
Etikus Bank
Egy egyedi olasz bank innovatív kapcsolati jellemzői

Amikor először hall valaki a padovai székhelyű Etikus Bankról, rög-
tön megkérdezi: „Mi ez az Etikus Bank? Lehet egy bank etikus?” Én
magam is így voltam ezzel, amikor Leonardo Becchetti professzor, az
Etikus Bank Etikai Bizottságának elnöke bemutatta nekünk ezt a pénz-
ügyi intézményt a milánói Civil Közgazdaságtan mesterképzés egyik
óráján. Az Etikus Bank (Banca Etica) egy „innovatív bank, egyedi Olasz -
országban — és sokak szerint a világon is —, amely teljes tevékeny-
ségét, operatív és kulturális szinten, az etikus pénzügyek alapján vég-
zi, melynek alapelvei: átláthatóság, hitelhez való jutás joga, hatékonyság
és a gazdasági tevékenység nem gazdasági jellegű következményei-
re való odafigyelés”.1 Rögtön magával ragadott a téma — bármely szer-
vezet büszke lehetne magára, ha tevékenységét ilyen mély és stabil eti-
kai alapokra építené, de mindez a pénzügyi szektorban különösen
felkelti az érdeklődést. Munkám célja pusztán az, hogy bemutassa, mi
is az az Etikus Bank, és hogyan, milyen újszerű módon viszonyul az
érintettjeihez. (Érintett minden olyan természetes vagy jogi személy,
akire hatással van a Bank működése, vagy aki hatással van rá.) Mind-
ezt azért, mert úgy vélem, hogy ebben a hozzáállásban rejlik igazi, szá-
munk ra is hasznosítható újdonsága. Nem szeretnék, és nem is tudnék
mindent bemutatni, csak azokat a különlegességeket, amelyek e szűk
szempont mentén megérintettek „felfedező utamon”.

I. Etikus Bank?

Az Etikus Bank tehát az etikus pénzügyek egyik konkrét megvaló-
sulása. De mi az az etikus pénzügy? Többnyire azt gondoljuk, hogy
ez a két szó, pénzügy és etika ellentmondásban áll egymással, és
bizonyos szempontból igazunk van. Lényegében a ma jellemző, ki-
mondott etikai elvek nélkül működő pénzügy (amely valójában az
utilitarista etikára alapszik) hatalmas lökést adott a mostani vál-
sághoz, ha nem egyenesen az okozta. És éppen ez a válság mutatta
meg, hogy mekkora szükség lenne olyan pénzügyre (és minden
más tevékenységre), amely stabil etikai alapokon áll.

„Az Etikus Bank nem kizárólag saját érdemei miatt létezik, hanem
a piac érdemtelensége miatt; az Etikus Bank azért van a piacon,
hogy bemutassa és megértesse, hogy a piacnak szüksége van arra,
hogy a gazdaság és a pénzügy újra felfedezze az etikus, érzékeny,
szociális arcát, nemcsak szavakban, hanem tettekben is.”2

Pontosan ebből ered igazi célja. Azt sugallja, hogy tartsuk ellen-
őrzés alatt: 1. fogyasztásunkat: vagyis egyre érzékenyebbek legyünk
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a minket körülvevő világra, a szegénységre, a kirekesztésre és a kör-
nyezeti pusztulásra, 2. megtakarításainkat: vagyis megtakarított pén-
zünk nemes, társadalmi célokat szolgáljon.

„Továbbá azt is sugallja, hogy a pénzünknek hatalma van, nem ste-
ril, amint azt a piac el akarja hitetni velünk, hanem meg tudja változ-
tatni a világot.” Emlékeztet minket, hogy minden nap többször sza-
vazunk a pénztárcánkkal, hiszen fogyasztóként és megtakarítóként
hozott döntéseink valóban befolyásolják a világ menetét, sokkal job-
ban, mint gondolnánk. Nem meglepő tehát, hogy amint a létezése,
úgy a végcélja is egy paradoxon: „feleslegessé válni, és eltűnni a pi-
acról, amikor a piac maga etikus lesz a benne közreműködő embe-
rekkel együtt.”3

