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Τι ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα? 
Πολλά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που γνωρίζουμε σήμερα 
ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους προσφέροντας συγκεκριμένες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που αφορούσαν σε συγκεκριμένες ομάδες 
ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να βρουν τρόπους διαχείρισης του πλούτου 
τους, Πχ  

• Οι εμπορικές τράπεζες του 17ου και 18ου αιώνα δάνειζαν χρήματα σε 
εμπόρους για να αγοράσουν πλοία και να μισθώσουν προσωπικό με την 
ελπίδα των μελλοντικών απολαβών, όταν τα φορτωμένα με εμπορεύματα 
πλοία θα επέστρεφαν. Οι τραπεζίτες χρέωναν τόκο και συσσώρευαν 
τεράστια κέρδη, ενώ οι έμποροι αναλάμβαναν το μεγαλύτερο τμήμα του 
ρίσκου. 

• Οι σημερινές ασφαλιστικές εταιρείες και καταναλωτικές τράπεζες 
προέρχονται από τα ταμεία αλληλοβοήθειας των εργαζομένων που 
αποταμίευαν τις πενιχρές οικονομίες τους για να αντιμετωπίσουν 
αναπάντεχες περιστάσεις κινδύνου (ανεργία, ασθένεια, τραυματισμός, 
θάνατος) 

• Με την ανάπτυξη της καπιταλιστικής εκβιομηχάνισης ο κλάδος συνδέθηκε 
με τη διάθεση των πόρων / κεφαλαίου που κινητοποιούσαν την οικονομία 
της βιομηχανικής παραγωγής 

 



Συνεπώς, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αναπτύχθηκε για να 
αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης των αποταμιεύσεων της 
κοινωνίας,  

• «κοινωνικοποιώντας» τον ατομικό πλούτο (αφού ο τελευταίος 
αθροιζόμενος με αυτόν των υπολοίπων ατόμων διατίθεται ως 
πίστωση προς άλλα μέλη / ομάδες της κοινωνίας)  

• και φροντίζοντας για την έγκαιρη αποπληρωμή των δανείων  

Δηλαδή, με αντάλλαγμα την πληρωμή τόκων προς τους ιδιώτες 
(κατόχους του ατομικού πλούτου), ο χρηματοπιστωτικός κλάδος 
διευκόλυνε την κυκλοφορία των αποταμιεύσεών τους,  

• έτσι ώστε να μην μείνουν «κάτω από το στρώμα»  

• αλλά να χρησιμοποιηθούν για το «ευρύτερο καλό» 

 



Τι είναι σήμερα το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα? 
• Ωστόσο, στην πορεία η σχέση του χρηματοπιστωτικού τομέα με 

την ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων δεν είναι 
πλέον εμφανής. Στην πραγματικότητα φαίνεται να αποκτά ένα 
ανεξάρτητο / αυτόνομο ρόλο σε ότι αφορά τη λειτουργία του.  
Μοιάζει περισσότεροι με γιγάντιο καζίνο παρά με φύλακα του 
πλούτου της κοινωνίας. Τα χρήματα «γεννούν» χρήματα και 
επιτρέπονται όλες οι μέθοδοι για να συμβεί αυτό. 

• «Είμαι χρηματιστής. Εάν αντιληφθώ μια ευκαιρία να βγάλω 
λεφτά, θα την ακολουθήσω. Για τους περισσότερους 
χρηματιστές, δεν αφορά…… δεν νοιαζόμαστε πραγματικά τόσο 
πολύ για το πώς αυτοί θα διορθώσουν την οικονομία, για το πώς 
αυτοί θα διορθώσουν την όλη κατάσταση. Η δουλειά μας είναι 
βγάζουμε λεφτά.» 

