζε, ζηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε εμπγίαλζε ηνπ ήδε 

πξνβιεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε θαηαπνιέκεζε ζεηξάο αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. Σελ 

πεξίνδν εθείλε ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν πνιιέο απφ ηηο θνηλνπξαμίεο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

ζπιιέμνπλ ηα ρξήκαηα πνπ είραλ δαλείζεη έηζη ψζηε λα πιεξψζνπλ ηα κεξίζκαηα ζηνπο 

κεηφρνπο ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν είρε κεξηθέο θνξέο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Η Bankitalia, 

ζέινληαο λα πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο,  δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δερηεί πσο ν ζηφρνο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ήηαλ ην θνηλφ θαιφ, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

λέεο πξννπηηθέο ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ο ππεχζπλνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Bankitalia) 

ζεψξεζε πσο κφλε ιχζε ήηαλ ε ίδξπζε κηαο ηξάπεδαο πνπ ζα πξέζβεπε ηηο ίδηεο αξρέο κε 

απηέο πνπ πξέζβεπαλ κεκνλσκέλα νη ζπλεηαηξηζκνί. 

Η απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε κηαο ηξάπεδαο  πνπ ζα βαζηδφηαλ εμ’ νινθιήξνπ ζε έλα δίθηπν 

ζπλεηαηξηζκψλ θαη νξγαλψζεσλ απαηηνχζε ηελ πιήξε ζπκθσλία φισλ φζσλ ζθφπεπαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1994, θνληά ηελ Βεξφλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε 

ζπλάληεζε γηα ηε ζπδήηεζε δεκηνπξγίαο κηαο λέαο, ελαιιαθηηθήο ηξάπεδαο, ε νπνία ζα 

πξέζβεπε ηηο αξρέο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ωο πξψην βήκα νξίζηεθε ε δεκηνπξγία κίαο έλσζεο, ηεο Associazione Verso la Banca 

Etica,ε νπνία ζα αλαιάκβαλε λα ζπγθεληξψζεη ην απαξαίηεην θεθάιαην, έηζη ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί κηα λέα ηξάπεδα, εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή, ε νπνία ζα πξνσζνχζε έλα 

ζρέδην κνλαδηθφ ζηελ Ιηαιία θαη δελ ζα εμαξηηφηαλ νηθνλνκηθά απφ κεγάιεο βηνκεραλίεο, 

ηζρπξέο νηθνγέλεηεο ή απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. θνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κία  

«ιατθή» ηξάπεδα κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο.  

Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Associazione Verso la Banca Etica ην Γεθέκβξην ηνπ 1994, μεθίλεζε ν 

δεχηεξνο θχθινο επαθψλ κε ηελ Bankitalia, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε άδεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο «εζηθήο» ηξάπεδαο. Οη ππεχζπλνη ηεο Bankitalia, πξνέβεζαλ ζε εθηελέζηαην έιεγρν φισλ 
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ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο είραλ θαηαζέζεη νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο θαη ζε πιεζψξα 

εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ θαηά πφζν νη άλζξσπνη πνπ είραλ ζθνπφ λα 

ηδξχζνπλ κηα λέα ηξάπεδα ήηαλ θαηαιιήισο νξγαλσκέλνη. Οη ζπλαληήζεηο κε ηελ Bankitalia 

ζπλερίζηεθαλ γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα, κε νινέλα θαη πην απαηηεηηθέο εξσηήζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο. 

 

3.2 Ο λόκνο ησλ ηξηώλ p 

Γηα ηελ είζνδν ζην ηηαιηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππάξρεη ν άγξαθνο λφκνο ησλ ηξηψλ p. Σα 

ηξία p ζπκβνιίδνπλ ηηο ηηαιηθέο ιέμεηο padrino, padrone, partito. Κάζε λέα ηξάπεδα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνην ηζρπξφ πξφζσπν (padrino),  λα αλήθεη ζε έλαλ ηζρπξφ βηνκεραληθφ 

φκηιν (padrone) θαη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο έλα πνιηηηθφ θφκκα (partito). Υσξίο απηέο 

ηηο βάζεηο, ε είζνδνο, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ πνξεία κηαο ηξάπεδαο, ζπλαληά πνιιά εκπφδηα. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξφζσπνη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ ζα ζηειέρσλαλ ηε λέα ηξάπεδα 

εζηθήο, δελ ζηεξίδνληαλ ζε θάπνηνλ φκηιν εηαηξεηψλ, παξά κφλν ζην δίθηπν ησλ 35.000 

εηαίξσλ ηζφηηκνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ. Παξάιιεια δελ ππήξρε θακία ζρέζε κε 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη θαλελφο είδνπο νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ επίδνμνπο ηδξπηέο. Η ηξάπεδα 

εζηθήο είρε ζθνπφ λα απαγθηζηξσζεί απφ ην ζχζηεκα πνπ θαζηζηνχζε φια ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα δέζκηα ησλ ζπκθεξφλησλ θαη λα παξνπζηάζεη ζηελ Bankitalia ηα ηξία p πνπ ζα 

εμέθξαδαλ ηελ ίδηα. Σα ηξία απηά p ήηαλ ν παζηθηζκφο (pacifismo), ε επηκνλή (perseveranza) 

θαη ε ζπκκεηνρή (partecipazione). Έρνληάο ηα σο θαηεπζπληήξηα γξακκή, νη εθπξφζσπνη ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ νξακαηίδνληαλ έλαλ νξγαληζκφ απηφλνκν, πνπ ζα ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  θαη ζα πξνσζνχζε λέεο ηδέεο γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

3.3 Ζ κνξθή ηεο λέαο ηξάπεδαο 

Γηα ηελ έλαξμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο λέαο ηξάπεδαο εζηθήο έπξεπε αξρηθά λα εγθξηζεί ε 

κνξθή ηεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ιηαιίαο. Τπήξραλ δχν επηινγέο. Η ηξάπεδα ζα 

κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο, είηε σο ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα (Banca di Credito 

Cooperativo-BCC), είηε σο ιατθή (Banca Popolare). ηελ πξψηε πεξίπησζε,  πέξα απφ ην 
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γεγνλφο φηη πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο, εθφζνλ  ηα κέιε ηεο 

απνηεινχληαλ απφ  κηα ζεηξά νξγαληζκψλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ, ην θεθάιαην πνπ ρξεηαδφηαλ 

αλεξρφηαλ ζηα 1,3 εθαηνκκχξηα €. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κία ιατθή ηξάπεδα, απαηηνχζε 

θεθάιαην ηεο ηάμεο ησλ 6,45 εθαηνκκπξίσλ €, πνζφ πέληε θνξέο πεξίπνπ πεξηζζφηεξν.  

Η δηαθνξά, σζηφζν, δελ έγθεηην κφλν ζην θεθάιαην, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

θάζε ηξάπεδαο. Μία ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα (BCC) κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ζε κία πφιε, κία θνηλφηεηα, ή ζε κία νκάδα θνηλνηήησλ. Αληηζέησο, κία 

ιατθή ηξάπεδα (Banca Popolare) ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα αλνίμεη ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα.  

Λφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ ηα κέιε απνθάζηζαλ ζε πξψην επίπεδν λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

ίδξπζε κίαο ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα βξεζνχλ ιχζεηο θαη γηα 

επέθηαζε θαη παξνπζία ζε εζληθφ επίπεδν, πάληα κε ηε βνήζεηα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

εηαίξσλ.  

 

 3.4 Cooperativa Verso la Banca Etica 

 Σν 1995 είρε ζπγθεληξσζεί ην απαξαίηεην θεθάιαην θαη είραλ ηεζεί νη θαηάιιειεο βάζεηο 

γηα ηε ζχζηαζε ηεο Cooperativa Verso la Banca Etica. ηφρνο ππήξμε θαη παξακέλεη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο σο κνρινχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ 

αλζξψπσλ, γηα λα δνζεί ρψξνο ζε φζνπο πνηέ δελ δφζεθε ε επθαηξία λα αθνπζηεί ε θσλή 

ηνπο, γηα λα ππάξμεη εθ λένπ εξέζηζκα ζηελ θνηλσληθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη γηα λα αξζνχλ 

φιεο νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ αδηθία. Η λέα ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια 

ηα παξαπάλσ, ζηεξίρηεθε ζε ηέζζεξηο  ιέμεηο-θιεηδηά, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ηνπο θχξηνπο 

άμνλεο δξάζεο ηεο.  

i. Δκπηζηνζύλε: ε ηξάπεδα απνθάζηζε λα δείρλεη απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο 

ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ  νη πειάηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα έθαλαλ ηα πάληα, ψζηε 

λα κελ απνγνεηεχζνπλ ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηνπο εκπηζηεχζεθε πιήξσο. 

ii. Τπεπζπλόηεηα: είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θξάζεηο 

«δαλείδσ» ρξήκαηα θαη «ραξίδσ» ρξήκαηα. Όηαλ ηα ρξήκαηα ραξίδνληαη, δελ κπνξεί 

λα εθηηκεζεί θαηάιιεια ε αμία ηνπο. Αληηζέησο κε ηνλ δαλεηζκφ δεκηνπξγείηαη ε 
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αληίιεςε πσο ηα ρξήκαηα απνηεινχλ ζπάλην πφξν, ν νπνίνο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί κε 

ηνλ κέγηζην δπλαηφ ηξφπν. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Cooperativa Verso la Banca Etica 

πξνζπάζεζε απφ ηελ αξρή λα πξνσζήζεη ηελ «ππεχζπλε» ρξήζε ησλ ρξεκάησλ γηα 

δεκηνπξγηθνχο ζθνπνχο.  

iii. Γίθηπν: ην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηψλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νξγαληζκνί κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγαδφηαλ ε Cooperativa Verso la Banca Etica είραλ δεκηνπξγήζεη έλα 

νιφθιεξν δίθηπν, ην νπνίν φληαο ζε δηαξθή επηθνηλσλία, θαζηζηνχζε αθφκα πην 

εχθνιε ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ρξεκάησλ.  

iv. Αλάγθε: ε εζηθή ρξεκαηνδφηεζε μεθηλάεη απφ ηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ. Η ηξάπεδα είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη σο πξσηαξρηθφ ηεο ζθνπφ ηελ 

αληαπφθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο φζσλ ηελ ρξεηάδνληαλ, είηε γηα θάπνηνπο απηέο 

ζεσξνχληαλ ζεκαληηθέο, είηε φρη.  Πάληα ππάξρεη κία πξσηνγελήο αλάγθε θαη ε 

επηζπκία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

θάηη ρξήζηκν γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ.  

 

3.5 Business Plan 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αλακελφκελα έζνδα θαη ηα δπλεηηθά θφζηε ηεο λέαο 

ηξάπεδαο ήηαλ απαξαίηεηε ε ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan). Σελ 

εθπφλεζή ηνπ αλέιαβε ην 1995 ν Andrea Berti, ηφηε εξγαδφκελνο ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο 

McKinsey
11

. Σελ πεξίνδν εθείλε ε εηαηξεία δηεμήγαγε κία έξεπλα ζηελ Ακεξηθή πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζεη ην κνληέιν εθείλν ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο 

ζηελ ηξίηε ρηιηεηία. 

Σν λέν κνληέιν αθνξνχζε ζε κηα άηππε ηξάπεδα (virtuale), επέιηθηε, κε κηθξφ αξηζκφ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη κε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε νπνία παξάιιεια ζα 

έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο θαη ζηε ζπλερή εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Η εηαηξεία McKinsey, πξνζπάζεζε αλεπηηπρψο 

λα εθαξκφζεη ην κνληέιν απηφ ζε νξηζκέλεο κεγάιεο ηηαιηθέο ηξάπεδεο. Ο βαζηθφηεξνο 

ιφγνο ήηαλ ε απξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζπλεξγαζηεί, θνβνχκελν ηηο πεξηθνπέο ζηηο 

                                                           
11

 Η πιο διάςθμθ εταιρεία ςυμβοφλων επιχειριςεων ςτον κόςμο. (http://www.mckinsey.com/)  

http://www.mckinsey.com/
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ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδψλ. Η 

λεντδξπζείζα, ελαιιαθηηθή Cooperativa Verso la Banca Etica πνπ δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηνλ 

κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα, απνηεινχζε γηα ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία ηδαληθή επθαηξία λα 

πεηξακαηηζηεί πάλσ ζηηο έξεπλέο ηεο, θπξίσο ζε κία πεξίνδν πνπ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηηαιηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δηαθξηλφηαλ απφ ηδηαίηεξε αθακςία.   

Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, έπεηηα απφ 

έλα ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα εξεπλψλ ήηαλ ηα εμήο: κία δπλεηηθή ηξάπεδα εζηθήο ζα 

κπνξνχζε λα απαζρνιήζεη ηνπιάρηζηνλ 35.000 νξγαληζκνχο θαη ζπλεηαηξηζκνχο  θαη πάλσ 

απφ δπφκηζη εθαηνκκχξηα άηνκα. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ζηελ Ιηαιία ιεηηνπξγνχλ 52.000 

δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί πνπ απαζρνινχλ 721.000 ππαιιήινπο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο λέαο 

ηξάπεδαο ζα αλεξρφηαλ ζε 14,4 εθαηνκκχξηα €. ρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ρξεκαηνδνηήζεη ε Banca Etica, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη La Tortuga
12

, Nazca
13

, La 

Rondine
14

. 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο McKinsey 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά γηα λα ιεθζεί ε επίζεκε έγθξηζε απφ ηελ 

Βankitalia θαη λα μεθηλήζνπλ νη δηεξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Banca Etica. Ωζηφζν,  ην 

1997, ε Σξάπεδα ηεο Ιηαιίαο, έπεηηα απφ κία ζεηξά αμηνινγήζεσλ έθξηλε πσο ε 

ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Cooperativa Verso la Banca Etica, γηα λα έρεη δξάζε ζε εζληθφ 

επίπεδν έπξεπε λα κεηαηξαπεί είηε ζε ιατθή ηξάπεδα (Banca Popolare), είηε ζε αλψλπκε 

εηαηξεία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην θεθάιαην πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ, θαη ε 

πξφθιεζε γηα ηνπο εηαίξνπο αθφκα κεγαιχηεξε. 