Lehetetlen nem észrevenni, hogy ezen alapelvek és célok mögött
egy különleges és kifinomult közgazdasági elmélet áll: a civil köz-
gazdaságtan, amely úgy tekint a gazdaságra, mint eszközre, amely
minden egyes ember és a társadalom jólétét, fejlődését, a közjót
(közboldogságot4) szolgálja. A következő táblázat tartalmazza az
alapvető különbségeket a mainstream közgazdaságtan és a civil
közgazdaságtan szemléletmódja között.5

A világos példák alapján megfigyelhetjük, hogy a civil közgazdaságtan
nem utasítja el minden tekintetben a mainstream közgazdaságtant, ha-
nem belülről szeretné megváltoztatni a gazdasági cselekvők belső mo-
tivációjának módosítása által: az egyéni profitmaximalizálás helyett a
közjó maximalizálása a cél. „A civil közgazdaságtan a piac, a csere és
általánosabban a gazdasági élet kölcsönösség elvét6 továbbvivő és kiter-

3Uo. 109., 111.
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jesztő felfogása.”7 A kölcsönösségét, amely megkérdőjelezi a racioná-
lis egoizmus paradigmáját.8 A civil közgazdaságtan gyökerében nagyon
pontos emberkép áll: az ember nem csupán egyén, hanem személy, „ahol
az egyén egyedül önmaga, míg a személy annyiban önmaga, ameny-
nyiben kapcsolatban áll másokkal”.9 Az ember, aki legteljesebb meg-
valósulását a többiekkel való kapcsolatban találja meg, tehát nem homo
econo micus, hanem homo reciprocans. Az Etikus Bank érintettjeivel való
kapcsolat jellegzetességeinek elemzése során ennek az emberképnek
egy konkrét megvalósulását látjuk majd éppen a pénzügyek területén,
mely alapesetben elég távolinak tűnik tőle.

A pénzügyi majd reálgazdasági válság alapvető változásokat hozott
a nemzetközi pénzügyi rendszer, a bankok, a vállalatok és sokunk
életében. Az Etikus Bank tapasztalata különösen felértékelődött a vál-
ság hatására. Ennek érzékeltetésére talán elég az a tény, hogy a válság
kitörése utáni első két hónapban (2008. augusztus–szeptember) 100
százalékkal nőtt a folyószámlanyitási kérelmek száma. Az Etikus
Bank helyzete stabil, és folyamatos növekedésben van.

II. Innovatív kapcsolati jellemzők

Célom néhány olyan kapcsolati jellemző összefoglalása, amelyet in-
novatívnak tartok egy „tradicionális, normális” bankhoz vagy vál-
lalkozáshoz képest (melynek fő célja kizárólag a profit maximalizá-
lása). Először az olyan alapelveket tekintem át, amelyek minden
érintettel befolyásolják a kapcsolatot, majd bemutatom a tulajdono-
sokkal, ügyfelekkel és a munkavállalókkal kapcsolatos innovációkat.

Számos különlegesség található már a Bank Alapító okiratában is,
melyek közül a két legalapvetőbbet emeljük ki:

Az alapelvek megfogalmazása (5. paragrafus)
Az Alapító okirat 5. paragrafusa (Célok) igazi újdonság az olasz

bankrendszerben. Ez az etika operatív koncepciójának bevezetése
a pénzügyi és bankvilágba. Összefoglalja azokat az etikai alapel-
veket, amelyekre a Bank épül, hivatkozva az etikus pénzügyek
alapelveire, majd kimondja, hogy „a begyűjtött pénzt szociális gaz-
dasági tevékenységekre fordítja, melyeknek célja társadalmi, kör-
nyezeti és kulturális haszon létrehozása”.10

Etikai Bizottság (48. paragrafus)
Az Etikai Bizottság a kötelező szervezeti egységek mellett önkén-

tesen létrehozott szervezet. 5–7 tagból áll, akiket három évre választ
a Bank taggyűlésének abszolút többsége. „A Bizottság dolga az, hogy
— mint etikai képviseleti és garanciális szervezet — garantálja,
hogy a Bank az Alapító okirat által lefektetett etikai kritériumok te-
rületén fejlődjön.” Legalább évente egyszer beszámol működéséről a
taggyűlés nek. Tevékenységét részletesebben meghatározza az Etikai
Bizottság Szabályzata, amelyből egy mondatot emelnék ki: „felügyel,

zók”, például a közösségi
gazdasági cégek — meg
kellene erősödnie, hogy

egy súlycsoportba kerüljön
a magán- és közszférával.