(Alessio Rastani, Χρηματιστής, BBC World News, 2011) 

 



Μία αμερικανική εταιρεία, η Simmons Mattress Pty Ltd αγοράστηκε και 
πουλήθηκε εφτά φορές μέσα σε είκοσι χρόνια. Οι επενδυτές έβγαλαν 
χρήματα, ενώ το χρέος της Simmons διογκώθηκε από τα US$164 
εκατομμύρια το 1991 στα US$1,3 δισεκατομμύρια το 2009. Η τελευταία 
εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (private equity firm) που αγόρασε 
την Simmons δεν μπορούσε να βρει αγοραστή και η εταιρεία χρεοκόπησε. 

 

Σήμερα, η κρίση διανύει τον έκτο της χρόνο. Λίγοι τυχεροί έχουν κερδίσει 
πολλά χρήματα σε λίγο χρόνο, ή στην γλώσσα του χρηματιστηριακού 
κόσμου έχουν «σκοτώσει». Όμως  

• πολλοί οργανισμοί του επιχειρηματικού και δημόσιου τομέα έχουν 
πληγεί άσχημα ή καταστραφεί.  

• κοινότητες και έθνη υποφέρουν  

• και οι ευκαιρίες των τωρινών και των μελλοντικών γενεών έχουν τεθεί 
σε κίνδυνο 

 



Υπάρχουν άλλοι τρόποι λειτουργίας των 
χρηματοπιστωτικού συστήματος; 
Είναι δυνατόν να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία και με πιο τρόπο 
θα έπρεπε να λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα; 

• θα μπορούσε να αποτελεί ένα καταλύτη για τα όσα θέλουμε να 
κάνουμε στο μέλλον και όχι έναν αυτοσκοπό (επενδύω σε 
χρήματα για να βγάλω χρήματα) που οδηγεί στην αυτό-
καταστροφή; 

• θα μπορούσαν να συνδυαστούν το προσωπικό και συλλογικό 
συμφέρον καθώς τα κεφάλαια αποταμιεύονται και 
κυκλοφορούν; 

• θα μπορούσαν οι χρηματιστηριακές επενδύσεις να συνδυαστούν 
με όλες τις άλλες α-χρήματες επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
εδραίωση ενός ασφαλούς μέλλοντος; 

 



Άλλα παραδείγματα: La Caja Laboral του 
συνεταιριστικού ομίλου Mondragón 
Υπάρχει μία τράπεζα η οποία έμεινε αλώβητη από την κρίση. Είναι 
η La Caja Laboral του συνεταιριστικού ομίλου Mondragón (ο οποίος 
εξετάζεται στην παρουσίαση «Ας ξανασκεφτούμε τη σημασία της 
επιχείρησης»).  

Αυτή η τράπεζα είναι δεσμευμένη  

• να εξυπηρετεί την περιφέρειά της  

• και να ακολουθεί μία σημαντική συνεταιριστική αρχή, αυτή της 
τοποθέτησης των ανθρώπων πάνω από το κεφάλαιο, με 
αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ο χαρακτήρας του τελευταίου είναι 
υποδεέστερος και εργαλειακός.  

Συνεπώς η τράπεζα εξασφαλίζει το ότι ο αποταμιευμένος πλούτος 
της κοινότητας προστατεύεται και κατευθύνεται στην παραγωγή 
μίας ευρέως διαχυμένης ευημερίας τόσο στο παρόν όσο και στο 
μέλλον 

 



• Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η επαρχία των βάσκων βίωνε 
ακόμη τα καταστροφικά αποτελέσματα εμφυλίου, αλλά και την 
καταστολή της διδακτορίας, με αποτέλεσμα ο μικρός πλούτος 
της περιοχής να «φεύγει» μαζί με τους μετανάστες. 