Απφ ην δηάζηεκα εθείλν θαη κεηά μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνζπάζεηεο απφ φινπο 

ηνπο ζπκβνχινπο ηεο Cooperativa Verso la Banca Etica γηα ηελ εχξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

θεθαιαίνπ. Οη δηαδηθαζίεο κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1997 πξνρσξάλε ηδηαίηεξα αξγά θαη δελ 

έρεη θαηνξζσζεί λα ζπγθεληξσζεί ην απαξαίηεην πνζφ, έηζη ψζηε ε ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα 

                                                           
12

 Μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ για τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ ςτθν Κόςτα Ρίκα 
(http://www.latortugafeliz.com/)  
13

 Ιδρφκθκε το επτζμβριο του 1991 ςτο Μιλάνο κατ’ εντολι του ACRA, υλλόγου Αγροτικισ υνεργαςίασ ςτθν 
Αφρικι και τθ Λατινικι Αμερικι, και αποτελεί οργάνωςθ που αςχολείται με τθ ςυνεργαςία ςε διεκνζσ 
επίπεδο. κοπόσ τθσ είναι θ διάδοςθ του ιςότιμου και αλλθλζγγυου εμπορίου (http://www.nazcacoop.it/)  
14

 Μθ κερδοςκοπικόσ ςυνεταιριςμόσ που ζχει αναλάβει να διαδϊςει τθν αξία του ιςότιμου και αλλθλζγγυου 
εμπορίου ςε όλο τον κόςμο (http://rondine.altromercato.net/)    

http://www.latortugafeliz.com/
http://www.nazcacoop.it/
http://rondine.altromercato.net/
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λα εμειηρζεί ζε ιατθή. ηελ έλαηε ζχζθεςε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Cooperativa 

Verso la Banca Etica ηέζεθαλ δχν πξνηάζεηο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηα ρξήκαηα. 

i. ηήξημε ζην δίθηπν θαη ηε δχλακε ησλ νξγαληζκψλ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηζφηηκνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ γηα ηε κεηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο 

Banca Etica ζε πεξηζζφηεξα άηνκα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε άιισλ θνξέσλ.  

ii. Αλάιεςε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ηεο λέαο ηξάπεδαο απφ αληίζηνηρε εηαηξεία 

επηθνηλσληψλ ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Λφγσ ηνπ πςεινχ ηεο θφζηνπο, ε δεχηεξε πξφηαζε απνξξίθζεθε θαη ζεσξήζεθε αλαγθαίν, 

πσο γηα ηε  ζπιινγή ηνπ  θεθαιαίνπ, ηα κέιε ηεο Cooperativa Verso la Banca Etica 

ρξεηαδφηαλ λα ηαμηδέςνπλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο ρψξαο , εληζρχνληαο ηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο 

εθάζηνηε νξγαληζκνχο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο.  

Μεηά απφ έληνλεο πξνζπάζεηεο αξθεηψλ κελψλ ηα ρξήκαηα γηα ηε κεηαβνιή ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο Cooperativa Verso la Banca Etica ζε ιατθή ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

ηo 1998 ε Banca Etica απέθηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ιηαιίαο ηελ άδεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαλαηνιηζκέλε πάληα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα είραλ 

σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

3.6 Σν Καηαζηαηηθό
15

 ηεο Banca Popolare Etica  

Αθνινπζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Banca Popolare Etica. 

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Banca Etica, πέξα απφ ηε ζπλνιηθή ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηε κνξθή πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν, παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ ηδξπηηθή ηεο πξάμε.  

Σα βαζηθά βήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηα αθφινπζα άξζξα είλαη:  

 Άξζξν 5 – θνπόο 

 Γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ εζηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη  ζηηο αξρέο ηεο. 

                                                           
15

 http://www.bancaetica.it/  

http://www.bancaetica.it/


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
21 

 

 Άξζξν 26 – πκκεηνρή ζηε πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ  

«Κάζε άηνκν πνπ παξίζηαηαη ζηε ζπλέιεπζε πξνζσπηθά ή σο εθπξφζσπνο κηαο άιιεο 

νληφηεηαο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη, απηνπξνζψπσο ή δηά αληηπξνζψπνπ, αξηζκφ 

ςήθσλ ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ 10 (δέθα) πέξαλ ηεο δηθήο ηνπ θαη ηεο πεξίπησζεο 

λνκηθήο ηνπ εθπξνζψπεζεο». Πξφζεζε είλαη λα δηαζθαιηζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαο απφ 

ηνπο ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ Banca Etica, 

ελζαξξχλνληαο ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ θαη φρη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο, 

πεξηνξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ ςήθσλ ζε 

κεκνλσκέλνπο κεηφρνπο.    

 Άξζξν 37 – Απόδνζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 «Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ησλ εηαίξσλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ επηδηψμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ». 

 Άξζξν. 48 – Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο. Η πλέιεπζε απνθαζίδεη, κε ηε ζεηηθή 

ςήθν ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 

δενληνινγίαο, απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ πέληε θαη ην πνιχ επηά κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξίζηαληαη γπλαίθεο θαη ησλ άλδξεο αλαγλσξηζκέλνη γηα ηελ εζηθή ηνπο ζηάζε. 

Παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα ηξία ρξφληα θαη κπνξεί λα αλαλεσζνχλ γηα ηξείο ην πνιχ 

ζπλερφκελεο ζεηείεο.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ BANCA POPOLARE ETICA 

 

4.1Γνκή θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο  

Η Banca Etica είλαη κία ιατθή ηξάπεδα πνπ έρεη δξάζε ζε εζληθφ επίπεδν φπσο νξίδεη ε 

ηηαιηθή λνκνζεζία, ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα θαλνληθά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ππνζηεξίδνληαο ελεξγά ηελ εζηθή ρξεκαηνδφηεζε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

ηζφηεηα. Η λνκηθή κνξθή κηαο ιατθήο ηξάπεδαο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εηαίξσλ ζην θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο, ηε δξάζε ηνπο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο , ηε 

δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. ηηο ιατθέο ηξάπεδεο, φινη νη κέηνρνη, αλεμαξηήησο ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ αξρή «έλα άηνκν, κία 

ςήθνο».  

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, ε ηξάπεδα δηνηθείηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, νη 

νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη είλαη νη εμήο: 

 Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ (Assemblea dei soci): είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηεο Banca 

Etica. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα κέιε πνπ είλαη  εγγεγξακκέλα ζην βηβιίν 

ησλ κεηφρσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ελελήληα εκέξεο. Οη ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ είλαη 

ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, ελψ νη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο νη εηαίξνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα αληαιιάμνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, λα πξνηείλνπλ  θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζθνπεχεη λα αθνινπζήζεη ε ηξάπεδα, ελψ 

παξάιιεια αζθείηαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

 Διεγθηηθό ζπκβνύιην (Collegio Sindacale) θχξην κέιεκά ηνπ είλαη ε επνπηεία ηνπ 

ηξφπνπ δηνίθεζεο ηεο Banca Etica , έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο 

ηξάπεδαο κε ην λφκν, λα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη λα 

εθαξκφδνληαη φιεο νη απνθάζεηο.                                                                                                                              
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    Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Consiglio di Amministrazione)
16

: εθιέγεηαη απφ ηνπο 

εηαίξνπο ηεο ηξάπεδαο θαη αζθεί γεληθά θαζήθνληα, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη θαη 

κε ηελ θνηλσληθή δξάζε ηεο Banca Etica. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ δελ αζθνχληαη απφ ην 

πκβνχιην ησλ κεηφρσλ.  

 Γεληθή Γηεύζπλζε (Direzione Generale)
17

: Ο γεληθφο δηεπζπληήο είλαη επηθεθαιήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Λακβάλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνληαο 

ζπκβνπιεπηηθέο ηδηφηεηεο. Δθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, φπσο 

εθείλεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην πκβνχιην, ελψ παξάιιεια θξνληίδεη γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο.  

 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Comitato Esecutivo): Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαβηβάζεη νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε κία Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζηειερψλνπλ έλαο πξφεδξνο, έλαο αληηπξφεδξνο θαη νξηζκέλνη 

ζχκβνπινη. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην δεθαπελζήκεξν θαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

έρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ηδηφηεηεο. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο (Comitato Etico) : Λεηηνπξγεί σο νξγαληζκφο 

εγγχεζεο θαη εζηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο ηξάπεδαο θαη εξγάδεηαη γηα ηελ ζσζηή 

αμηνιφγεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηελ θαηάξηηζε δεηθηψλ θνηλσληθήο αμηνιφγεζεο θαη 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο εζηθήο επίγλσζεο ζε φινπο  ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Comitato dei Probiviri)
18

: Δίλαη αξκφδηα γηα ηε ιήςε νξηζηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη γηα ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ δηαθνξψλ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηελ 

Banca Etica θαη ζηνπο κεηφρνπο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηεο Σξάπεδαο θαη αθνξνχλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

 Δπηηξνπή Σπλδεόκελσλ Μεξώλ (Comitato Parti Correlate): Παξάιιεια κε ηε 

ζπκκφξθσζε ζηε λνκνζεζία, ε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή ζπλαηλεί ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

                                                           
16

 Σα μζλθ του είναι: Biggeri Ugo (Πρόεδροσ), Morelli Sergio (Αντιπρόεδροσ), Museo Roberto (Γραμματζασ), 
Barbieri Luigi, Canal Renzo, De Padova Rita, Fasano Anna, Gallo Giuseppe, Lorenzi Daniele, Marzocchi Franco, 
Oliva Roberto, Siniscalchi Sabina, Tagliavini Giulio 
17

 Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Banca Etica είναι ο Mario Crosta 
18

 Σα μζλθ τθσ: Sebastiano Aliotta, Alessandro Di Gregorio, Giovanni Fusar Poli, Leonardo Losselli, Massimo 
Marinacci 
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζηελ Banca Etica θαη ηα ζπλδεφκελα κέξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε Δπηηξνπή πλδεφκελσλ Μεξψλ, αλαιχεη ην πεξηερφκελν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ηελ ηξάπεδα, αμηνινγψληαο ηνπο θαλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο 

θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηεο. ε δεχηεξν επίπεδν αλαθνηλψλεη θαη 

αηηηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεψλ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη έλαλ γξακκαηέα. 
19

 

 Δπνπηηθό Σπκβνύιην (Organismo di Vigilanza): απνηειεί ζψκα ειέγρνπ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ζην ηέινο ηνπ 2010 κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζκφ 231/01
20

.  

 

4.2 Λεηηνπξγηθή Γνκή 

Η έδξα ηεο Banca Etica  βξίζθεηαη ζηελ Πάδνβα θαη είλαη παξνχζα ζηελ ηηαιηθή επηθξάηεηα 

κε ηελ χπαξμε δεθαέμη ππνθαηαζηεκάησλ. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη δελ 

γίλνληαη κφλν κε ηελ βνήζεηα απηνχ ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ, αιιά ππάξρνπλ θαη 

άιινη θνξείο πνπ εληζρχνπλ ην έξγν ηνπο, ψζηε λα ην θαηαζηήζνπλ γλσζηφ ζε φιν θαη 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο.  

Η Banca Etica δηαζέηεη έλα επξχ δίθηπν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ (promotori 

finanziari), νη νπνίνη δξνπλ ζε ηξείο θχξηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, Βφξεηα, Κεληξηθή θαη 

Νφηηα Ιηαιία, πξνσζψληαο ηηο επθαηξίεο ηήξεζεο θαηαζέζεσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα 

θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηά ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Παξάιιεια, ε Banca Etica, κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζε θάζε 

ηηαιηθή πφιε, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην επέιηθηε, έρεη αλαπηχμεη έλα δίθηπν 

                                                           
19

 «Comitato Parti Correlate – Regole di funzionamento», www.bancaetica.it 
20

Η δραςτθριότθτα των περιςςότερων εταιρειϊν και, ωσ εκ τοφτου, θ οργάνωςι τουσ κα πρζπει να λαμβάνουν   
υπόψθ τθ νομοκεςία και, ειδικότερα, οι διατάξεισ του εν λόγω  νόμου. Σοl ν.δ. 231/2001 επεκτείνεται ςε 
νομικά πρόςωπα που ευκφνονται για εγκλιματα που διαπράχκθκαν ςτθν Ιταλία και ςτο εξωτερικό από άτομα 
που εργάηονται για μία εταιρεία. 
Εκτόσ από τθν ευκφνθ του ατόμου που κάνει τθν αδικοπραξία, θ νομοκεςία ειςιγαγε τθν ποινικι ευκφνθ των 
οργανϊςεων για οριςμζνα αδικιματα που διαπράττονται για λογαριαςμό ι προσ όφελοσ τουσ, από πρόςωπα 
που είναι αντιπρόςωποι, διευκυντζσ ι διαχειρίηονται τθν οντότθτα ι κάποιον οργανιςμό τθσ με οικονομικι 
και λειτουργικι αυτονομία και άτομα υπό τθ διεφκυνςθ ι τθν εποπτεία ενόσ από τα ανωτζρω πρόςωπα.  
(http://www.legge231.net/) 

http://www.legge231.net/
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νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπο «πιαλφδηνπο ηξαπεδίηεο» (banchieri ambulanti), νη νπνίνη 

νπζηαζηηθά θέξλνπλ ηελ ηξάπεδα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ρψξαο.   

Σν δίθηπν ηεο Banca Etica, εληζρχεηαη θαη απφ άιια κέξε πνπ ζπκκεξίδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο 

κε εθείλε θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δξάζε, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. ηελ θαηεγνξία 

απηή αλήθνπλ νξηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ πνπ εγγπψληαη πίζηε 

(consorzi garanzia fidi), ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο, αθφκε θαη ηα ηαρπδξνκεία ηεο 

ρψξαο, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαζέηεο ηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ αλαιήςεηο 

θαη θαηαζέζεηο κεηξεηψλ.  

Σέινο, ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Banca Popolare Etica, 

πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη θαηέρεη ν δηθηπαθφο ηεο ηφπνο (www.bancaetica.it). ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη θαη 

ρξεκαηνδνηήζεη, ηα δάλεηα πνπ έρεη παξαρσξήζεη, ηαμηλνκεκέλα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη ηνκέα, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ίζσο ελδηαθέξνπλ ηνπο πειάηεο, ελψ παξάιιεια, κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

ππεξεζίαο internet banking νη θαηαζέηεο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηά ηνπο απφ 

ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο κε κεγαιχηεξε ακεζφηεηα θαη επθνιία. Η άκεζε 

πξνζβαζηκφηεηα θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βαζίδεηαη ζηελ 

πεπνίζεζε ησλ ηδξπηψλ ηεο Banca Etica πσο «έπξεπε λα είλαη κία ηξάπεδα κε γπάιηλνπο 

ηνίρνπο, ε πξώηε κέζα ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα θνηηάμεη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη 

γηα ην πνύ θαηαιήγνπλ ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηώλ»
21

.   

 

4.3 Forum d’Area 

ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηηο πεξηθέξεηεο 

λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε θαη λα 

νηθνδνκεζνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ, ε Banca Etica δεκηνχξγεζε ηέζζεξηο 

νκάδεο εξγαζίαο κε ηελ νλνκαζία  Forum d’Area, πνπ έρνπλ αλεμάξηεηε δξάζε απφ ηελ 

ηξάπεδα θαη ε νλνκαζία ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη νκάδεο είλαη νη εμήο: 

                                                           
21

 «Ho sognato una banca», Fabio Salviato in collaborazione  con Mauro Meggiolaro 

http://www.bancaetica.it/
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 Βνξεηναλαηνιηθή 

 Βνξεηνδπηηθή 

 Κεληξηθή  

 Νφηηα 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη θάηνηθνη ηεο Νφηηαο Ιηαιίαο αληηκεηψπηδαλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε πηζηψζεηο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θαη ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ πνπ πιήξσλαλ ζηηο ηξάπεδεο ήηαλ πεξίπνπ ηέζζεξηο  κε πέληε  βαζκνχο 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ πιήξσλαλ νη θάηνηθνη ηνπ Βνξξά. Αηηία ηεο δηαθνξάο 

απηήο αλάκεζα ζηνλ Βνξξά θαη ην Νφην ήηαλ πσο αλέθαζελ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά ηεο Νφηηαο Ιηαιίαο ζεσξνχληαλ πην επηζθαιή. Η Banca Etica έρεη εθαξκφζεη ηα 

ίδηα επηηφθηα δαλεηζκνχ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο , αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, 

θαηαξγψληαο ηνπο δηαρσξηζκνχο. ηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή γηα ηελ θαζηέξσζε ηζφηηκσλ 

φξσλ δαλεηνδφηεζεο φιεο ηεο επηθξάηεηαο, θαηαιπηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ Forum d’Area. 