7Luigino Bruni – Stefano
Zamagni: Economia

civile. Efficienza, equità e
pubblica felicità. Il Mulino,

Bologna, 2004, 277.

Az Etikus Bank
és a pénzügyi,

gazdasági válság

8Luigino Bruni: La ferita
dell’altro. Economia e

relazioni umane.
Il Margine, Trento,

2007, 47–56.

9Luigino Bruni – Stefano
Zamagni: i. m. 174.

Minden érintettre
vonatkozóak

10Etikus Bank: Alapító
okirat, 6. 2007.

szeptemberi kiadás
http://www.bancaetica.co

m/Gallery/File/STATUTO_
AGO_2007.pdf, letöltés:

2009. február 24.

748

Eleje:Layout 1  2010.09.17.  11:54  Page 748    (Black plate)



hogy a társaság minden egyes tette az Etikai Kódex előírásainak és a
taggyűlés vonatkozó útmutatásainak megfelelően történjen.”11 Az Eti-
kai Bizottság képviselője részt vehet — szavazati jog nélkül — az igaz-
gatótanács ülésein. Tehát a Bank fontos szerve, amely — bár nincs
közvetlen dönté si jogköre — nagyban befolyásolhatja a Bank üzlet-
politikáját, működését.

Az Etikus Bank már működésének első teljes éve után, 2000. de -
cember 31-én kiadott egy társadalmi jelentést, amely akkoriban
még nem volt annyira elterjedt, mint manapság. A Bank az ABI
(Associ azi one Bancaria Italiana, Olasz Bankszövetség) által adaptált
GBS sztenderd alapján készíti jelentését azóta is.

Az Etikus Bank tulajdonosai alapvető szerepet játszanak a Bank
mindennapi életében. A jegyzett tőke bizonyos részének befizetésén
túl széleskörű lehetőségük van az együttműködésre. Aktívan részt
vehetnek a Bank életében, nem csak évente egyszer a taggyűlésen.

A 37. paragrafus tartalmazza az Igazgatótanács feladatait. A para-
grafus közepén ezt olvassuk: „Az Igazgatótanács számíthat a tulaj-
donosok területi csoportjainak együttműködésére a Társaság vég-
céljának eléréshez szükséges célok teljesítése érdekében.” Ez igazi
újdonság az olasz bankrendszerben. A csoportokba szerveződött tu-
lajdonosok bevethetik magukat, dolgozhatnak, szervezkedhetnek az
Etikus Bank érdekében. Más szóval, a Bank számíthat rájuk, tehát
kérhet bizonyos tevékenységeket (természetesen a törvényi előírá-
sok betartásával). A tulajdonosok „helyi körökbe” szerveződnek, ál-
talában megyénként úgy, hogy legalább 200 tag tartozzon egy kör-
höz. A „helyi körök” célja többek közt a tulajdonos és a Bank közti
kapcsolat megerősítése; a tulajdonos közreműködésének elősegítése,
a dialógus ösztönzése, ötletek, javaslatok, kritikák áramoltatása; le-
hetővé tenni, hogy a Bank valódi és azonnal kapcsolatba tudjon lépni
egy területtel; a közvélemény érzékennyé tétele az etikus pénz-
ügyekre és megtakarításokra.13 Tehát minden tulajdonos a Bank „kül-
dötte” a saját területén a felsorolt feladatokra, de nem végezhetnek
más jellegű tevékenységet (például szerződéskötés, reklámozás stb.),
mert ez megsértene különböző hatályos törvényeket.

Átláthatóság: Az ügyfeleket érintő legnyilvánvalóbb újdonság az,
hogy minden egyes Bank által nyújtott finanszírozás megtekinthető
a Bank honlapján.14 Ezekkel kapcsolatban a következő adatokat te-
szik közzé: a társaság neve, összeg, rövid leírás, szektor, szervezet
típusa, döntés dátuma, futamidő vége stb. Tehát az ügyfelek tudják,
hogy „mit csinál” a pénzük, amit az Etikus Bankba helyeztek.