• Ο ιερέας (Don José María Arizmendiarrieta) που είχε παίξει 
καταλυτικό ρόλο στην έναρξη των πρώτων συνεταιρισμών 
κατανόησε πως το μέλλον της περιοχής ήταν είτε η αποταμίευση 
είτε η μετανάστευση και έτσι έπεισε τους συνεταιριστές πως αντί 
το τμήμα του πλεονάσματος που τους αντιστοιχεί να το 
διαχειρίζονται ατομικά, θα ήταν προς όφελος όλων να το 
διαχειριστούν συλλογικά. Έτσι δημιουργήθηκε η τράπεζα ως 
κοινή ιδιοκτησία των επιμέρους συνεταιρισμών. Ο ιερέας έπεισε 
επίσης τους συνεταιριστές να έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στους 
τόκους του κεφαλαίου, το οποίο θα διαχειρίζονταν η τράπεζα και 
το οποίο θα έπαιρναν πίσω μετά τη συνταξιοδότησή τους. 



• Η τράπεζα είχε ως κεντρικό της στόχο τη χρηματοδότηση της 
έναρξης νέων συνεταιρισμών. Συνεπώς, αντί να επενδύσει τα 
κεφάλαια οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, όπου θα μπορούσε 
ίσως πρόσκαιρα να κερδίσει περισσότερα χρήματα, προτίμησε 
ακολουθώντας την αρχή ότι η εργασία προηγείται του 
κεφαλαίου, να πυκνώσει το δίκτυο των συνεταιρισμών και να 
αυξήσει την απασχόληση στην περιφέρεια.   

• Αρχικά, η τράπεζα προσέφερε μία υπηρεσία επιχειρηματικής και 
χρηματοοικονομικής υποστήριξης των πρώτων σταδίων 
λειτουργίας των συνεταιρισμών. Αργότερα αυτή η υπηρεσία 
αποσπάστηκε από την τράπεζα και έτσι δημιουργήθηκε ένα νέος 
συνεταιρισμός έρευνας και ανάπτυξης. 

 



• Επίσης, η τράπεζα επένδυσε στην κοινωνική και πολιτιστική δομή 
της περιοχής, βοηθώντας στη δημιουργία συνεταιρισμών 
δευτέρου-βαθμού κοινωνικής ασφάλισης (υγειονομική φροντίδα, 
ασφάλεια ζωής και κοινωνική ασφάλιση) και εκπαίδευσης (από 
προσχολική αγωγή μέχρι πανεπιστήμιο). 

• Σήμερα έχει 1,2 εκατομμύρια πελάτες από τους οποίους μόνο οι 
120 είναι οι συνεταιρισμοί της Mondragon. 

 



• Τελικά ήταν το μέσο για την επένδυση σε ένα ασφαλές μέλλον 
της επαρχίας των βάσκων. Η κρίση την «ακούμπησε» ελάχιστα 
γιατί αφενός οι μισθοί των χρηματιστών βρίσκονται στα όρια που 
ισχύουν για όλους τους συνεταιριστές και αφετέρου είχαν 
μηδαμινή έκθεση στα ενυπόθηκα δάνεια της αμερικάνικης 
αγοράς. Αντίθετα, οι συνεταιριστές επενδύοντας το πλεόνασμά 
τους στην τράπεζα, συγκεντρώνουν τις αποταμιεύσεις έτσι ώστε 
να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές μέλλον για τους εαυτούς τους, 
τα παιδιά τους και την περιοχή.  

• Συνεπώς η δική τους τράπεζα, η τράπεζα των εργαζόμενων, 
προσφέρει ένα ασφαλές και ακίνδυνο αποθετήριο που 
κυκλοφορεί τα κεφάλαια με στόχο την κοινωνική ευημερία και 
την περιφερειακή βιωσιμότητα. Μια ηθική αλληλεγγύης  
εξισορροπεί / αποτρέπει τους πειρασμούς των γρήγορων 
αποδόσεων και της επικίνδυνης κερδοσκοπίας 



Επένδυση στο μέλλον 
• Τι  θεωρείται επένδυση; 