To Forum d’Area δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε πεξηθέξεηα, ελψ παξάιιεια ζπγθεληξψλεη λέεο ηδέεο 

θαη πξνηάζεηο, δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ Banca Etica γηα ηνλ 

ηξφπν θάιπςεο ή πινπνίεζήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηξάπεδα επηβεβαηψλεη έκπξαθηα 

θαη κε θάζε επθαηξία ηελ απνζηνιή ηεο, ε νπνία βαζίδεηαη πάληα ζηελ εζηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη φρη κφλν ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. 

ε δεχηεξν επίπεδν, κε ηελ βνήζεηα απηψλ ησλ νκάδσλ δξάζεο, εληζρχνληαη νη δεζκνί ηεο 

πεξηθέξεηαο κε ηελ ηξάπεδα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο, ελψ παξάιιεια ζπζθίγγνληαη νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαη δεκηνπξγνχληαη 

επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Σέινο, επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξάζε 

ησλ νκάδσλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, θαηαζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ αθφκε πην έληνλε ηελ 

παξνπζία ηεο Banca Etica ζηελ πεξηθέξεηα.  

Σα ηέζζεξα φξγαλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην Forum d’Area είλαη:  

i. Ο πξόεδξνο ηεο πεξηνρήο. Οξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ θαη είλαη ν πνιηηηθφο εθπξφζσπνο ηεο πεξηνρήο. 

ii. Ο πεξηθεξεηαθόο δηεπζπληήο. Τπνδεηθλχεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. 
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iii. Ο ππεύζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο πεξηνρήο. Δθιέγεηαη έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ησλ  

ζπλνηθηψλ θάζε πεξηθέξεηαο, θαη απνηειεί ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ ηξάπεδα. 

iv. Ο ππεύζπλνο γηα δεηήκαηα πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα. Ο ξφινο ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί νξγαλσηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο. πλεξγάδεηαη κε ηα άηνκα ηεο εθάζηνηε 

πεξηθέξεηαο θαη αζρνιείηαη κε φια ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή γηα ηελ 

νπνία είλαη ππεχζπλνο.   
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                             ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

5.1 Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο 

 Η Banca Popolare Etica δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ κία θαλνληθή ηξάπεδα, φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη είλαη ιίγα ζε αξηζκφ θαη 

πνιχ απιά, φπσο ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ
22

, ε απνηακίεπζε θαη νη επελδχζεηο, ηα 

ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ε απφθηεζε θαξηψλ αλάιεςεο, ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ κέζσ ηξαπέδεο, θαζψο θαη παξνρή δαλείσλ γηα ηελ αγνξά 

θαηνηθίαο, ή γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο,. ηφρνο 

ηνπο είλαη λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη 

αλάγθεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ άκεζε πξνζσπηθή επαθή ησλ ππαιιήισλ ηεο 

ηξάπεδαο κε ην θνηλφ.  

Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε Banca Popolare Etica πξνσζεί 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη επέλδπζεο ησλ ρξεκάησλ ησλ απνηακηεπηψλ. Οη 

ηξφπνη απηνί δηαρείξηζεο βαζίδνληαη ζηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζηε 

δηαθάλεηα, ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε ηξάπεδα επαλεπελδχεη ηα ρξήκαηά ηνπο 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δηαρεηξίδεηαη. Βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ε Banca 

Etica πξνζθέξεη ζε φπνηνλ θαηαζέηεη ηα ρξήκαηά ηνπ ηελ επθαηξία λα απνθαζίζεη ν ίδηνο γηα 

πνηφλ ζθνπφ ή ζε πνηφλ ηνκέα ζα επελδπζνχλ.  Δλδεηθηηθά, θάζε πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

εάλ ε ηξάπεδα ζα επαλεπελδχζεη ηα ρξήκαηά ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία, ζηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ή ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαθφξσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο ηεο Banca Etica κε 

ηνπο πειάηεο ηεο, πέξα απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, βαζίδνληαη ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

 

                                                           
22

 τθν Ιταλία θ πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι ςυναλλαγισ με τισ τράπεηεσ είναι θ δθμιουργία ενόσ τρζχοντοσ 
λογαριαςμοφ (conto corrente), γι αυτό άλλωςτε και θ Banca Etica προςφζρει, αναλόγωσ τθσ ανάγκθσ του κάκε 
πελάτθ αντίςτοιχο λογαριαςμό.   
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5.2 Υξεκαηνδόηεζε 

5.2.1  Μνξθέο Υξεκαηνδόηεζεο 

Η Banca Etica πξνζθέξεη ηα βαζηθά είδε ρξεκαηνδφηεζεο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, 

αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Η ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηελ Banca Etica απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εκπηζηνζχλεο, αθνχ άιισζηε απηφο 

είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε έλδεημε εκπηζηνζχλεο ζε 

άηνκα θαη επηρεηξήζεηο. 

Γηα ηνπο ηδηψηεο ε ηξάπεδα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη, πέξα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνζσπηθά δάλεηα (prestito personale), ζηεγαζηηθά, ή δάλεηα 

επηδηφξζσζεο θαηνηθηψλ (mutuo acquisto e ristrutturazione prima casa). ηηο επηρεηξήζεηο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηξέρνληνο πηζησηηθνχ ινγαξηαζκνχ (apertura di credito in 

conto corrente), παξνρήο πηζηψζεσλ εθ ησλ πξνηέξσλ (anticipo crediti), παξνρήο δαλείσλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ (mutui) θαη έθδνζεο εγγπήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ δαλεηνιήπηε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ζηα ηξίηα κέξε φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε κηαο εκπνξηθήο πξάμεο (crediti di 

firma). 

 

5.2.2  Πνιηηηθή Υξεκαηνδόηεζεο
23

 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο Banca Etica σο ελαιιαθηηθήο ηξάπεδαο δελ βαζίδεηαη ζηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ εθείλε πξνζθέξεη, αιιά θπξίσο ζηε λννηξνπία πνπ ε ίδηα έρεη αλαπηχμεη 

γηα ηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ ζα 

θαιιηεξγνχλ ηελ αιιειεγγχε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο  θαη ζα ζπληεινχλ ζηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηεο θνηλσλίαο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.   

Η θαηλνηνκία ηεο Banca Etica, πνπ ηελ θαζηζηά κνλαδηθή ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, έγθεηηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θπζηθψλ θαη 

                                                           
23

 Βλ. ςτο παράρτθμα το ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνεται από τισ εταιρείεσ που επιδιϊκουν 
χρθματοδότθςθ από τθ  Banca Etica 
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λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ ηξάπεδα, ζα πξέπεη εθείλεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ζα εξγάδνληαη γηα ην θνηλσληθφ 

φθεινο θαη ζα πξνάγνπλ ην ζεβαζκφ γηα ηελ θχζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε ηξάπεδα, βάζεη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, έρεη δεκηνπξγήζεη ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

αμηνινγεί θαη ρξεκαηνδνηεί ηνπο εθάζηνηε νξγαληζκνχο: θνηλσληθή θαη δηεζλήο ζπλεξγαζία, 

πεξηβάιινλ, θνπιηνχξα θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

 Κνηλσληθή πλεξγαζία (Cooperazione Sociale) 

ηνλ ηνκέα απηφ αλήθνπλ φινη νξγαληζκνί πνπ ζθνπεχνπλ λα βνεζήζνπλ κε ηε δξάζε ηνπο 

άηνκα πεξηζσξηνπνηεκέλα απφ ηελ θνηλσλία, ή αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζκελή 

θαηάζηαζε, είηε απηή είλαη ζσκαηηθή, είηε νηθνλνκηθή, είηε ςπρνινγηθή, βειηηψλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Η δξάζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ 

ζηφρσλ, επηθεληξψλεηαη  ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηζζεκάησλ ξαηζηζκνχ, ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ερφλησλ αλάγθε, θαζψο 

θαη ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πξνζσπηθφ θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. 

 Γηεζλήο πλεξγαζία (Cooperazione Internazionale) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο αιιειεγγχεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο ησλ ρσξψλ απηψλ, ή απφ αληίζηνηρνπο ηηαιηθνχο θαη  επξσπατθνχο 

νξγαληζκνχο, ή απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ απφ ηε Banca Etica είλαη ε έλαξμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ρψξεο απηέο, νη νπνίεο ζα δψζνπλ εξέζηζκα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα 

ρεηξαθεηεζεί απφ ηελ θηψρεηα κέζσ ηεο εξγαζίαο θαη λα απαγθηζηξσζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα πνπ δερφηαλ απφ άιια θξάηε. Γελ πξφθεηηαη γηα άξλεζε βνήζεηαο, αιιά γηα 

πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ελφο ζπλαηζζήκαηνο αλεμαξηεζίαο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ εζηθή ηξάπεδα είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ππνδνρήο θαη 

θξνληίδαο κεηαλαζηψλ, ππνζηήξημε ηνπ αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ 

αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  
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 Πεξηβάιινλ (Ambiente) 

Γηα ηελ Banca Etica ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ρξεκαηνδνηεί νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ελεξγνχλ 

γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηελ βειηίσζή ηνπ. Η δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί είηε απφ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ππεπζπλφηεηαο ησλ αηφκσλ γηα ην ζεβαζκφ ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο, είηε απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λέσλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη παξαγσγηθψλ ηερληθψλ πνπ δελ ζα κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, 

αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη γίλνληαη κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο πνπ δελ ζα κνιχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα.  

 Κνπιηνχξα θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Cultura e società civile) 

Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θάζε πεξηνρήο. Η Banca Etica ρξεκαηνδνηεί ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ, αλάιεςε θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

ηελ πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πεξηνρέο κε 

πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη γηα ηε ζηήξημε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ αλάγθε, φπσο 

ζεσξνχληαη νη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη νη άζηεγνη. 

Γηα ηνπο ηδηψηεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε Banca Etica παξαρσξεί δάλεηα γηα ηελ πξψηε 

θαηνηθία ή γηα άιινπ είδνπο πξνζσπηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο, σζηφζν, ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αμίεο ηεο ηξάπεδαο. Οη αξρέο πνπ έρεη ε Banca Etica γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε 

ηνπο πειάηεο ηεο βαζίδνληαη ζηελ πιήξε δηαθάλεηα, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο κειινληηθνχο 

δαλεηνιήπηεο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε θνηλσληθφ-πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε απφ 

ηνπο ππαιιήινπο θαη ζηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εληαία επηβνιή φξσλ ζε φιε ηελ Ιηαιία, ηελ απνθπγή ηεο ππεξαλάιεςεο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δίθηπα θαη θνηλνπξαμίεο αιιειεγγχεο.  
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5.3 Πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελέξγεηα (Progetto Energia)  

Δθηφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηεί γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ε 

Banca Etica, ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαη κε ηε ζπλεξγαζία δηάθνξσλ θνξέσλ 

θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζηα ζέκαηα ελέξγεηαο, έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ 

σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα 

θαη ηελ έξεπλα πάλσ ζηα δεηήκαηα ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηξφπνπ δηαρείξηζήο 

ηεο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο έξγα θαη 

παξάιιεια επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ηνπηθψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ, δειαδή ε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο, κέρξη εθείλε λα 

θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή.  

Η πξνζέγγηζε ηεο Banca Etica ζηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο ζπλνςίδεηαη ζε ηξείο βαζηθνχο 

άμνλεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, θαη ζηελ εζηίαζε ζε έξγα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απηάξθεηα ζε αηνκηθφ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο άιισζηε ε 

ηξάπεδα ρξεκαηνδνηεί πξνζπάζεηεο θαη παξέρεη δάλεηα ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, λα ππάξμεη αλαδηάξζξσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θαηνηθηψλ θαη ηέινο λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο κνλάδεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Οξηζκέλα απφ ηα έξγα ζηα 

νπνία έρεη εκπιαθεί θαη έρεη επελδχζεη  ε Banca Etica είλαη ηα πξνγξάκκαηα «Sustainable 

now», «Echo Action», «Renergy», θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ην «Kyoto Club»
24

, θαη ε 

πξσηνβνπιία ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο Innesco, πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα .  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε Banca Etica δελ ζηέθεηαη κφλν ζηελ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά εθαξκφδεη θαη εθείλε ηηο ίδηεο αξρέο. Σν θηίξην ζην 

νπνίν ζηεγάδεηαη ε έδξα ηεο ηξάπεδαο, ζηελ Πάδνβα, είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, 

έηζη ψζηε λα πιεξνί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο πίλαθαο πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη κε ηελ ρξήζε πξφηππεο ηερλνινγίαο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Banca Etica. 

                                                           
24

 Μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που αποτελείται από  εταιρείεσ, οργανϊςεισ, ενϊςεισ και τοπικζσ 
κυβερνιςεισ, οι οποίεσ  ζχουν δεςμευτεί για τθν επίτευξθ τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του 
κερμοκθπίου όπωσ ζχει οριςτεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο. (http://www.kyotoclub.org/home)  

http://www.kyotoclub.org/home
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                                                             Πίλαθαο 5.1 

            Δλέξγεηα πνπ εμνηθνλνκεί ε Banca Etica κέζσ ηεο ρξήζεο πξόηππεο ηερλνινγίαο 

 

 Banca Etica Εξοικονόμηζη Σημείυζη 

Εηήζια εξοικονόμηζη 

ενέπγειαρ για ηην 

παπαγυγή θεπμόηηηαρ 

87'000 kWh - 41 % 

 

Εηήζια εξοικονόμηζη 

ενέπγειαρ για 

κλιμαηιζμό ηο 

καλοκαίπι 

11'000 kWh - 31 % 

 

Εηήζια εξοικονόμηζη 

για ηη σπήζη  πόζιμος 

νεπού 

150'000 λίηπα 

  

Εηήζια εξοικονόμηζη 

ηυν ζςνολικών 

εκπομπών CO2 ζε kg 

50'000 kg 

68'000 kg* 

73 % 

100%* 

*Λαμβάνονηαρ ςπότη 

ηην παπαγυγή ηηρ 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πος 

παπάγεηαι 100% από 

ανανεώζιμερ πηγέρ 

ενέπγειαρ 

Εηήζια εξοικονόμηζη 

ζςνολικών εκπομπών 

CO2 ιζοδύναμος 

αςηοκίνηηο 

45 auto* 

 *Λαμβάνονηαρ ςπότη 

αςηοκίνηηο μέζος 

κςβιζμού, με εκπομπέρ 

CO2 150 g / σλμ και μέζο 

διάνςζμα 10.000 

σλμ/σπόνο 

Εηήζια εξοικονόμηζη 

ζςνολικού CO2 ζε 

δάζη 

680 ha* 

 * Λαμβάνονηαρ ςπότη 

ηην ικανόηηηα ενόρ 

δάζοςρ 

να αποπποθά ηο CO2 

εηηζίυρ από 1 kg 

επί 0,01 ζηπέμμαηα 

δάζοςρ 
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5.4  Αμηνιόγεζε πειαηώλ 

Οη αηηήζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη ζε δηπιή αμηνιφγεζε. 

Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αηηνχληνο. ηφρνο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο είλαη λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ηξάπεδαο θαηά πφζν ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλ ην έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη έρεη πξννπηηθέο επηηπρίαο.  