Irányítható megtakarítások: Az ügyfelek megadhatják, hogy elsősor-
ban mely befektetési területre kívánják helyezni megtakarításaikat.
A megadott preferenciák nem kötelezik a Bankot, amely a beérkezett
valós hitelkérelmeket is figyelembe véve választ a befektetési lehető-
ségek közül, de a bank ezek alapján létrehoz egy mutatót, amely jelzi

11Uo. 18., 199.

(Aktív) Tulajdonosokról
szólóak12

12Alapító okirat,
37. paragrafus

13Etikus Bank: Társadalmi
Jelentés 2007. A legma-
gasabb érdek az, amely
mindenkié, 2008.05.17.,

http://www.bancaetica.co
m/Gallery/File/Bilancio%2
0sociale/BILANCIO%20S
OCIALE%202007_assem

blea.pdf, letöltés:
2009. február 12.
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a betétesek irányultságát, és megpróbálja ezt érvényesíteni az egész
befektetési portfólióra. A négy befektetési terület: 1. Társadalmi
együttműködés: segítség a nehéz helyzetben lévő embereknek, köz-
szféra által nem nyújtott egészségügyi szolgáltatások, a társadalmi ki-
rekesztődés elleni harc, munkahelyi beilleszkedés; 2. Környezet: ter-
mészeti és kulturális javak védelme, alacsony környezeti hatással járó
technológiák és nem környezetszennyező anyagok termelése; 3. Kul-
túra és civil társadalom: kulturális és sporttevékenységek, amelyek
elősegítik az emberek találkozását, szakmai átképző tevékenységek;
4. Nemzetközi együttműködés: tisztességes kereskedelem, mikrohitel,
nemzetközi önkéntesség.

Emellett vannak dedikált betétlekötési lehetőségek is, melyeket
bizonyos szervezetekkel közösen valósít meg a Bank azzal a céllal,
hogy pénzügyi forrásokat gyűjtsön meghatározott projektekre. To-
vábbá léteznek „Affinitás hitelkártyák”, melyek használata lehető-
séget ad egy-egy non-profit szervezet támogatására. „Az Affinitás
hitelkártyát egy non-profit szervezet márkájával közösen bocsátjuk
ki, amely részesedést kap a szolgáltatással kapcsolatos bevételek-
ből. Minden kibocsátott Affinitás kártya után fix hozzájárulást kap
a szervezet. Emellett minden egyes használatkor a szervezet to-
vábbi hozzájárulást kap, melyek nem kerülnek semmibe az ügy-
félnek, mert az Etikus Bank mond le az őt illető tranzakciós díj egy
részéről.”15 Eddig hét különböző olasz civil szervezet számára hoz-
tak létre Affinitás hitelkártyát.

Befektetések: Az Etikus Bank elsősorban a harmadik szektor és a
civil közgazdaságtan intézményei számára nyújt hitelt, melyek jel-
lemzően szövetkezetek, egyesületek, alapítványok stb. Emellett két
másik hitelezési területet is nyitott a bank, melyek nem csak non-pro-
fit szervezetek számára elérhetők: „Projektek, melyek előmozdítják a
biológiai gazdálkodást, a megújuló energiaforrások felhasználását,
az energiatakarékosságot és -hatékonyságot; Kisvállalkozások, me-
lyeknél a befektetés célja és környezeti, társadalmi hatása mellett kü-
lönösen fontos az ügyfél helyi társadalomban betöltött szerepe.”16

Az Etikus Bank természetes személyeknek is nyújt hitelt, de ki-
zárólag néhány meghatározott célra, amely összhangban van a
Bank értékeivel, tehát valamilyen módon előmozdítja a társadal-
mat (például örökbefogadás, alternatív energiaforrások használata,
akadálymentesítés, fiatalok első lakásvásárlása stb.)

Természetesen szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy mi-
lyen szervezetek és tevékenységek nem kaphatnak hitelt a Banktól
(például fegyverkereskedelem, gyermekmunka kihasználása stb.).

Kamat: A Bank nem tartja etikusnak, hogy kisebb kamattal bün-
tesse azokat a betéteseket, akik kevesebbet fektetnek be, ezért
egyenlő betéti kamatot kínál minden lekötött összegre azonos ter-
mékeken belül. Mindenki — függetlenül a pénzösszeg nagyságától
— ugyanolyan társadalmi segítséget nyújt. A hitelkamat is (min-
denki számára és azonos termékeken belül is) egyforma.