• Κάθε πάγιο στοιχείο δηλαδή αγαθό που έχει μία διάρκεια ζωής 
(συνεπώς δεν καταναλώνεται με την μία χρήση του, ωστόσο 
υπόκειται σε σταδιακή φθορά - αποσβέσεις) και είναι απαραίτητο 
για τη δημιουργία άλλων αγαθών τα οποία θα καταναλωθούν στο 
μέλλον. Άρα αφορά στην παραγωγή όχι αγαθών για άμεση 
κατανάλωση, αλλά παραγωγικών μέσων που θα εξασφαλίσουν 
την μελλοντική κατανάλωση. Η κοινωνία οφείλει να αποφασίσει 
αν η μελλοντική κατανάλωση θα περιλαμβάνει περισσότερα, τα 
ίδια ή λιγότερα αγαθά, από όσα καταναλώνονται σήμερα, ενώ η 
απόφαση θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις επιμέρους 
κατηγορίες των αγαθών.  

 



• Συνήθως η επένδυση θεωρείται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της εμπορευματοποιημένης 
παραγωγής για ένα μέλλον με περισσότερα αγαθά / υπηρεσίες που 
τελικά οδηγεί συνήθως στο φαύλο κύκλο των χρυσών χειροπεδών 
(βλέπε παρουσίαση για την εργασία) 

 

• Τι όμως θα μπορούσε να σημαίνει μία επένδυση στο μέλλον που θα 
εξασφάλιζε το σύνολο των διαστάσεων της ευημερίας για τον καθένα;  

• Σημαίνει να αναλάβουμε δράση τώρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά 
μας θα μπορούν να ζήσουν τόσο καλά (εάν όχι καλύτερα) όσο και εμείς.  

• Σημαίνει να αυξήσουμε / ενισχύσουμε τα κοινά μας και να κυκλοφορήσουμε 
το νέο πλούτο έτσι ώστε να υποστηρίζει βιώσιμους τρόπους ζωής, τόσο 
αναμεταξύ μας όσο και ανάμεσα σε εμάς και στον πλανήτη μας.  

• Σημαίνει επίσης να φροντίσουμε για τις ευκαιρίες επιβίωσης των άλλων οι 
οποίοι είναι λιγότεροι καλότυχοι από εμάς σήμερα  

 



Είναι όμως τα χρήματα η μόνη μορφή 
επένδυσης στο μέλλον; 
• Τα χρήματα είναι μόνο μία μορφή αποθήκευσης, 

κυκλοφορίας και μεγέθυνσης των πάγιων αγαθών δηλαδή 
των επενδύσεων στο μέλλον 

• Άλλες μορφές (πάγιων στοιχείων) είναι η ανθρώπινη μνήμη, 
οι τέχνες, ο πολιτισμός, και τα κοινωνικά δίκτυα. Και σε 
αυτές τις μορφές επενδύουμε το χρόνο, την ενέργεια και 
φαντασία μας 
• Και αυτές οι μορφές μπορούν επίσης να διατηρηθούν, να 

κυκλοφορήσουν και να μεγεθυνθούν 

• Τέλος, η γη είναι ένα σημαντικό πάγιο στοιχείο, μία 
επένδυση, που συνεχίζει να επιστρέφει αποδόσεις προς 
όλους, παρά την συχνή κακοδιαχείριση και καταστροφή 
των φυσικών της δώρων 



• Το πώς διευθετούμε τον πλούτο μας και το πώς τον χρησιμοποιούμε 
είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας, ειδικά όταν οι συνέπειες της άδικης 
καταστροφής του ή διανομής του είναι τόσο καταστροφικές για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον  

 

• Συνεπώς βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο που απαιτεί να 
σκεφτούμε ένα άλλο πλαίσιο για τις επενδύσεις. Μία στιγμή που γεννά 
την ανάγκη για ανα-πλαισίωση 

Το ερώτημα είναι:  

• Πώς μπορούμε  

• να απομακρυνθούμε από ένα στενά ατομικό ενδιαφέρον σχετικό με τα 
χρήματα που μπορούμε να κερδίσουμε  