ε δεχηεξν επίπεδν, γηα θάζε έξγν πνπ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη, ε Banca Etica πξνρσξά 

ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εθείλν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη. Μειεηψληαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ε ηθαλφηεηα θάζε 

ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο, ε ηήξεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά θάζε επηρείξεζεο, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ ζε εηαηξηθφ επίπεδν, θαζψο θαη πνιινί άιινη 

παξάγνληεο. Ο παξαπάλσ έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο «θνηλσληθνχο αμηνινγεηέο» 

(valutatori sociali). Δάλ έλα πξφγξακκα δελ κπνξεί λα επηηχρεη κηα ζεηηθή θνηλσληθή 

αμηνιφγεζε, ηφηε ε ηξάπεδα δελ πξνβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ αμηνιφγεζε, θαη ην 

απνξξίπηεη ακέζσο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην 30% ησλ δαλείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Banca Etica δελ 

θαιχπηνληαη απφ θάπνηα εγγχεζε
25

. ε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ εγγχεζε απνηεινχλ ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην πάζνο θάζε ελδηαθεξφκελνπ λα μεθηλήζεη θάηη δεκηνπξγηθφ. ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν δξάζεο ηεο ηξάπεδαο εζηθήο, πξνζηίζεηαη θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε 

ησλ φξσλ δαλεηζκνχ. Αλ γηα παξάδεηγκα θάπνηα επηρείξεζε ή θάπνην λνηθνθπξηφ δελ κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί πιένλ ζηηο απαηηήζεηο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη, έξρεηαη 

απεπζείαο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επηκήθπλζή ηνπ, ή θάπνηα 

αιιαγή ζηνπο φξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαδεηθλχεηαη ε αλζξψπηλε πιεπξά ηεο ηξάπεδαο, 

επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο, θαη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 

κε επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηνπο δαλεηδφκελνπο.  

 

 

                                                           
25

 φμφωνα με τθν ζρευνα του κακθγθτι Leonardo Becchetti, διδάςκοντα ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Ρϊμθσ  Tor 
Vergata.  
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5. 5 Παξάδεηγκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Banca Etica 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, κεγάιν θνκκάηη ηεο δξάζεο ηεο Banca Etica βαζίδεηαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ζε απηνχο.  

Έλα απφ ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο θαη ζην 

νπνίν έρεη εκπιαθεί ε ηξάπεδα απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία 

Innesco
26

. Η ζχζηαζή ηεο πξνήιζε απφ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Banca Etica θαη ηεο 

«Αιιειέγγπαο Δλέξγεηαο Δ.Π.Δ» (Energia Solidale) πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε επθαηξία ζηνλ 

θφζκν γηα θνηλσληθή ζπλεξγαζία θαη γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο. Η εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2007 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Equal «ελεξγεηαθή 

αιιειεγγχε» θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «ESCO», απνηειεί δειαδή εηαηξεία πνπ παξέρεη 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Η Innesco αζρνιείηαη κε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο επξέσο δηθηχνπ 

ζπλεξγαηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

θεξδνζθνπηθνχο ή κε νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη λα δεκηνπξγεί παξάιιεια λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαιακβάλεη.  

Σν εχξνο ηε ελεξγεηαθήο αγνξάο είλαη πνιχ κεγάιν, ελψ παξάιιεια ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

ζηηο κνξθέο ελέξγεηαο. Η Banca Etica, παίξλνληαο ηελ απφθαζε λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο Innesco, δελ είρε σο πξφηππν κία επηρείξεζε πνπ απιψο ζα παξείρε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά λα πξνσζήζεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία, ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Innesco, νη παξαπάλσ αμίεο 

γίλνληαη πξάμε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Veneto, 

ησλ επαξρηαθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη κέιε ηεο Banca Etica, άιισλ ηδησηηθψλ θνηλσληθψλ 

νξγαλψζεσλ θαζψο θαη κηθξψλ-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

                                                           
26

 http://www.innesco.it/   

http://www.innesco.it/
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Σν παξάδεηγκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Innesco δελ είλαη ην κνλαδηθφ. Η Banca Etica έρεη 

αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ δελ 

αθνξνχλ κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο 

«Non con i miei soldi» («Όρη κε ηα δηθά κνπ ρξήκαηα»), ην νπνίν πξνσζεί ηελ ηδέα 

ελεκέξσζεο ησλ θαηαζεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο, γηα ην πνχ επαλεπελδχνληαη ηα ρξήκαηά ηνπο, 

πξνψζεζε πνιηηηζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ππήξμε ε «Γηαπνιηηηζκηθή Γεληά» ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δκηιία Ρνκάληα ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαζψο θαη πνιιά 

άιια.   
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΖΘΗΚΖ      

ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

 

6.1 Σξάπεδεο εζηθήο ζηελ Δπξώπε 

Οη ηξάπεδεο εζηθήο ζηελ Δπξψπε άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

θαη κέρξη ζήκεξα ν αξηζκφο ηνπο έρεη απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. ε θάζε επξσπατθή ρψξα 

ζρεδφλ ππάξρεη κία ηξάπεδα πνπ πξεζβεχεη ηηο αξρέο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ιεηηνπξγεί 

φπσο αθξηβψο έλα θαλνληθφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ρξεζηκνπνηεί ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ 

γηα ζθνπνχο πνπ επλννχλ ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο εζηθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε επξσπατθή ρψξα -φπσο έρεη 

θαηαγξαθεί κέρξη ην 2006- ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία εδξεχνπλ (sede), ην κεηνρηθφ ηνπο 

θεθάιαην (capital sociale), ην χςνο ησλ απνηακηεχζεσλ (raccolta risparmio), ηα δάλεηα πνπ 

βξίζθνληαλ ζε εμέιημε (finanziamenti in corso), ν αξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά (numero finanziamenti 

realizzati nell’anno), θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ (dipendenti).  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
38 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
39 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
40 

 

6.2 Ζ πνξεία ηεο Banca Etica ζηελ Δπξώπε θαη νη δηεξγαζίεο γηα κηα 

επξσπατθή ηξάπεδα εζηθήο 

Η Banca Etica δελ πεξηφξηζε ηε δξάζε ηεο κφλν ζε εζληθφ επίπεδν. πιιακβάλνληαο άκεζα 

ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηνλ δηεζλή ρψξν επεδίσμε λα ζπλεξγαζηεί κε άιια 

επξσπατθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο, έηζη ψζηε λα πξνσζήζεη ηηο αμίεο ηεο 

εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο επξσπατθήο 

ηξάπεδαο εζηθήο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε κε ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ κνηξάδνληαλ ηηο ίδηεο ηδέεο.  

αλ πξψηε θίλεζε ππήξμε ε ζπκκεηνρή ηεο Banca Etica ζην δίθηπν INAISE
27

, ηα αξρηθά ηνπ 

νπνίνπ ζεκαίλνπλ Γηεζλήο Έλσζε Δπελδπηψλ ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία (International 

Association of Investors in the Social Economy). Σα κέιε ηεο INAISE, κέζσ ηεο επελδπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχζαλ, πξνσζνχζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

Η δξαζηεξηφηεηα ηεο Banca Etica, σζηφζν δελ πεξηνξίζηεθε ζην δίθηπν ηεο INAISE. Σν 

2001, θαη κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ πέληε επξσπατθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
28

, 

δεκηνπξγήζεθε ε FEBEA (Federazione Europea Banche Etiche e Alternative)
29

, φπνπ 

νπζηαζηηθά απνηεινχζε ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Ηζηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Σξαπεδψλ 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν.  ε 

ιίγνπο κήλεο, ηα κέιε ηεο FEBEA απμήζεθαλ θαη έθηαζαλ ηα 25
30

, ελψ ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη κεξηθά απφ απηά, φπσο ε Aps Bank ηεο Μάιηαο, ε ηξάπεδα BBK  Solidarioa ηεο 

ρψξαο ησλ Βάζθσλ, θαζψο θαη νη ηξάπεδεο εζηθήο Cultura, Ekobanken θαη  Merkur.  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 2002, έπεηηα απφ πξσηνβνπιία δέθα κειψλ ηεο FEBEA, 

δεκηνπξγήζεθε ε SEFEA (Società Europea di Finanza Etica ed Alternativa), κε ηα αξρηθά ηεο 

λα ζεκαίλνπλ Δπξσπαίθή Οηθνλνκία ηεο Ηζηθήο θαη Δλαιιαθηηθήο Οηθνλνκίαο θαη κε έδξα 

                                                           
27

 http://www.inaise.org/  
28

 Crédit Cooperatif (Γαλλία), Credal (Βζλγιο), Hefboom (Βζλγιο), Caisse Solidaire du Nord Pas de Calais 
(Γαλλία), TISE (Πολωνία) 
29

 http://www.febea.org/  
30

 Μζλθ τθσ Febea: APS Bank, Banca Etica , Bank Für Sozialwirtschaft, BBK Solidarioa, Caixa Pollenca, Cassa 
Centrale De Cassa Rurale, CREDAL, Crédit Coopératif,  CS du Nord-Pas-de-Calais, CULTURA BANK – NORWAY, 
Ekobanken, Etimos, Femu Quì,  Fiare , Hefboom, Integra, LA NEF, Merkur Cooperative Bank, dk    
Oekogeno, SIDI, SIFA, TISE SA 

http://www.inaise.org/
http://www.febea.org/
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ηεο ην Trento. Η SEFEA ιεηηνπξγνχζε θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν 

νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, θαη φρη κφλν, ησλ κειψλ ηεο, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο θαηλνηφκσλ 

εηαηξεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ε SEFEA βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ KrK (Kreditimi Rural i Kosoves), ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

Κφζζνβν, θαζψο θη ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Cultura Bank ζηε Ννξβεγία θαη ηεο 

Merkur ζηε Γαλία, νη νπνίεο θηλδχλεπαλ λα ράζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ζε επξσπατθφ επίπεδν σζηφζν ε κεγαιχηεξε θαη πην θηιφδνμε πξφθιεζε 

ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Ηζηθήο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο σο κέζν αιιαγήο, απαηηείηαη επξχο νξίδνληαο θαη κία δηαθξαηηθή πνιηηηθή 

πξννπηηθή. ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζχζηαζε κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο εζηθήο, ε νπνία ζα 

έρεη δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε ηηαιηθή Banca Popolare Etica, ε ηζπαληθή Fiare 

(Fundación Inversión y Ahorro Responsable) θαη ε γαιιηθή Nef (La Nouvelle Economie 

Fraternelle), πξνρψξεζαλ ην 2008 ζηελ ζχληαμε ηνπ «Μαληθέζηνπ γηα ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Ηζηθήο», ην νπνίν εγθξίζεθε απφ φια ηα δηνηθεηηθά κέιε θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηξηψλ ηξαπεδψλ. Σν Μαληθέζην ζέηεη πιένλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο 

δηαθνξεηηθήο, ε νπνία ίζσο απνηειέζεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα εμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, πνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία καζηίδεη θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Οη 

δηεξγαζίεο σζηφζν γηα ηελ ίδξπζε κηαο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Ηζηθήο έρνπλ παξακείλεη 

ζηάζηκεο, θαη πξνο ην παξφλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα άιιε ελέξγεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

  

7.1 Σξάπεδεο Ζζηθήο θαη νηθνλνκηθή θξίζε 

Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε λα πιήηηεη ηελ Δπξψπε ην 2008 άιιαμε νινθιεξσηηθά ην 

ηνπίν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη κεηαβνιέο, ηφζν ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη ζηελ θνηλσλία ζπλέβαιαλ ζηε γέλλεζε λέσλ ηδεψλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

ρξεκάησλ. Σα παξαδνζηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ είραλ ζε κεγάιν βαζκφ κεξίδην 

επζχλεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θνχζθεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε, έζηξεςαλ εθ ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο θαηαζέηεο θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηηο ηξάπεδεο εζηθήο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη ηδέεο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξέζβεπαλ νη ηξάπεδεο εζηθήο 

γηα κία πγηή νηθνλνκία πνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε δηαθάλεηα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γηα ην ζεβαζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ άλζηζε ησλ ηξαπεδψλ εζηθήο ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο ηελ πεξίνδν απηή. Έπεηηα απφ έλα δηάζηεκα κεξηθψλ δεθαεηηψλ παξακνλήο 

ηνπο ζηε ζθηά, νη ηξάπεδεο εζηθήο βξίζθνληαη ηψξα ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ λέεο κεζφδνπο γηα ηε δηάζσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, παξαθηλψληαο 

παξάιιεια ηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ πξνγξάκκαηα πξάζηλεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο 
31

.    

 Μειεηψληαο ζηελ παξνχζα εξγαζία ην θαηλφκελν ηεο Banca Popolare Etica, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο γηα ην έηνο 2011 ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

14%, ελψ γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά έθιεηζε ηηο εγγξαθέο ηηο κε δηςήθην αξηζκφ 

αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ησλ απνηακηεχζεψλ ηεο γηα ην 2011, αλήιζε ζε 

717 εθαηνκκχξηα €, 11,7% πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην 2010, ελψ ηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγήζεθαλ έθηαζαλ ηα 540,8 εθαηνκκχξηα €, πνζφ 24% πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα 

                                                           
31

 Ενδεικτικά αναφζρονται τα προγράμματα πράςινθσ ανάπτυξθσ που ζχουν αναπτφξει οι Unicredit 
(http://www.unicredit.it) και Banca Monte dei Paschi di Siena (http://www.mps.it),  δφο από τισ μεγαλφτερεσ 
ιταλικζσ τράπεηεσ  

http://www.unicredit.it/
http://www.mps.it/
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λνχκεξα ηνπ 2010. ηνπο πίλαθεο 7.1 θαη 7.2 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε Banca Etica 

θαζψο θαη ε δξάζε ηεο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα ζε αξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 

αληίζηνηρα. 

 

     Πίλαθαο 7.1 

                                                 Ζ Banca Etica ζε αξηζκνύο 

  

Κεθάιαην 

 
€ 40.506.000  

Αξηζκόο εηαίξσλ  

Φπζηθά Πξφζσπα 32.112 

Ννκηθά Πξφζσπα 5.760 

Σύλνιν 37.872 

πγθέληξσζε Απνηακηεύζεσλ € 757.810.000 
 

Υξεκαηνδνηήζεηο 

Πνζφ 

Αξηζκφο Υξεκαηνδνηήζεσλ 

 
Τειεπηαία Ελεκέξωζε: 31/08/2012 

 

€ 814.907.000 

6.650 

 

Πεγή: http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=771038  

 

 

 

 

 

 

http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=771038
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Πίλαθαο 7.2 

                             Απνηειέζκαηα Πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ηεο Banca Etica 

 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(θσηνβνιηατθά, αηνιηθή ελέξγεηα θαη βηνκάδα) 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Banca Etica παξάγνπλ ζε έλα ρξφλν: 

43.929 MWh θαζαξήο ελέξγεηαο 

ίζεο κε ηηο εηήζηεο αλάγθεο πεξίπνπ 15.924 λνηθνθπξηψλ θαη βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε εθπνκπήο  23.326 

ηόλσλ CO2, πνπ αλέξρνληαη  ζε 60.402 βαξέιηα πεηξειαίνπ. 

 

Τειεπηαία Ελεκέξωζε: 31/12/2011 

 

Πεγή: http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=771038  

 

7.2 Διιεληθή ρξεκαηνπηζησηηθή  αγνξά θαη ηξάπεδεο εζηθήο 

Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο δηαζέηνπλ ηξάπεδεο εζηθήο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ γηα ην θνηλφ θαιφ, πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο θαη κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ Διιάδα δελ έρεη ζπζηαζεί αθφκε θάπνηνο αληίζηνηρνο νξγαληζκφο. Οη 

κεγάινη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί ηεο ρψξαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ πξνζηάδεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα εδψ θαη δπφκηζε 

πεξίπνπ ρξφληα, έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ γίλεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ηδξχκαηνο πνπ ζα ηελ 

αληηπξνζσπεχεη. 