„Affinitás hitelkártya”

15Társadalmi Jelentés
2007, 52.

Befektetések, kamat

16Uo.
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Mikrohitel: Az Etikus Bank a hitelt alapvető emberi jogként ismeri
el. Ezen filozófiához hűen az Etikus Bank két típusú mikrohitelt
nyújt:17 1. Mikro- és kisvállalkozások (különösen a társadalmi jelle-
gűek) létrehozására vagy fenntartására irányuló programok szá-
mára, melyek célja lehet a saját vállalkozási készség, a helyi fejlődés
és kis társadalmi szövetkezetek vagy tisztességes kereskedelmi bol-
tok támogatása. 2. Szociális, társadalmi természetű programok szá-
mára, melyek célja a szegénységi küszöb alatti népesség segítése.

A fizetés átláthatósága: A Társadalmi jelentés tartalmazza a szerve-
zeti szintenkénti átlagfizetést. „Az Etikus Bank világos és objektív
kritériumokat határoz meg a fizetésekkel kapcsolatban, melyet min-
den munkatárssal megismertet.”18 Tehát minden munkavállaló el-
lenőrizheti, hogy igazságos fizetést kap-e beosztásához és többi kol-
légájához képest.

Igazságos fizetés: „Az Etikus Bank garantálja a kollektív szerző-
dés szerinti minimumot az alapszintű pozíciókban, míg a közép-
és felsővezetők fizetése általában mértékletesebb szinteken mozog
a bankrendszer egészéhez képest.”19 E munka írásakor még a szer-
kesztés alatt álló Etikai Kódex előírja az Igazgatótanács számára,
hogy határozza meg a maximális szorzót a legalacsonyabb és leg-
magasabb fizetés közt. Az Etikus Bank ilyen módon igyekszik mér-
sékelni a legalacsonyabb és legmagasabb fizetés közti különbséget.

Rugalmas munkaidő: A személyközpontúság látásmódja alapján
az Etikus Bank lehetőségei szerint igyekszik teljesíteni az alkalma-
zottak személyes igényeit a munkaidő szervezésével is.

Részvétel: Az Etikus Bank számos részvételi lehetőséget biztosít a
munkatársak számára a vállalat életében. Több találkozási és párbe -
szédlehetőséget is biztosít. Például: heti találkozás (15 perc), munka-
társak éves találkozója, tulajdonosok és munkavállalók éves találko-
zója. Az aktív szakszervezetet is részvételi lehetőségnek tekintik.

�

Hogyan is határozta meg magát az Etikus Bank? Az Etikus Bank egy
„innovatív bank, egyedi Olaszországban — és sokak szerint a vilá-
gon is —, amely teljes tevékenységét, operatív és kulturális szinten, az
etikus pénzügyek alapján végzi, melynek alapelvei: átláthatóság, hi-
telhez való jutás joga, hatékonyság és a gazdasági tevékenység nem
gazdasági jellegű következményeire való odafigyelés”. Az Etikus
Bank innovatív és egyedi, mert teljes tevékenységét az etikus pénz-
ügyek ars poetikája inspirálja, ugyanakkor láthattuk azt is, hogyan
valósítja meg ezeket az alapelveket az érintettekkel való kapcsolatá-
ban és mindennapi működése során. Reméljük, rövid (a Bank mun-
kájának csak egyetlen aspektusával foglalkozó) munkánk kiinduló-
pont lehet azok számára, akik szeretnék még jobban, az összefüggések
egészében megismerni az Etikus Bank célkitűzéseit, eddigi eredmé-
nyeit és mindezekből fakadó lehetőségeit.

17Banca Etica: L’approc-
cio di Banca Etica al

Microcredito, http://www.
bancaetica.it/Content.ep3
?CAT_ID=31844&ID=778

544, letöltés:
2009. március 23.

Munkatársak
vonatkozásában

18Az Etikus Bank
szerkesztés alatt álló

Etikai Kódexe, melyet
Riccardo Milano 2009.

március16-án bocsátott a
rendelkezésemre.

19Társadalmi jelentés
2007, 67.
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