• και να αποκτήσουμε ένα ενδιαφέρον για όλα εκείνα τα είδη των 
επενδυτικών πρακτικών που θα εξασφαλίσουν ένα μέλλον που αξίζει 
να το ζεις; 

 



Ας σκεφτούμε πως η οικονομία μας είναι ένας 
κήπος της κοινότητας 



Αυτό που ασφαλίζει το μέλλον αυτού του κήπου – και πολλών 
πραγματικών κήπων ανά τον κόσμο – είναι η επένδυση 

• για την αναπλήρωση (ή και ενίσχυση) των θρεπτικών 
συστατικών που αποσπάστηκαν από το έδαφος  

• στις σχέσεις ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι μοχθούν για να 
κάνουν τον κήπο να ανθίσει, η επένδυση στο κοινωνικό δίκτυο 
που παράγει τοπική γνώση / κατανόηση για το πώς να 
αλληλεπιδράσουν βιώσιμα με τα φυτά, τα ζώα, τα έντομα, το 
έδαφος και το νερό, γνώση που επίσης μπορεί να οδηγήσει και 
στην αναβάθμιση των εργαλείων 

 



Ουσιαστικά υπάρχουν δύο συσωρευτικές διαδικασίες που ασφαλίζουν το 
μέλλον του κήπου 

• Το λίπασμα από την κομποστοποίηση συσσωρεύεται στο απόθεμα του 
εδάφους (υλικό πάγιο στοιχείο) το οποίο ανανεώνει ή κάνει 
πλουσιότερο 

• Η νέα γνώση «συσσωρεύεται» ως άυλο πάγιο στοιχείο στο κοινωνικό 
δίκτυο και το καθιστά ικανό να καινοτομήσει σε ότι αφορά τις 
μεθόδους ή /και τα εργαλεία 

  

Ανάλογα με την ικανότητα της γης να υποστηρίξει περισσότερη ζωή και 
την ικανότητα της ομάδας να διαχειρίζεται τον εαυτό με βιώσιμο τρόπο 
(δηλαδή ανάλογα με τα όρια),  

• ο κήπος μπορεί είτε να παράγει περισσότερα τρόφιμα και άρα να 
μπορεί να καλύψει περισσότερα μέλη  

• ή να διατηρήσει τον εαυτό του σε μια σταθερή κατάσταση 



 



Το παράδειγμα της La Caja Laboral 
 



Παρόν και μέλλον 
• Η ικανότητα μας να επενδύουμε στο μέλλον είναι στενά συνδεδεμένη 

με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα. Όταν δεν υπάρχει η 
ανάγκη να αποταμιεύουμε χρήματα με το φόβο ενός απρόβλεπτου 
προσωπικού κινδύνου και όταν υπάρχουν αξιόπιστοι οργανισμοί που 
μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια για αυτές τις οικονομίες, είναι 
πιθανό να κινητοποιηθεί ο πλούτος για κοινωνικά καταξιωμένους 
σκοπούς. 

 

• Τα φορολογικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχουν αρκετά δημόσια αγαθά και δίκτυα 
κοινωνικής ασφάλισης για να επιτρέψουν στους πολίτες να επιβιώσουν 
επαρκώς στο παρόν, ώστε να τους απασχολεί το συλλογικό μέλλον. 

• Πολύ συχνά, παρόλα αυτά, οι φόροι του εμπορίου, της ιδιοκτησίας και 
του εισοδήματος χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμούς ή 
καταστροφικούς σκοπούς. 