ηα πιαίζηα ηεο «πξάζηλεο» δξάζεο ηεο θαη ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE
32

, ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 εκεξίδα γηα Green Banking 

                                                           
32

 «Σν πξφγξακκα LIFE+ ρξεκαηνδνηεί έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δηεπθνιχλεη θπξίσο ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζε άιιεο πνιηηηθέο, θαη γεληθφηεξα, ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε 

http://www.bancaetica.it/Content.ep3?CAT_ID=31844&ID=771038
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θαη Τπεχζπλεο Δπελδχζεηο, ζηελ νπνία πξνζθεθιεκέλνο ππήξμε θαη ν βνεζφο δηεπζπληή ηεο 

Banca Popolare Etica, Mauro Meggiolaro, κηιψληαο γηα ηηο δξάζεηο ηεο ηξάπεδαο ζηελ Ιηαιία, 

θαζψο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Η νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο ζα κπνξνχζε παξάιιεια λα 

ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο Banca Etica. Πξνο ην παξφλ σζηφζν, ε πηζαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ηεο Banca Etica κε ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη κεδακηλή, θαζψο πξέπεη πξψηα λα ζρεκαηηζηεί έλα δίθηπν ή θίλεκα 

αλζξψπσλ πνπ δνκείηαη απφ ηε βάζε –φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηε γεηηνληθή Ιηαιία ή ζηελ 

Ιζπαλία (πεξίπησζε ηδξχκαηνο Fiare)- θάηη ην νπνίν δπζηπρψο δελ πθίζηαηαη αθφκε ζηελ 

Διιάδα.  

 

7.3 Πξννπηηθέο 

Η ειιεληθή αγνξά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εχθνξν πεδίν ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν απηή, 

ψζηε λα πξνσζεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ νη ηδέεο ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Η νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ρψξα θαη έρεη εθηνμεχζεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο (23,6% γηα ην β’ 

ηξίκελν ηνπ 2012), απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα λα αιιάμεη νινθιεξσηηθά ε δνκή ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα ηεζνχλ λένη θαλφλεο πνπ ζα είλαη πην 

απζηεξνί θαη ζα βάδνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ζηελ θεξδνζθνπία θαη ζηνπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο.   

Η Διιάδα, ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί 

ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα, εξεπλψληαο παξάιιεια 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηδνηήζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επλντθά πξνγξάκκαηα 

δαλεηνδφηεζεο «πξάζηλεο» αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, έρνπλ ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ θαη θαηαλαισηψλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  

                                                                                                                                                                                     
αλάπηπμε. Σν πξφγξακκα LIFE+ ππνθαζηζηά νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα LIFE.» 

πεγή:(http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_el.htm)  

 

 
 
 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_el.htm
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Γηα ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ χθεζε, ε εζηθή ρξεκαηνδφηεζε 

απνηειεί ηδαληθή ιχζε. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη παξαηεξεζεί κεηαβνιή ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα πνπ επηιέγνπλ, θαζψο θχξην θξηηήξην απνηειεί 

ε απζεληηθφηεηα. Η λέα θαηεγνξία θαηαλαισηψλ, εθηφο ηεο πξνηίκεζήο ηεο ζε βηνινγηθά 

πξντφληα, απαηηεί πιένλ λα γλσξίδεη ηη αθξηβψο βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ εηηθέηα θάζε 

πξντφληνο, ελψ ζηεξίδεη κηθξνχο ηνπηθνχο παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη άκεζα απφ 

πνχ πξνέξρεηαη ην πξντφλ θαη λα κεηψζεη παξάιιεια ηε ζπαηάιε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε κεηαθνξά ηνπ. 

 Η επηζηξνθή ζηνπο πξσηνγελείο ηνκείο παξαγσγήο, ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ κία ηξάπεδα πνπ ζα ζηεξίδεη ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο, 

ζα δεκηνπξγνχζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ζα νδεγνχζε ζηελ άλζηζε ηνπ ειιεληθνχ 

εκπνξίνπ. Παξάιιεια, ε ζηήξημε πξνγξακκάησλ, φπσο έξγα ππνδνκψλ θαη δηαθχιαμεο ηεο 

πινχζηαο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζα ζπληεινχζαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

7.4 
 
Ζ δύλακε ηεο κηθξνπίζησζεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε κηθξνπίζησζε άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζε άιιεο 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θηψρεηαο. 

Μηιψληαο γηα ηελ Διιάδα, νη ζέζεηο εξγαζίαο κεηαηξέπνληαη απφ κφληκεο ζε πξνζσξηλέο, ε 

ίδηα ε θνηλσλία απνδνκείηαη, ελψ παξάιιεια ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επλνεί ηε δεκηνπξγία 

κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ σζηφζν πξνβιήκαηα ιήςεο δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο 

θαηάζηαζεο αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ ρψξα.  

Σν πεξηβάιινλ απηφ, σζηφζν, ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξνρήο δαλείσλ 

κηθξψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηεο ιεγφκελεο κηθξνπίζησζεο. Σα δάλεηα απηά χςνπο εψο 25.000 

€, «απεπζύλνληαη ζε «κηθξνεπηρεηξήζεηο» (νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξα από δέθα 

άηνκα) θαη ζηα «κεηνλεθηνύληα άηνκα» (αλέξγνπο ή νηθνλνκηθώο κε ελεξγά άηνκα, 

άηνκα πνπ ιακβάλνπλ θνηλσληθή βνήζεηα, κεηαλάζηεο θ.ιπ.), ηα νπνία επηζπκνύλ λα 
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απηναπαζρνιεζνύλ, αιιά δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο.» 
33

 

 Η κηθξνπίζησζε δελ ραξαθηεξίδεηαη σζηφζν κφλν απφ ηελ παξνρή θάπνηνπ δαλείνπ, αιιά 

απφ ην κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ δαλεηδφκελνπ θαη ηνπ 

κηθξνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ.  

χκθσλα κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 2007, κε 

ηίηιν: «Μηα επξσπατθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κηθξνπίζησζεο κε ζθνπφ ηε 

ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο», ε νπνία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηέζεθαλ ηέζζεξα δεηήκαηα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κηθξνπίζησζεο ζηελ 

Δπξψπε. Σα δεηήκαηα απηά, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην θείκελν είλαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο
34

: 

 βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θξάηε κέιε· 

 πεξαηηέξσ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ππέξ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

 πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηάξηηζεο· 

 παξνρή πξφζζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηα κηθξνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Παξά ηελ απνπζία κηαο ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ Διιάδα, ζαλ πξψην βήκα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

επλντθφ γηα ηα παξαδνζηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηηο πξνζπάζεηεο 

θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

είηε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, είηε κε θαηλνηφκα έξγα  

βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εμάιεηςε ηεο αλεξγίαο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ επηπέδνπ. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ φια ηα παξαπάλσ, είλαη πσο ε εχξεζε ιχζεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ρψξα ηελ πεξίνδν απηή, είλαη εθηθηή. 

Δλαιιαθηηθέο ππάξρνπλ θαη ε εζηθή ρξεκαηνδφηεζε, φπσο θαη νη νξγαληζκνί πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχνπλ, απνηεινχλ ίζσο ηελ θαιχηεξε επηινγή απηή ηε ζηηγκή, εγθαηληάδνληαο κηα 

                                                           
33

 (http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26115_el.htm) 
34

 Αλαιπηηθφηεξα ηα δεηήκαηα απηά αλαπηχζζνληαη ζην: 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26115_el.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26115_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26115_el.htm
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λέα επνρή ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηψλ 

γεληθφηεξα.  

 

7.5 Αλάιπζε S.W.O.T 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνινπζεί ε αλάιπζε S.W.O.T, ε νπνία εμεηάδεη ηηο πξννπηηθέο θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχζε κία δπλεηηθή ηξάπεδα εζηθήο, ε νπνία έρνληαο σο πξφηππν 

ηελ ηηαιηθή Banca Popolare Etica, απνθάζηδε λα μεθηλήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

 

                                                      Πίλαθαο 7.3 

               Αλάιπζε S.W.O.T 

STRENGTHS (ΔΥΝΑΜΕΙ) WEAKNESSES (ΑΔΥΝΑΜΙΕ) 

 Πξσηνπνξηαθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

«πξάζηλε αλάπηπμε», ηελ 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Δπλντθνί όξνη 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα όινπο 

 Σν θεθάιαηό ηεο, ζύκθσλα 

κε ηνλ θώδηθα εζηθήο, ζα 

πξνέξρεηαη από αλεμάξηεην 

δίθηπν ζπλεηαηξηζκώλ, 

γεγνλόο πνπ δελ ζα ηελ 

θαζηζηά δέζκηα ησλ 

ζπκθεξόλησλ  θπβεξλήζεσλ 

θαη κεγάισλ εηαηξεηώλ  

 

 Αλππαξμία δηθηύνπ ζπλεξγαηώλ 

ζηελ Διιάδα  

 Μεδακηλή ελεκέξσζε ηνπ 

ειιεληθνύ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηε 

δξάζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξαπεδώλ 

εζηθήο ζηελ Δπξώπε 

 ηελ Διιάδα δελ είλαη δηαδεδνκέλε 

ε δξάζε ηνπ αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, ζηα νπνία  

νπζηαζηηθά βαζίζηεθε ε ηηαιηθή 

ηξάπεδα εζηθήο γηα ηελ ίδξπζή ηεο 

OPPORTUNITIES (ΕΥΚΑΙΡΙΕ) THREATS (ΑΠΕΙΛΕ) 

 Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο όπσο έρεη 

εμειηρζεί ηα δύν ηειεπηαία 

ρξόληα, ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, επλνεί 

ηηο λέεο κνξθέο 

ελαιιαθηηθήο 

 Δγρώξηνο αληαγσληζκόο από 

ηξάπεδεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

παξεκθεξή πξνγξάκκαηα 

 Ζ ειιεληθή γξαθεηνθξαηία θαζηζηά 

ηδηαίηεξα πνιύπινθε ηε δηαδηθαζία 

γηα ηελ ίδξπζε κηαο ηξάπεδαο 

  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
49 

 

  

 

 

 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, νη δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ελαιιαθηηθήο 

ηξάπεδα εζηθήο  ζηελ ειιεληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ππάξρνπλ -παξά ηηο φπνηεο 

αδπλακίεο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ θαη ηεο έιιεηςεο 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο-  θαη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

είλαη πνιιέο θαη ηθαλέο λα απνηειέζνπλ θάπνηα ιχζε ζην αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη βξεζεί ε 

ειιεληθή νηθνλνκία. Παξά ην γεγνλφο πσο ε ειιεληθή γξαθεηνθξαηία δελ βνεζά ηδηαίηεξα 

ζηηο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη παξά ηελ πηζαλή 

πξνθαηάιεςε ηνπ θνηλνχ, είλαη βέβαην πσο εάλ δεκηνπξγνχληαλ νη βάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο εζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζχληνκα θαη έλα αληίζηνηρν ίδξπκα ζα απέδηδε θαξπνχο, θαη ν 

αληαγσληζκφο κε ηηο ππφινηπεο εγρψξηεο ηξάπεδεο, ζα απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζε 

θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο.  

 

   

                                                 

 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 Ζ αλάπηπμε ηεο 

κηθξνπίζησζεο 

 Ζ ζηξνθή πξνο ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα 

 Ζ Διιάδα σο ηόπνο πινύζηνο 

ζε αλαλεώζηκεο θπζηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή, 

αηνιηθή) 

 Πξνθαηάιεςε από ηελ πιεπξά ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εζηθή ρξεκαηνδόηεζε θαη ηνπο 

θνξείο ηεο 
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Παξάξηεκα 

 

1. Σν πνιηηηθό Μαληθέζην ηεο Banca Etica  

Η Banca Etica γελλήζεθε απφ έλα θίλεκα ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ πξνψζεζε κίαο 

νηθνλνκίαο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο. Οη πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο θαη εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην απηφ είλαη νη πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη πνιίηεο, 

νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο, ελψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο έρνπλ θηλεηνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ θαινχ. Η Banca Etica απνηειεί κέξνο ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ, ησλ νπνίσλ νη 

θνηλσλίεο καο έρνπλ αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ πνιηηηθή ηαπηφηεηα θαη ειπίδα γηα 

ην κέιινλ, εληάζζεηαη ζε εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ δίλνπλ λφεκα ζηε δσή θαη πνπ 

ρξεηάδνληαη νη θνηλσλίεο καο γηα λα αλαθηήζνπλ αζηηθή ηαπηφηεηα θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ, 

φρη δφγκαηα ή ηδενινγίεο, αιιά έξγα γχξσ απφ ηα νπνία νη άλζξσπνη ζα έξρνληαη ζε επαθή 

θαη ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ ε 

αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη ζήκεξα: ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο 

θηψρεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ εθθπιηζκνχ, ηελ αλεξγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπο δεζκνχο ηνπ Βνξξά / Νφηνπ, κηα πην δίθαηε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ / 

πφξσλ ηνπ πιαλήηε. Όιν απηφ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ 

δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ πξνθαλή αληζφηεηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο de facto 

θαηαζηάζεηο, ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ αλδξψλ. Η αμία απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ θαη ππεχζπλνπ πνιίηε, θαη θπξίσο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θνηλσλίαο. Η Ηζηθή Σξάπεδα, 

εηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη σο εξγαιείν γηα ηελ ππεχζπλε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε κηα απφ ηηο 

πην ζχλζεηεο θαη, ηαπηφρξνλα απνθαζηζηηθέο δνκέο ηνπ θφζκνπ ηεο θνηλσλίαο: ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. Η δηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο είλαη ηψξα παγθφζκηα, θαη ε 

ηζρχο ηεο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ απηψλ. Δίλαη θαιφ λα 

ζπκφκαζηε φηη ε πξψηε χιε απηήο ηεο« αγνξάο », απηή πνπ δίλεη« δχλακε » ζε φζνπο ηε 

δηαρεηξίδνληαη, είλαη ε απνηακίεπζε ηελ νπνία νη πνιίηεο δεκηνπξγνχλ. Ωο απνηακηεπηέο 

πξέπεη επνκέλσο λα είκαζηε ελήκεξνη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ρξήζε 

ησλ ρξεκάησλ καο θαη λα νξγαλσζνχκε γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηε ζεκαζία ησλ αμηψλ θαη 

ηεο εζηθήο ζηε δηαρείξηζε ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ πφξνπ. Η Banca Etica δελ είλαη έλα 
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θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, αιιά ιεηηνπξγεί κε απφιπηε δηαθάλεηα σο ελδηάκεζνο γηα ηελ παξνρή 

πηζηψζεσλ, ρσξίο κπζηηθά γηα ην θνηλφ, κεηαθέξνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο, εθηφο απφ ηελ 

απνηακίεπζε, ηηο αμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ, έηζη ψζηε ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα απνηειεί πξαγκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε.  Αληηθείκελν 

ηεο Banca Etica είλαη λα ζπγθεληξψζεη ηνπο πφξνπο θαη ηελ εκπηζηνζχλε κέζσ εθείλσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία έρεη αλάγθε ε αζηηθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί, κε ηελ 

επίγλσζε πσο ην έξγν ηεο δελ  Banca Etica δελ ζα κείλεη ππνιεηκκαηηθφ, κφλν εάλ ε θνηλσλία 

θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί δηαρένληαη απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο δηάθνξνπο ζεζκνχο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, πξφθεηηαη γηα κία ρξεκαηνδφηεζε, φρη σο κέζνπ ηππνπνίεζεο, απνπξνζσπνπνίεζεο 

θαη απνζχλζεζεο, αιιά σο κέζνπ ελίζρπζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ δηαθνξψλ, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

εηαηξεηψλ  θαη ησλ ηδξπκάησλ πνπ «εκςπρψλνπλ» ηελ επηθξάηεηα, πξφθεηηαη γηα  κία 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ γίλεηαη αλαπφζπαζην κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο, ε Banca Etica ζεσξεί ζεκειηψδε ηελ ελεξγφ θαη  ππεχζπλε 

ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο ηεο βάζεο. 

