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Lakossági pénzügyekr ıl 
zöld szemmel

Problémák :

- Nem tudjuk mibe fektetnek a bankok és 
nehezen befolyásolható (Átláthatóság)

- A kereskedelmi bankok által elvárt 
kamat fenntartható módon nem 
termelhetı meg. (Fenntarthatóság)

- Alacsony lakossági tudatosság.

- Profitmaximalizálás, mint fı cél, és
rövid távú gondolkodás a bankoknál.

Bankba rakott pénzünk nem mindegy hol és hogyan 
forog, milyen környezeti és társadalmi hatásokat ok oz.
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Befektet ıi felel ısség 
pénzügyi döntéseknél

Hagyományos, pénzügyi 
szemlélet:

„Felel ıs befektetés”:

Hozam

Kockázat Likviditás

Hozam

Kockázat Likviditás

Felhasználás 
módja
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Felelıs (etikus, fenntartható…) 

befektetések: a  pénzügyi 

szempontokon túlmutatva nagy 

hangsúlyt kapnak a társadalmi, 

környezeti hatások és etikai 

kérdések.

Közösségi befektetések: a 

profit egy részérıl lemondva 

hátrányos helyzető közösségek 

kezdeményezéseinek 

finanszírozása.

Felelıs, etikus 
befektetések
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Eredet

• Egyházi (alkohol-, cigaretta-, illetve 
rabszolgatartó  vállalkozások 
tiltása), kamatszedés erkölcstelen 
(Aquinoi Szent Tamás).

• Etikai szőrı modern megjelenése: 
Vietnami háború, napalm 
bombázások, Dow Chemicals
elleni tiltakozások, bojkott 
felhívások apartheid ellen.

Felelıs, etikus 
befektetések
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Külföldi példák
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Bankok:

- Nem igazán tudnak a kérdéssel mit kezdeni: „Felelıs 
befektetés” konferencia van, de az ügyfélszolgálat nem érti 
a kérdést...

- Etikai kódexekben és adományozási tevékenységben 
merül ki a társadalmi felelısségvállalás.

Befektetési alapok:

- Etikus bef. alapok elérhetıek (7,9 Mrd. Ft), de sokszor 
csak „zöldrefestést” jelentenek (ld. Monsanto az MKB „Zöld 
Bolygó” vagy K&H „Öko” alapokban).

- Sokszor csak a külföldi anyabankok befektetési alapjainak 
helyi forgalmazását jelentik.

Hazai helyzet
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Foto:M. Brcak

Növekv ı tudatosság a 
közvéleményben

„Mohi” csata, 2008. április:

Zöld szervezetek nyomására az 
Erste Bank visszalépett a Mohi 
(Mohovce) atomerımő 
bıvítésének finanszírozásától

� Civil szervezetek szerepe
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ÖKOBANK Projekt

Célunk: 

1. Szemléletformálás

2. Egy „Ökobank” megalapozása: olyan szövetkezeti alapú
pénzintézet, amely nem csak a profit nagyságát tartja szem elıtt, 
hanem mérsékelt haszon mellett bizonyos elıremutató társadalmi, 
környezeti célokat finanszíroz kedvezményes hitelekkel.

- Felelıs befektetési kínálat bıvítése Magyarországon, valódi etikus 
termék bevezetése (pl.: zöld befektetés ne génmódosítást jelentsen);

- Fenntartható modellek segítése: biogazdálkodás, megújuló energia, 
szociális gazdaság, civil szervezetek speciális igényeinek kielégítése, 
kedvezményes hitelkamat lehetısége;

- Helyi pénzügyi körfolyamatok kialakítása: helyi pénzbıl elıremutató 
helyi célokat megvalósítani.
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• Átláthatóság : információ a kihelyezett hitelekrıl és egyben 
választási lehetıség biztosítása a betétesnek.

• Egy közösségi tulajdonban lévı, szövetkezeti pénzintézet erısíti a 
közösség tulajdonosi tudatát, és a civil öntudatot, hozzájárul egy 
fenntarthatóbb közösség kialakításához.

• „Fenntartható ” bank: jó célok finanszírozása, de gazdaságilag is 
életképesen. Kedvezményes hitelkamatok elıremutató célokra.

• „Felelıs” vagy „etikus” befektetés: dohány-, szesz-, hadiipar, 
gyerekmunka, géntechnológia, állatkísérletek kizárása, környezeti-
társadalmi haszon egyenrangú a pénzügyivel. Célterületek: non-
profit kezdeményezések, szociális gazdaság, megújuló energiák, 
biogazdálkodás.

Alapértékek

ÖKOBANK Projekt
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ÖKOBANK: lépésr ıl lépésre

1. Szemléletformálás: honlap, kiadvány stb. (2009. januártól)

2. Szakmai mőhely (2009. márciustól)

3. Közvéleménykutatás (2009. II-III. negyedév)

4. Megvalósíthatósági tanulmány (2009. végére)

5. Üzleti terv készítés (2010. II. negyedév)

6. Hálózatépítés, kampány (2010. folyamán)
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Támogatók