 



Όμως υπάρχουν και άλλα παραδείγματα: 
Το παράδειγμα της Kerala στην Ινδία 

• Επένδυσαν στην εκπαίδευση με χρηματοδότηση τόσο από το κράτος, όσο 
και από εθελοντές και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δυστυχώς οι 
επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε φθηνότερες περιοχές της Ινδίας 

• Στο Mararikulam, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Kerala μικρά  
χρηματικά ποσά που αποταμιεύτηκαν από δεκαεφτά χιλιάδες γυναίκες 
ήταν αρκετά για να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο έναρξης μιας ποικιλίας 
συνεταιρισμών που κατασκευάζουν σαπούνι, σχολικά είδη, προϊόντα από 
ίνες καρύδας και τροφές. Το 2002 τριάντα χιλιάδες γυναίκες δεσμεύτηκαν 
να αγοράζουν το τοπικά παραγόμενο σαπούνι Maari αντί για εισαγόμενες 
μάρκες. Και το 2008, τρεις χιλιάδες αντιπρόσωποι από εκατό τοπικές αρχές 
στην Kerala υπέγραψαν τη «Διακήρυξη του Mararikulam για την Αυτάρκεια 
στην Παραγωγή Λαχανικών» (“Mararikulam Declaration for Self-Sufficiency 
in Vegetable Production”). Δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τη γυναικεία 
συμμετοχή στην καλλιέργεια βιολογικών λαχανικών, να διαφοροποιήσουν 
την παραγωγή της σοδειάς και να επιτύχουν την εξασφάλιση της τροφής 
για το άμεσο μέλλον. Η Kerala μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 
επένδυσης σε μια σταθερή (και όχι μεγεθυνόμενη) οικονομία που 
εξυπηρετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη 

 



Δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των 
επενδύσεων 
Οι ροές του νομισματικού και μη νομισματικού πλούτου 
προέρχονται από διάφορες πηγές:  

• από το πλεόνασμα των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των ατομικών),  

• το φόρο,  

• τους φυσικούς πόρους,  

• τις προσωπικές οικονομίες  

• τις προσπάθειες των εθελοντών 

• κοκ  

Όταν αυτός ο πλούτος συγκεντρώνεται για να δημιουργήσει έναν 
διαφορετικό τρόπο ζωής, τότε μετατρέπεται σε επενδυτικά 
κεφάλαια, τα οποία δρουν ενισχυτικά στις προσπάθειες για αυτόν 
το διαφορετικό τρόπο ζωής.  

 



Σε μια κοινοτική οικονομία ενδιαφερόμαστε  

• για την συγκέντρωση του πλούτου,  

• την προστασία του,  

• την διοχέτευση του για σκοπούς που θεωρούμε ότι αξίζουν  

• και την δημιουργία μία κοινωνικής «απόδοσης» η οποία μπορεί να 
διανέμεται με έναν διαφανή και ηθικό τρόπο. 

 



• Η επένδυση δεν είναι το τέλος, αλλά είναι ένα μέσο για κάτι 
καλύτερο.  

• Οι επενδύσεις εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 
μέλλον. Αλλά πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι 
επενδύσεις μας όντως χτίζουν ένα ποθητό μέλλον για τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη;  

• Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο καταγραφής των όσων 
παράγουν οι επενδύσεις μας. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να 
φέρουμε στο προσκήνιο τις ηθικές αποφάσεις τις οποίες 
παίρνουμε, καθώς διαπραγματευόμαστε τον τρόπο με τον οποίο 
επενδύουμε σήμερα προς όφελος του μέλλοντος. 

 

 



• Μετά την κρίση υπάρχει ένα αίτημα για περισσότερο διαφανείς 
ή/και περισσότερο ηθικές επενδύσεις 

• Οι ηθικές επενδύσεις εμπεριέχουν αποδόσεις που συμβάλλουν σε 
ένα μέλλον περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνο ή/και με 
μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον. 