 

1.1 πλεξγαζία Βνξξά θαη Νόηνπ 

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε, σο ρξεκαηνδνηηθφ κέζν κε ζηφρν ηελ αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, έδεηρλε πάληα κεγάιε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηηο λφηηεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ θαη ζπρλά εξσηάηαη ζρεηηθά κε ην πνηεο πξσηνβνπιίεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί 

εθείλε λα ζέζεη, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα γηα βνήζεηα 

θαη ζπλεξγαζία, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο γηα απηφλνκε αλάπηπμε, νη νπνίνη 

είλαη παξφληεο ζε απηέο ηηο ρψξεο. Απηή ε ηάζε αιιειεγγχεο κεηαμχ Βνξξά/Νφηνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ πνιινχο κεηφρνπο θαη θαηαζέηεο ηεο Banca Etica, νη νπνίνη ηελ έρνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ίδηαο ηεο ηξάπεδαο. 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο απηήο ηεο πξνζνρήο είλαη ε πεπνίζεζε πσο ε απειεπζέξσζε απφ ηε 

δπζηπρία θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ θησρφηεξσλ αλζξψπσλ δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα βνήζεηαο θαη ηηο επηδνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πινχζηεο ρψξεο -  ηα 

πξνγξάκκαηα είλαη ζπρλά θαθψο ζρεδηαζκέλα, γελλνχλ εμαξηήζεηο θαη θαζνξίδνληαη απφ 

ζηξαηεγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο – αιιά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  γηα απηφλνκε αλάπηπμε, νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ζε θίλεζε, αθφκα θαη ζηνλ 
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νηθνλνκηθφ ηνκέα, ελάξεηνπο θχθιχο βάζεη ησλ νπνίσλ ν θαζέλα ζα κπνξεί λα «παξάγεη 

έζνδα» θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Αληηθείκελν ινηπφλ απνηειεί 

ε λα ηεζεί ην άηνκν ζηε δηαδηθαζία, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ππεχζπλα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. ε απηή 

ηε ζχιιεςε ηεο αλάπηπμεο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη  ε πξφζβαζε ζηελ πίζησζε γηα ηηο 

πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Η πίζησζε πξάγκαηη ζα επηηξέπεη ζηηο νκάδεο απηέο λα 

δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ αλάιεςε νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ, αθφκε θαη 

αλ απηέο δελ είλαη ηφζν ζχλζεηεο.  

 

1.2 Σν θνηλσληθό δήηεκα 

Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο καο γίλνληαη φιν θαη ηαρχηεξεο. Η πιένλ 

δηαδεδνκέλε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ θαη ε αλάπηπμε κηαο ζπλερψο 

πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο (θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ) επηηαρχλεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζε ηέηνην βαζκφ, έηζη ψζηε ζπρλά λα 

ζπκβαίλνπλ ζε βάξνο ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληψλ ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη πάληα 

εμνπιηζκέλεο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απηέο ηηο αιιαγέο. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαη έρνπλ 

πιήμεη απηνχο πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ πξνλνκηνχρνη ηφπνη ζπγθέληξσζεο θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ.   Ο πξαγκαηηθφο θίλδπλφο είλαη ηψξα πσο ε αγνξά 

παγθνζκίσο μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ίδηαο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη κπνξεί λα 

απνδψζεη κφλε ηεο ηνλ ξφιν, ν νπνίνο αλήθε ζηελ πνιηηηθή πνπ αζθνχζε ε θπβέξλεζε ζε 

θάζε θνηλσλία.  

Η Banca Etica πηνζεηεί έλα φξακα ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν μεθηλά απφ ηελ παξαδνρή πσο ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεη  ηελ αμηνπξέπεηα ζε φια ηα πξφζσπα πνπ ηελ απαξηίδνπλ, λα εγγπάηαη 

θαη λα πξνσζεί  , ηελ αιιειεμάξηεζε, ηελ αιιειεγγχε, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ην 

δηθαίσκα-θαζήθνλ ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πην κεηνλεθηηθή 

ζέζε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο είλαη ε κεγάιε αλάπηπμε πνπ είρε ε 

Ιηαιία ζην θίλεκα ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ, έλα θίλεκα πνπ δξα 

θπξίσο ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ θαη ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ πιένλ 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη έλα αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, φπνπ ν 
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θαζέλαο ζα κπνξεί λα δεη, λα εξγάδεηαη, λα δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνπο άιινπο γηα ην θνηλφ θαιφ. Απηφ ην φξακα γηα ηελ θνηλσλία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

πσο ν άλζξσπνο αμίδεη γη απηφ πνπ είλαη, φρη γηα ηελ επθπΐα κε ηελ νπνία είλαη πξνηθηζκέλνο, 

νχηε γηα ηα νηθνλνκηθά αγαζά πνπ θαηέρεη ή γηα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Η Banca Etica 

επηβεβαηψλεη κέζσ ηεο δξάζεο ηεο, πσο νη δνκέο είλαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. Απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα γεγνλφηα, πσο ε βνήζεηα ζην άηνκν, αθφκε θη αλ είλαη 

νηθνλνκηθή, είλαη απζεληηθή εάλ είλαη απειεπζεξσηηθή, εάλ απνδίδεη ζην άηνκν ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ θαη ην ζπλνδεχεη κέζσ ηεο απηνλνκίαο.  

Η θνηλσληθή νηθνλνκία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ απηή ηελ έληαζε έρεη σο ζηφρν ηελ απφιπηε 

παξαδνρή ηεο επζχλεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, ηελ αλάιπζε θαη έξεπλα ησλ θαηάιιεισλ 

απαληήζεσλ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Απηφ δελ απαιιάζζεη ην θξάηνο θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, σο πξνο ην  πψο λα αλαθηήζνπλ, κε πην 

ελεξγφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ηηο αμίεο πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ελφο θξάηνπο πξφλνηαο. 

Η Banca Etica πηζηεχεη πσο ε αλάγθε γηα απαζρφιεζε ζηε Νφηηα Ιηαιία ιακβάλεη ηε κνξθή 

ελφο ζνβαξνχ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν εθηφο φηη πιήηηεη πξνζσπηθά θαη 

ππαξμηαθά ηηο πην αδχλακεο δψλεο ηνπ πιεζπζκνχ,  ππνλνκεχεη ηα ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη πξνσζεί ηα δίθηπα ηεο καθίαο θαη άιιεο εμνπζίεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε.  

 

1.3 Σν πεξηβάιινλ 

Η Banca Etica αλαγλσξίδεη πσο νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ππφ-ζχλνιν ηνπ 

θπζηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηα φξηα. 

Η βηψζηκε αλάπηπμε πεξλά αλαπφθεπθηα κέζα απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ πφξσλ ηνπ, είηε επεηδή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θνηλνηήησλ καο, 

είηε επεηδή ε αθεξαηφηεηα ηνπ είλαη επίζεο ε εγγχεζε γηα ην κέιινλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη επνκέλσο λα ηεζεί ζηελ ππεξεζία φρη κφλν ηεο πξνψζεζεο 

κηαο νηθνινγηθήο θνπιηνχξαο, αιιά ζηελ ππεξεζία ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα 

ιακβάλνπλ ρψξα, ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην πεξηβάιινλ. 
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ήκεξα νη πεξηβαιινληηθνί κεραληζκνί πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηνπο 

λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ είλαη επαξθείο ψζηε λα αιιάμνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία κηαο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο κε πξάμεηο πνπ ζα 

επεξεάδνπλ απφ ηε κία πιεπξά ηελ θαηαλάισζε θαη απφ ηελ άιιε ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

θαζηζηψληαο ζαθέο πσο ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο, θπξίσο ηεο βηψζηκεο, δελ ζρεηίδεηαη 

απαξαίηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Η πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηεινχλ κφλν πξφβιεκα αηζζεηηθήο 

θαη θαιήο εθπαίδεπζεο, αιιά πεγάδνπλ απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε θχζε είλαη ην θνηλφ 

ζπίηη, θνηλή πεξηνπζία ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ηε δηαηεξνχκε 

αθέξαηα, βηψζηκε, φκνξθε γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο.    

Η βαζηθή ηδέα ηεο Banca Etica είλαη λα ρξεκαηνδνηεί απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ είλαη «πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο», ή θαιχηεξα πνπ δηαηεξνχλ αθέξαην ην 

θπζηθφ θεθάιαην, θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα αλαγελλεζνχλ. 

Πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε δηρνηνκία κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο θχζεο, θαη λα ελαξκνληζηνχλ νη νηθνλνκηθψλ ζηφρνη κε ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο 

θιεξνλνκηάο. 

 

1.4 Γεζκεύζεηο 

Ωο ηξάπεδα δεζκεπφκαζηε λα: 

πξνιακβάλνπκε, ράξε ζηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ζηα νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, 

πηζαλέο  δεκηέο θαη πεξηβαιινληηθέο αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ πξνθιεζεί απφ 

ην ίδξπκά καο, ή/θαη απφ απνδέθηεο ρξεκαηνδφηεζήο καο,  

εηζάγνπκε, κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

δηαρείξηζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνζνρή θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ελζαξξχλνπκε θαη λα πξνσζήζνπκε ηε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

 
55 

 

κε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηεπζχλνληάο ηεο ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

δηεξγαζίεο παξαγσγήο.  

 

1.5 Σν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα 

Η ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη ζηελ νπζία σο ζηφρν λα κεηαθέξεη ηνλ πινχην απφ 

απηνχο πνπ απνηακηεχνπλ ζε εθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαη θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο (άηνκα, νηθνγέλεηεο, επηρεηξήζεηο, δεκφζηνη νξγαληζκνί). 

Πξφθεηηαη γηα κία αλαγθαία ιεηηνπξγία, φρη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, αιιά θαη γηα έλα κεγάιν κέξνο νηθνλνκηθψλ κνληέισλ 

πνπ ππάξρνπλ. Ο απνηακηεπηήο, θαηαλνψληαο ηελ πνιππινθφηεηα απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

πξνηηκά λα απεπζπλζεί ζε έλαλ ελδηάκεζν – ζπλήζσο ζε κία ηξάπεδα- κε ηελ πεπνίζεζε πσο 

δηαρεηξίδεηαη κε ζσζηφ θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν ηηο θαηαζέζεηο, έσο φηνπ δελ ζα έρεη πηα 

αλάγθε ν ίδηνο ν απνηακηεπηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηά ηνπ.  

ήκεξα, σζηφζν, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ππεξβαίλεη θαηά πνιχ απηφλ ηνλ ξφιν. Οη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο - έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ θαη πξντφλησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν ζε παγθφζκηα θιίκαθα - έρνπλ ζεκεηψζεη πνιχ 

κεγάιε αχμεζε, πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ αξρψλ, αιιά θπξίσο έμσ απφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ απνηειεί ηελ 

απνθιεηζηηθή κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

ήκεξα ζε απηή ηελ αγνξά αληαιιάζζνπκε θαζεκεξηλά ρηιηάδεο δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Απηφ ην ηεξάζηην πνζφ «αζηαζνχο» θεθαιαίνπ, ην νπνίν θηλείηαη κέζσ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ 

ζε αλαδήηεζε βξαρππξφζεζκσλ θεξδνζθνπηθψλ αγνξψλ, είλαη έηνηκν κέζα ζε ιίγα ιεπηά λα 

κεηαθηλεζεί απφ ην έλα κέξνο ηνπ πιαλήηε ζην άιιν, κε ηελ ειάρηζηε κεηαβνιή ηνπ 

επηηνθίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πςειή ηαρχηεηα 

θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ (πνιιέο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο έρνπλ δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ 12 

σξψλ) θαη ε εμαηξεηηθή θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ. πρλά σζηφζν, νη ζπλαιιαγέο απηέο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθέο επελδχζεηο, θαη δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγνπλ αγαζά, ππεξεζίεο θαη 

απαζρφιεζε. Σα ίδηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθα θαη εζηηάδνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα πνιιαπιαζηάζνπλ 
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ην «value for money», ζηνρεχνληαο ζηελ θεξδνζθνπία, θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ φιν 

θαη πην ζαθή ηελ ππεξνρή ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία. Σν γεγνλφο 

απηφ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

έλα αθφκε θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα «πεξηθνπεί» πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειφηεξν 

θέξδνο.   

Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηνρεχεη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα εηζαγάγεη σο ζεκείν αλαθνξάο 

ηελ αληαλάθιαζε ηεο επέλδπζεο ζηε ιεγφκελε «πξαγκαηηθή» νηθνλνκία, θαη πξνηείλεη ηελ 

αιιαγή ηεο «νηθνλνκηθήο» ζπκπεξηθνξάο κε κία πην θνηλσληθή έλλνηα, ππνζηεξίδνληαο φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη κε ηελ νπηηθή κηαο αλζξψπηλεο θαη νηθνινγηθά βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Καηά ζπλέπεηα, απνζθνπεί λα αλαπηχμεη δείθηεο πνπ αληρλεχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε, ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα θξηηήξηα απηά 

βαζίδνληαη ζηνπο λένπο δείθηεο αλάπηπμεο, φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε, νη 

νπνίνη ππνζέηνπλ πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο ηελ αλζξψπηλε 

αλάπηπμε. Η εζηθή ρξεκαηνδφηεζε παξνπζίαζε ηα ηειεπηαία 20-25 έληνλε εμέιημε: 

γελλεκέλε γηα λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνηακηεχζεσλ, 

αληηδξψληαο εηξεληθά ζηελ εμνπζία θαη ζην φρη πνιχ δηαθαλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζα 

κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα, ζέηνληαο ζην θέληξν ηεο ηαπηφηεηάο θαη ηεο δξάζεο ηεο 

– θαη ζηνπο κεηαμχ ηνπο δεζκνχο - ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επζχλε ησλ επελδπηψλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ, αλαιακβάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλαλ πην ελεξγφ θαη δπλακηθφ ξφιν 

ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

 

1.6 Δηξήλε θαη κε άζθεζε βίαο 

Η ηξάπεδά καο ζεσξεί ηελ πίζησζε έλα απφ ηα βαζηθά δηθαηψκαηα, θαη επνκέλσο έρνπλ 

αλάγθε γηα «πίζησζε/ εκπηζηνζχλε»
35

 φια ηα αλζξψπηλα φληα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο.  Δκείο 

πηζηεχνπκε φζν θαλείο άιινο, ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ζηε ρξήζε θαη ζηελ αλάπηπμε κε-

βίαησλ κεζφδσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Γλσξίδνπκε πσο ηα θίλεηξα πνπ βξίζθνληαη ζηε 

βάζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη πνιχπινθα, σζηφζν, πηζηεχνπκε πσο ε κφλε πξαγκαηηθή ιχζε 

                                                           
35

 τθν ιταλικι γλϊςςα το ριμα από το οποίο προκφπτει θ λζξθ πίςτωςθ (credito) είναι το credere, το οποίο 
ςθμαίνει πιςτεφω, δείχνω εμπιςτοςφνθ ςε κάποιον. 
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γη απηά πεξλά απαξαίηεηα απφ ηελ αλάιεςε ππεχζπλεο ζηάζεο απφ εκάο ηνπο ίδηνπο, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζηελ πξνζπκία γηα δηάινγν θαη ζπλεξγαζία, ζηε δηαξθή αλαδήηεζε ηεο 

δηθαηνζχλεο –εηδηθά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα- ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη εηξήλε. 

Σν ρξήκα είλαη πεγή, φπσο θαη φξγαλν άζθεζεο εμνπζίαο, ζπγθξνχζεσλ, θαηαπίεζεο, βίαο, 

ζθιεξφηεηαο. Η Banca Etica, πξνηείλνληαο αλη 'απηνχ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα γηα κηα 

πξαγκαηηθά αλζξψπηλε αλάπηπμε, έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη ή λα εμαιείςεη απηά ηα ζηνηρεία 

ζχγθξνπζεο, ηα νπνία πξνβάιινπλ κηα βίαηε πιεπξά ηεο νηθνλνκίαο.  

Η επηινγή ινηπφλ κηαο κε βίαηεο κεζνδνινγίαο, πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζε ζαθή θξηηήξηα 

θαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ηε δξάζε ηεο 

Ηζηθήο Σξάπεδαο:  

Πξνέιεπζε ηνπ ρξήκαηνο: επεηδή ην ρξήκα θαξπφο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε πιήξε 

ζεβαζκφ ζηνπο αλζξψπνπο, ζηε θχζε, ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε 

κεηαμχ ησλ ιαψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ, απνθεχγνληαο λα ηξνθνδνηνχλ, έζησ θαη έκκεζα, παξάλνκεο 

ελέξγεηεο (βι. ηξνκνθξαηία ή νξγαλσκέλν έγθιεκα) ή απαξάδεθηεο εζηθά απφςεηο (φπσο ηνλ 

πφιεκν).  

Η ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο: θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κία αλάιπζε γηα ην θαηά πφζν ε κε άζθεζε βίαο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη, ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπ ζρέζεηο, θαηά πφζν 

είλαη ζε ζέζε ν νξγαληζκφο λα ζπκβάιεη ζηελ «εηξήλεπζε» ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Γηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ: Η Banca Etica, γηα 

ηελ πνιππινθφηεηά ηεο, κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε κηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο 

ππαιιήινπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, θιπ. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο «δεζκνχο» 

ηεο θνηλφηεηαο απηήο, απνηηκψληαη νη ιεηηνπξγίεο βάζεη ησλ νπνίσλ αιιειεπηδξνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη θνξείο: ε δηαθάλεηα, ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ε πξαγκαηηθή 

βνχιεζε λα ηεζεί ππφ ζπδήηεζε, γηα ηε ιεηηνπξγία θνηλψλ ζηφρσλ θαη ελδηαθέξνληνο, ηνλ 
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ζεβαζκφ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ ην δηάινγν 

θαη ε αληηπαξάζεζε ζπλερίδεηαη.  

(Μπνιφληα, 24 Μαξηίνπ 2001 + πγθέληξσζε γηα ηελ εηξήλε, Καηφιηθα 1 θαη 2 

Φεβξνπαξίνπ 2002) 
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2.Δξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο δπλεηηθά 

ρξεκαηνδνηνύκελεο επηρεηξήζεηο  

Μεηξών νξγάλσζεο 

Οξγαληζκόο  _______________________ 

Ννκηθή Μνξθή_______________________ 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα _______________________ 

Πεδίν δξαζηεξηόηεηαο: 

* Παξνρή θνηλσληθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ 

* Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

* πλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε, αιιειέγγπν εκπόξην 

* Πξνώζεζε αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

Αξηζκόο ησλ κεηόρσλ ____________________ 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ κειώλ ____________________ 

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ____________________ 

Δίδνο ζύκβαζεο ____________________ 

Αξηζκόο εζεινληώλ ____________________ 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ___________________ 

Βαζηθά Οξγαληζκνί: 

ύιινγνη, ηδξύκαηα θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο ρσξίο ππαιιήινπο (A) 

Δλώζεηο, ηδξύκαηα θαη εξγαδόκελνη Με Κεξδνζθνπηθώλ Οξγαληζκώλ (Β) 

Μηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί (Γ) 

Κνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί (Γ) 

Κνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί κε εμεύξεζε εξγαζίαο (Δ) 
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 0 1 2 Τφποσ 
Ερώτηςησ 

Μορφή  
Οργανιςμοφ 

Λαϊκή Συμμετοχή (ςυντελεςτήσ 3)      

Πόςεσ ςυνελεφςεισ διεξάγονται ετθςίωσ; 0 1 >1 Γενικι Όλεσ 

Ποιο είναι το ποςοςτό των μελϊν που 
ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ;      

0/10% 10/20% >20% Γενικι Όλεσ 

Πραγματοποιοφνται ενθμερωτικζσ 
ςυναντιςεισ με τουσ εταίρουσ; 

Όχι Ενίοτε Ναι Γενικι Όλεσ 

υμμετζχουν οι εργαηόμενοι ςτισ 
ςτρατθγικζσ επιλογζσ; 

Όχι Ναι  Ειδικι Όλεσ 

Ποιο είναι το ποςοςτό των εταίρων ςε 
ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ; 

0/20% 20/50% >50% Ειδικι B,C,D,E 

Τπάρχει ζνασ εςωτερικόσ κανονιςμόσ που 
να διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι 
ςυμμετοχι; 

Όχι ε εξζλιξθ Ναι Γενικι Όλεσ 

Ζχει προγραμματιςτεί ι αςκείται μια 
εναλλαγι μεταξφ κυβερνθτικϊν φορζων; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

Διαφάνεια (ςυντελεςτήσ 3)      

Τπάρχει τακτικι ροι των πλθροφοριϊν ςτο 
εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

Τπάρχει  τακτικι ροι πλθροφοριϊν προσ τα 
ζξω; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

υντάςςεται κοινωνικόσ απολογιςμόσ; Όχι ε εξζλιξθ Ναι Γενικι Όλεσ 

Πιςτοποιείται ο προχπολογιςμόσ; Όχι Ναι  Ειδικι C,D,E 

Διευκρινίηεται θ κοινωνικι/περιβαλλοντικι 
δραςτθριότθτα ςτισ ςθμειϊςεισ; 

Όχι Ενίοτε Πάντα Ειδικι C,D,E 

Ίςεσ ευκαιρίεσ (ςυντελεςτήσ 2)      

Πόςεσ είναι οι γυναίκεσ ςτο ςφνολο του 
εργατικοφ δυναμικοφ; 

0/20% 20/50% >50% Ειδικι Όλεσ 

Πόςεσ είναι οι γυναίκεσ ςτο Διοικθτικό 
υμβοφλιο και ςτα άλλα όργανα λιψθσ 
αποφάςεων ςχετικά με το ςυνολικό αρικμό 
των μελϊν; 

0/20% 20/50% >50% Ειδικι Όλεσ 

Προβλζπεται θ προςταςία τθσ μθτρότθτασ 
ελλείψει των νομικϊν υποχρεϊςεων; 

Όχι Ναι  Ειδικι B.C,D,E 

Τπάρχουν μζλθ και εργαηόμενοι χωρίσ 
ιταλικι υπθκοότθτα; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 
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Παρζχεται ι κεωρείται πωσ πρζπει να 
προβλεφκεί κατάρτιςθ για τουσ ξζνουσ 
εργαηόμενουσ; 

Όχι Προβλζπεται Ναι Ειδικι B,C,D,E 

 
Σεβαςμόσ του περιβάλλοντοσ 
(ςυντελεςτήσ 3) 

     

Σθροφνται οι ιςχφοντεσ νόμοι για τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

Διεξάγεται ξεχωριςτά ςφςτθμα ςυλλογισ 
αποβλιτων; 

Όχι Προβλζπεται Ναι Γενικι Όλεσ 

Τπάρχει αξιολόγθςθ των κοινωνικϊν 
επιπτϊςεων των δραςτθριοτιτων; 

Όχι ε εξζλιξθ Ναι Ειδικι * 

Γίνονται επενδφςεισ για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ; 

Όχι Προβλζπεται Ναι Ειδικι * 

Κοινωνική ποιότητα που παράγεται 
(ςυντελεςτήσ 3) 

     

Τπάρχουν ςυςτιματα εξωτερικισ 
πιςτοποίθςθσ; 

Όχι ε εξζλιξθ Ναι Ειδικι C,D,E 

Ζχει προβλεφκεί θ τοποκζτθςθ εγγφθςθσ 
από τον καταςκευαςτι; 

Όχι ε εξζλιξθ Ναι Ειδικι C,D,E 

Διενεργοφνται αυτό-αξιολογιςεισ για τθν 
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν; 

Όχι Ενίοτε Πάντα Γενικι Όλεσ 

Σα τελευταία χρόνια ςθμειϊκθκε αφξθςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ; 

Όχι Ναι  Ειδικι B,C,D,E 

Σεβαςμόσ των όρων εργαςίασ 
(ςυντελεςτήσ 2) 

     

Τπιρξαν διαφωνίεσ ςχετικά με τισ 
ςυμβάςεισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια ηωισ 
του οργανιςμοφ; 

Ναι   Ειδικι B,C,D,E 

Τπάρχουν ετιςια προγράμματα κατάρτιςθσ 
για τουσ εργαηομζνουσ; 

Όχι   Ειδικι B,C,D,E 

Τπιρξαν ατυχιματα κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια; 

Ναι Κάποιεσ 
φορζσ 

Όχι Ειδικι B,C,D,E 

Ποια είναι θ ςχζςθ μεταξφ των 
υψθλότερων και χαμθλότερων αμοιβϊν; 

>2 <2  Ειδικι B,C,D,E 

Αναμζνεται επίλυςθ προβλιματοσ των 
αρχιτεκτονικϊν εμποδίων ςτον χϊρο 
εργαςίασ; 

Όχι Προβλζπεται Ναι Γενικι Όλεσ 

Εθελοντιςμόσ (ςυντελεςτήσ 1) **      

Σι ποςοςτό αφξθςθσ υπιρξε τα τελευταία 
χρόνια ςτουσ εκελοντζσ; 

0/20% 20/50% >50% Ειδικι A,B 

Τπάρχουν ετιςιεσ ϊρεσ για τθν εκπαίδευςθ 
των εκελοντϊν; 

Όχι Ναι  Ειδικι A,B 
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Οι εκελοντζσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων; 

Όχι Ναι  Ειδικι A,B 

Αλληλεγγφη για τισ αςθενέςτερεσ 
κοινωνικέσ τάξεισ (ςυντελεςτήσ 3) 

     

Ποιο είναι το ποςοςτό των εργαηομζνων με 
και χωρίσ αναπθρία; 

0/30% >30%  Ειδικι E 

Αναμζνεται (αλλά δεν ζχει υλοποιθκεί 
ακόμα) θ παρουςία εργαηομζνων που 
βρίςκονται  ςε μειονεκτικι κζςθ, ακόμθ και 
εν απουςία κανονιςτικϊν περιοριςμϊν; 

Όχι Ναι  Ειδικι B,C,D 

Δδαθηθνί δεζκνί (ζπληειεζηήο 2)      

Έρεηε δεκηνπξγήζεη ράξηε ηεο πεξηνρήο; Όχι ε εξζλιξθ Ναι Γενικι Όλεσ 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλεξγαζίεο κε 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

Τπάξρεη ελεξγφο ζπκκεηνρή κε άιιεο 

εδαθηθέο νληφηεηεο; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξγα κε άιινπο 

κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο; 

Όχι Ναι  Γενικι Όλεσ 

 

 

 

 

3. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Banca Popolare Etica γηα ην έηνο 2011 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη νξηζκέλνη ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Banca Popolare Etica γηα ην 

έηνο 2011, καδί κε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο (απφιπηε δηαθχκαλζε, 

δηαθχκαλζε ζε %). ηνλ ίδην πίλαθα εκθαλίδνληαη παξάιιεια θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 2010.  

 

 

* τα ερωτιματα αυτά απαντοφν όλοι οι οργανιςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ 

**Δεν ςυμπλθρϊνεται αν ο οργανιςμόσ δεν ζχει και δεν απαιτεί τθν παρουςία εκελοντϊν και / ι αντιρρθςιϊν  
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     Πίλαθαο 3.1 

  Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο γηα ηελ Banca Popolare Etica 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ησλ δεηθηώλ 
2011 2010 

VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 828.793 723.390 105.402 14,57% 

Με ηνθνθφξα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 26.583 23.622 2.962 12,54% 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 855.376 747.011 108.364 14,51% 

Έληνθεο ππνρξεψζεηο 807.578 702.614 104.964 14,94% 

Με επαρζείο ππνρξεψζεηο 9.494 8.678 816 9,40% 

Ίδηα Κεθάιαηα 38.303 35.719 2.585 7,24% 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  855.376 747.011 108.364 14,51% 

Άκεζεο  Καηαζέζεηο 734.379 659.769 74.610 11,31% 

Έκκεζεο  Καηαζέζεηο 197.198 194.696 2.502 1,29% 

ύλνιν Υξεκαηνδνηήζεσλ (Άκεζεο θαη 

Έκκεζεο) 931.577 854.465 77.112 9,02% 

Καζαξέο Απαηηήζεηο ζε πειάηεο 541.947 436.571 105.375 24,14% 

Γείθηεο Γνκήο 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Άκεζεο Καηαζέζεηο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 85,85% 88,32% -2,47% -2,80% 

Γάλεηα ζε πειάηεο / Άκεζεο θαηαζέζεηο 73,80% 66,17% 7,63% 11,53& 

Γάλεηα ζε πειάηεο / χλνιν ελεξγεηηθνχ 63,36% 58,44% 4,92% 8,41% 

Γείθηεο Πνηόηεηαο Πηζηώζεσλ 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Mε εμππεξεηνχκελα δάλεηα / Γάλεηα πειαηψλ 0,44% 0,39% 0,05% 12,08% 

Καζαξά απνκεησκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 

δάλεηα ζε πειάηεο 3,22% 3,63% -0,40% 11,01% 

Καζαξά απνκεησκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / 

κεηνρηθφ θεθάιαην 45,61% 44,32% 1,30% 2,99% 
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Γείθηεο Κεξδνθνξίαο 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Kαζαξά έζνδα απφ κεηνρέο / Aπφδνζε Iδίσλ 

Kεθαιαίσλ 4,03% 2,69% 1,34% 49,81% 

Μηθηά θέξδε / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,72% 0,40% 0,32% 80% 

Γείθηεο Κεξδνθνξίαο 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο / Μέζα έληνθα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 2,49% 2,07% 0,41% 19,81% 

Έζνδα απφ ηφθνπο κεξηζκάησλ / Έζνδα / 

Μέζα έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 3,20% 2,73% 0,47% 17,22% 

Υξεσζηηθνί Σφθνη / Μέζνο φξνο  εληφθσλ 

ππνρξεψζεσλ  0,73% 0,68& 0,05% 7,35% 

Καζαξά έζνδα / Κέξδε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 3,33% 2,94% 0,39% 13,27% 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 76,12% 85,41% -9,30% 10,89% 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ / Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 56,47% 58,42% -1,96% -3,36% 

Γείθηεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Tier 1 - Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 8,25% 8,52% -0,27% -3,17% 

πλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

(ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο) 11,11% 12,28% -1,17% -9,53% 

Γείθηεο Γνκήο θαη Παξαγσγηθόηεηαο 2011 2010 
VAR  

Απόιπηε 

VAR 

% 

Μέζνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 194 181 13 7,21% 

Αξηζκφο θαηαζηεκάησλ 16 13 3 23,07% 

Γάλεηα ζε πειάηεο αλά εξγαδφκελν 2.794 2.412 382 15,84% 

πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε (άκεζε θαη έκκεζε) 4.802 4.721 81 17,15% 

Καζαξά θέξδε αλά εξγαδφκελν 133 112 21 18,75% 

Μέζν θφζηνο αλά εξγαδφκελν 57 56 1 1,79% 

Λεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά εξγαδφκελν 101 96 5 5,21% 
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4. πλέληεπμε πνπ παξαρσξήζεθε ζε Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο από ηνλ 

Fabbio Salviato 

“Γηα ηνλ Μπξερη, πνπ έγξαςε κεζνύζεο κηαο εζηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο γύξσ ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1930 ηελ «Οπεξα ηεο Πεληάξαο», ην δίιεκκα ήηαλ: «Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν έγθιεκα: ε 

ιεζηεία ή ε ίδξπζε κηαο ηξάπεδαο;». Σήκεξα, κεζνύζεο κηαο ηεξάζηηαο θαη παγθόζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ελ πνιινίο νθείιεηαη ζηηο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο, κπνξεί λα θαληάδεη 

από νμύκσξε έσο αζύκβαηε ε ύπαξμε κηαο Ηζηθήο Τξάπεδαο. Καη όκσο: ν Φάκπην Σαιβηάην 

είλαη εδώ θαη δέθα ρξόληα πξόεδξνο ηεο Ηζηθήο Τξάπεδαο ζηε γεηηνληθή Ιηαιία θαη κίιεζε ζηελ 

Αζήλα, πξνζθεθιεκέλνο ησλ νξγαλώζεσλ Γίθαηνπ Δκπνξίνπ - Fair Trade Hellas θαη ηεο 

νξγάλσζεο Ιηαιώλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, Bellaciao. 