 

• Ο συνήθης τρόπος καταγραφής των αποτελεσμάτων μιας 
επένδυσης είναι μία ανάλυση κόστους – ωφελειών. Το κόστος 
αφορά στην αξία της επένδυσης και οι ωφέλειες αφορούν στην 
αξία της απόδοσης και τα μεγέθη αυτά μετρούνται με όρους 
καθαρής τρέχουσας αξίας. Έτσι υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης 
της επένδυσης (Return On Investment-ROI):  

• (Αξίας απόδοσης – Αξία επένδυσης) / Αξία επένδυσης 

 



• Ωστόσο το αυξημένο ενδιαφέρον σχετικέ με την κοινωνική και 
περιβαλλοντική ευθύνη και η αύξηση του αριθμού των 
κοινωνικών επιχειρήσεων (που δεν έχουν σαν στόχο το κέρδος) 
οδήγησες στη δημιουργία ενός νέου δείκτη: κοινωνικής απόδοσης 
της επένδυσης (social return of investment -SROI).  

 



• Παράδειγμα: 

• Μία κοινωνική επιχείρηση  που προσπαθεί να κρατήσει μακριά 
από τη φυλακή νέους που ήταν παλιότερα φυλακισμένοι (βλέπε 
τη σχετική παρουσίαση για την επιχείρηση). Κόστος επένδυσης 
200.000 για 10 άτομα. Κόστος ενός νέου στη φυλακή 70.000 και 
άρα των δέκα 700.000. Συνεπώς SROI = (700.000 – 200.000) / 
200.000 = 2,5. Άρα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται ως επένδυση 
η κοινωνία «γλυτώνει» 2,5.  

 

• Όπως συμβαίνει με όλους τους δείκτες υπάρχουν ορισμένοι 
περιορισμοί: πχ (α) η δυσκολία ή το ανεπιθύμητο της μετατροπής 
των κοινωνικών αποδόσεων σε  νομισματικές μονάδες (β) 
καχυποψία σχετικά με το μήπως ο δείκτης θα οδηγήσει σε μείωση 
των επενδύσεων και όχι αύξηση της κοινωνικής απόδοσης. 

 



Για το λόγο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε μία άλλη εκδοχή του ROI, η 
οποία όμως προϋποθέτει έναν άλλο ορισμό της ανάπτυξης, αφού ο βαθμός 
επίτευξης της τελευταίας αποτελεί την «απόδοση της επένδυσης».  

• Η συνήθης λογική αφορά στο ότι οι επενδύσεις πρέπει να αποδώσουν 
βραχυπρόθεσμα, γεγονός που απαιτεί μία συνεχή μεγέθυνση, με την οποία 
ταυτίζεται η ανάπτυξη και η οποία οδήγησε στις περίφημες φούσκες και την 
κρίση από την οποία ωφελήθηκαν πολλοί λίγοι εις βάρος σχεδόν όλων των 
υπολοίπων. 

• Προφανώς η μεγέθυνση ορισμένων επιχειρήσεων, ειδικότερα όσων 
υπηρετούν την ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη θα πρέπει να 
συνεχιστεί. Ωστόσο οι κοινότητες μπορούν να επενδύσουν σε πράγματα που 
εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον, τα οποία δεν μεγεθύνονται με τη στενή 
οικονομική έννοια. πχ η αύξηση των κοινών και των ηθικών ανταλλαγών με 
τρόπους που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής και μειώνουν τα απορρίμματα  

• Μπορεί να σκεφτούμε ότι αυτή είναι μία προσέγγιση μη-μεγέθυνσης ή 
απομεγέθυνσης. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτές οι 
επενδύσεις παράγουν μεγέθυνση διαφορετικού τύπου. Όταν αυτές οι 
επενδύσεις προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό μας επιτρέπουν να μεγεθύνουμε 
άλλα πράγματα: οικολογίες που δεν καταστρέφονται, κοινότητες που 
μοιράζονται έναν κοινό σκοπό και περισσότερο πληροφορημένους, ικανούς 
και πλούσιους –αλλά με ποιοτικούς όρους- ανθρώπους. 