 Φ. Σαιβηάην: «Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα εξγαζηεί γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ πνπ 

ζα έρνπλ θνηλσληθά νθέιε Λίγν πξηλ, παξαρώξεζε κηα ζπλέληεπμε ζηελ «Δ» γηα λα καο 

εμεγήζεη απηό πνπ εθ πξώηεο όςεσο δείρλεη αλεμήγεην, λα πξνβιέςεη λέα θνύζθα, αιιά θαη λα 

θαζνξίζεη ηε δηέμνδν ζηε δηνξαηηθόηεηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο.» 

 

Με όζα ζπκβαίλνπλ, έρνπκε εζηζηεί ζε κπζώδε πνζά ακνηβώλ ηωλ «γθόιληελ κπόηο». Δελ 

αληέρω ηελ αδηαθξηζία. Πνηνο είλαη ν κηζζόο ζαο; 

 «Ακείβνκαη κε 4.000 επξώ ηνλ κήλα: ε απόθαζε πνπ έρνπλ πάξεη νη 27.000 κέηνρνη θαη νη 

εξγαδόκελνη είλαη όηη ν κεγαιύηεξνο κηζζόο δελ κπνξεί λα είλαη πεληαπιάζηνο από ηνλ 

ρακειόηεξν, πνπ είλαη 1.000 επξώ». 

 

Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ θξίζε θαη ηνλ ξόιν ηωλ ηξαπεδώλ; 

«Γύν είλαη ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα. Πξώηνλ, όηη νη 20 θύξηεο ηξάπεδεο ζηνλ θόζκν έρνπλ 

παξνπζηάζεη ηα ηνμηθά νκόινγα ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπο σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο θαη 

απνηεινύλ ην ήκηζπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπο: απηό ζεκαίλεη όηη ε θαηάζηαζή ηνπο είλαη 

πνιύ επηθίλδπλε. Η δεύηεξε έλδεημε είλαη όηη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηνμηθνύ νκνιόγνπ πνπ 

θπθινθνξεί ζηνλ θόζκν είλαη 15 θνξέο κεγαιύηεξε από ηα παγθόζκηα εζσηεξηθά πξντόληα, 

νπόηε νη δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο είλαη ηεξάζηηεο. Απηό είλαη ζήκεξα ην πιαίζην θαη απέλαληί ηνπ 
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νη 8 ηζρπξόηεξεο ρώξεο ζηνλ θόζκν, ε Δ.Δ. θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί δελ έρνπλ βξεη κηα 

ιύζε γηα λα αιιάμνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Οη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο αγνξάδνπλ μαλά ηα 

ηνμηθά πξντόληα, επεηδή έρνπλ πςειά θέξδε, αληί λα δίλνπλ πηζηώζεηο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε νη 

επηρεηξήζεηο, θαη απηό δεκηνπξγεί κεγάιν πξόβιεκα, ζην νπνίν αλ δελ δώζνπλ νη θπβεξλήζεηο 

ιύζεηο, ελδέρεηαη κέζα ζε ηξεηο-ηέζζεξηο κήλεο λα ζθάζεη θαη λέα θνύζθα». 

 

Ηζηθή θαη ηξάπεδα δείρλνπλ αζπκβίβαζηεο έλλνηεο. Πώο ηηο ζπκβηβάδεηε; 

«Δίκαζηε κηα ζπλεξγαηηθή ηξάπεδα κε 27.000 κεηόρνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξίπνπ 3.000 είλαη 

νξγαλώζεηο, ηδξύκαηα, ζπλδηθάηα, Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί. Ηζηθή ζεκαίλεη κηα 

ηξάπεδα κε δηαθάλεηα· έηζη ηελ αληηιακβάλεηαη ν θόζκνο πνπ καο εκπηζηεύεηαη, εηδηθά ηώξα. 

Γειαδή κπνξείο λα δεηο ζηελ ηζηνζειίδα καο όιεο καο ηηο πηζηώζεηο. Γελ είκαζηε βαξηά 

ηξάπεδα: έρνπκε παξάξηεκα ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη νηθνλνκηθνύο εξγαδόκελνπο ζηηο πόιεηο, νη 

βαζηθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζσ Γηαδηθηύνπ, κε απνηέιεζκα ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο καο λα 

κελ είλαη πςειό θαη λα είκαζηε αξθεηά αληαγσληζηηθνί ζε ό,ηη αθνξά ζηηο εηζπξάμεηο αιιά θαη 

ζηηο πηζηώζεηο. Χξεκαηνδνηνύκε βαζηθά ηέζζεξηο ηνκείο: θνηλσληθέο ζπλεξγαηηθέο επηρεηξήζεηο 

-ππάξρνπλ πάλσ από 10.000 ζηελ Ιηαιία-, ζπλεηαηξηζκνύο, πεξηβαιινληηθέο επηρεηξήζεηο, κε 

θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο θαη νξγαλώζεηο δίθαηνπ εκπνξίνπ. Δλαο αθόκε ηνκέαο πνπ 

αλαπηύζζνπκε ηειεπηαία είλαη νη κηθξνπηζηώζεηο ζε άηνκα, δίθηπα, νξγαλώζεηο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη κηθξά πνζά - ππνινγίδνπκε ζε 7 εθαη. ηα άηνκα κε ηέηνηεο 

αλάγθεο ζηελ Ιηαιία». 

Πνην είλαη ην πξνθίι ηωλ πειαηώλ ζαο; 

«Δίλαη από ζρεδηαζηέο, παλεπηζηήκηα, κεηνλεθηνύζεο νκάδεο (άλεξγνη, ΑκεΑ, 

απνθπιαθηζκέλνη), αιιά θαη εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθέο, αθόκε θαη δήκνη πνπ έρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ καδί καο θνηλσληθά πξνγξάκκαηα» 

Όια απηά δελ αθνύγνληαη θαη πνιύ επηθεξδή. Σαο μεπιεξώλνπλ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγείηε; 

«Σπλήζσο λνκίδνπλ όηη νη ελαιιαθηηθέο ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνύλ πην ξηςνθίλδπλεο 

επηρεηξήζεηο, αιιά ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Σηελ Ιηαιία, ην κέζν πνζνζηό κε 

απνπιεξσκήο είλαη 3%, ελώ ζε καο κόιηο 0,5%, νπόηε δελ έρνπκε ηέηνην πξόβιεκα. Έρνπκε 

ππνθαηαζηήκαηα θαη 250 εξγαδόκελνπο θαη ρηιηάδεο κεηόρνπο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
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νξγαλώζεηο: ζε θάζε πόιε νξγαλώλνπκε κηα ηνπηθή νκάδα εζεινληώλ πνπ βνεζνύλ γηα 

παξάδεηγκα, όηαλ ελδηαθέξεηαη κηα επηρείξεζε. Δίλαη νη εζεινληέο απηνί πνπ εξεπλνύλ. Έρνπκε 

δειαδή έλα άηππν ζύζηεκα ειέγρνπ. Δπίζεο, όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη πξόβιεκα, ζπλήζσο 

επηθνηλσλεί καδί καο θαη πξνζπαζνύκε λα βξνύκε από θνηλνύ ιύζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο 

ηξάπεδεο, πνπ ζπλήζσο δελ ην ζπδεηνύλ». 

 

Υπάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε κηαο ηέηνηαο ηξάπεδαο ζηελ Ειιάδα; 

«Πξνσζνύκε ηελ ίδξπζε κηαο Σπλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθώλ Ηζηθώλ θαη Δλαιιαθηηθώλ 

Τξαπεδώλ ηα επόκελα ρξόληα, ζε ζπλεξγαζία κε παξόκνηνπο νξγαληζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζε όιε 

ηελ Δπξώπε, νπόηε νη ελδηαθεξόκελεο Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλώζεηο ζηελ Διιάδα ζα 

κπνξνύζαλ λα αλνίμνπλ έλα ππνθαηάζηεκα ηεο παλεπξσπατθήο εζηθήο ηξάπεδαο. Δίλαη αξθεηά 

πεξίπινθν λα αλνίμεηο κηα ηξάπεδα, ρξεηάδεζαη κεγάιν θεθάιαην· ηνπιάρηζηνλ 10 εθαη. 

επξώ…». 

 

Πώο ηα πάηε κε ηελ θξίζε; 

«Από ηόηε πνπ μεθίλεζε απμήζακε ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο: είρακε 30% αύμεζε απνηακηεύζεσλ 

θαη 40% αύμεζε δαλείσλ. Πνιινί ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηελ Ηζηθή Τξάπεδα. 

επεηδή έρνπλ κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε θαη πηζηεύνπλ όηη είλαη θαιύηεξεο νη θνηλσληθέο καο 

επελδύζεηο από ηηο παξαδνζηαθέο. Τελ ίδηα ζηηγκή είλαη ζεκαληηθό όηη ε Ηζηθή Τξάπεδα 

θξάηεζε αλνηρηέο ηηο πόξηεο ηεο γηα ηνπο θησρνύο θαη δίλεη πηζηώζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε, γηαηί νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο δελ δίλνπλ δάλεηα· πξνηηκνύλ ηα πην 

θεξδνθόξα ηνμηθά πξντόληα -θαη νθείινπλ λα αιιάμνπλ κπαιά». 

 

Σηελ Ειιάδα δνύκε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε. Πώο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ νη αξρέο 

ζαο; 

«Η θξίζε είλαη κηα επθαηξία αιιαγήο. Δίλαη κηα θαιή ζηηγκή γηα λα δεκηνπξγήζεηο λέεο 

δνπιεηέο, εηδηθά ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηθή καο πεξηθέξεηα ζηε Βόξεηα 

Ιηαιία πξηλ από ηξία ρξόληα ζηελ εγθαηάζηαζε ειηαθώλ πάλει εξγάδνληαλ 250 άηνκα θαη 
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ζήκεξα είλαη 5.000. Γεκηνπξγήζακε πάλσ από 4.000 ζέζεηο εξγαζίαο κόλν ζε κηα πεξηθέξεηα: 

ππάξρνπλ λέεο δνπιεηέο, όρη όκσο ζηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκία, αιιά ζηε δηνξαηηθόηεηα κηαο 

λέαο νηθνλνκίαο, πνπ γηα καο είλαη ε πξάζηλε νηθνλνκία. Σηελ Ιηαιία έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία 

απηή ε θαηεύζπλζε: βηνινγηθά πξντόληα, αλαλεώζηκε ελέξγεηα, νηθνινγηθά απηνθίλεηα είλαη ν 

λένο ηνκέαο αλζεξώλ δξαζηεξηνηήησλ». 

 

Πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο αθνξνύλ ζηελ αδπλακία απνπιεξωκήο θαηαλαιωηηθώλ 

δαλείωλ. Θα κπνξνύζε ε ηξάπεδά ζαο λα απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή κνξθή πξνώζεζεο ηεο 

θαηαλάιωζεο; 

«Γηα καο είλαη ζεκαληηθό λα βξνύκε έλα λέν ηξόπν δσήο, όπνπ πξνεγείηαη ε επεκεξία ηεο 

πόιεο από ηελ θαινπέξαζε ηεο νηθνγέλεηαο. Σ’ απηό ηνλ ηξόπν δσήο δελ έρεη ζεκαζία ε 

θαηαλάισζε, αιιά ην λα βξνύκε ιύζεηο ώζηε λα σθεινύληαη θαη λα βξίζθνπλ ηνλ ξόιν ηνπο 

κέζα από κηα δηαθνξεηηθή θνηλσληθή πξνζέγγηζε νη θνηλόηεηεο». 

Καη πνύ βξίζθεηαη ην θέξδνο, κε ην νπνίν γαινπρνύληαη νη νηθνλνκνιόγνη; 

«Τν θέξδνο είλαη ζεκαληηθό γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, αιιά εκάο καο ελδηαθέξεη ην θέξδνο 

ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, όρη απιώο ην νηθνλνκηθό. Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θέξδνπο δελ είλαη δπλαηή απηή ηε ζηηγκή, νύηε είλαη απηή απνδεθηή πιένλ από ηνλ 

θόζκν». 

Τη πξνηείλεηε; 

«Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαιάβεη όηη ρξεηάδεηαη αιιαγή όρη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο, αιιά γηα ηε κέγηζηε θνηλσληθνπνίεζε ησλ θεξδώλ. Όηη νθείιεη λα εξγαζηεί γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ πνπ ζα έρνπλ θνηλσληθά νθέιε». “ 

Πεγή: Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», ηεχρνο αββάηνπ, 16 Ιαλνπαξίνπ 2010 
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ςΛεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ εζηθήο ζηελ Δπξώπε κε βάζε ην κνληέιν ηεο ηηαιηθήο Banca Popolare Etica. 

Πξννπηηθέο γηα ηελ παξνπζία ηξάπεδαο εζηθήο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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6. http://www.legge231.net/ 

7. http://rondine.altromercato.net/ 

8. http://www.latortugafeliz.com/ 

9. http://www.kyotoclub.org/home 

10. http://www.innesco.it/   

11. http://www.inaise.org/ 

12.  http://www.febea.org/ 

13. http://www.unicredit.it/  

14. http://www.mps.it 

15. http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n261

15_el.htm 

16. http://www.blogal.gr/bancaetica/  

17. http://www.enet.gr/    
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http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26115_el.htm
http://www.blogal.gr/bancaetica/
http://www.enet.gr/
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