 



Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δημιουργήσουμε το δείκτη απόδοσης 
της επένδυσης με όρους βελτίωσης της κοινοτικής οικονομίας: CEROI (Community 
Economy Return on Investment)  

• Οι επενδύσεις της κοινοτικής οικονομίας είναι: 

• Όσες υποστηρίζουν την επιβίωσης όλων: πχ οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες 
υποστηρίζουν την υγεία, την εκπαίδευση, την περίθαλψη των παιδιών και των 
γερόντων, έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη για ατομική κάλυψή τους  

• Όσες βοηθούν στο να καταναλώνουμε λιγότερο και να μειώνουμε το οικολογικό 
αποτύπωμα: πχ οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και τα κοινά 
αγαθά, η επέκταση των ανακυκλώσιμων δραστηριοτήτων, οι βιομηχανίες 
ανανεώσιμης ενέργειας και τα δημόσια συστήματα μαζικής μεταφοράς  

• Όσες γίνονται σε εταιρείες που υποστηρίζουν τη συνολική μας ευημερία  πχ η 
οργάνωση εργασίας να λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαστάσεις της ευημερίας 
μας 

• Όσες γίνονται σε εταιρείες που διανέμουν το πλεόνασμα στους ανθρώπους και 
τον πλανήτη: πχ συνεταιρισμοί που παρέχουν απασχόληση και διανέμουν το 
πλεόνασμα στην κοινότητα και στη προστασία του περιβάλλοντος  

• Στο ηθικό εμπόριο και άλλα είδη συναλλαγών που μας επιτρέπουν να έρθουμε 
σε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους και 

• Όσες συντηρούν και επεκτείνουν τα κοινά τα οποία μας βοηθούν να 
υποστηρίξουμε τη ζωή μας αλλά και την ζωή των άλλων.  

 



Οι αποδόσεις της κοινοτικής οικονομίας που θα μπορούσαμε να 
έχουμε από αυτές τις επενδύσεις είναι: 

• αύξηση της ευημερίας των ανθρώπων 

• μείωση του οικολογικού αποτυπώματος 

• αύξηση του πλεονάσματος που ελέγχεται συλλογικά  

• αύξηση του ηθικού εμπορίου  

• αύξηση των κοινών αγαθών. 

 



 



• Ο δείκτης CEROI αποτελεί έναν τύπο καταγραφής / αξιολόγησης, ο 
οποίος μας βοηθάει να σκεφτούμε για το μέλλον και για τα μέτρα που 
θα πρέπει να πάρουμε τώρα για να δημιουργήσουμε το μέλλον των 
επόμενων γενεών.  

 

• Η La Caja Laboral, για παράδειγμα έχει βάλει ως προτεραιότητά της τη 
δημιουργία ενός μέλλοντος, όπου οι κάτοικοι της περιφέρειας των 
Βάσκων της Ισπανίας θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα να έχουν δουλειά 
και αξιοπρεπή ζωή και αυτή είναι η απόδοση που περιμένουν από αυτό 
που προσφέρουν. Η επένδυση κατευθύνεται προς την συντήρηση και 
την επέκταση του συνεργατικού δικτύου, επενδύοντας στην κοινωνική 
ασφάλεια, στην υγεία και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες- πρωτοβουλίες 
οι οποίες αντανακλούν τις συνεργατικές αρχές του συνεταιριστικού 
ομίλου Mondragon. Ο δείκτης αξιολόγησης CEROI για την La Caja 
Laboral, μπορεί να μοιάζει με αυτόν που προαναφέραμε. 

 





 



Πιθανές ενέργειες σχετικές με μεθόδους 
χρηματοδότησης 

 



θετικά και αρνητικά του σήμερα 

• Προσδιορισμός των θεωρούμενων θετικών και 
αρνητικών χαρακτηριστικών της κοινότητας 

• Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές: μία που 
βασίζεται μόνο στις ανάγκες και μία άλλη που στηρίζεται 
στους πόρους 

 






