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Tertúlia: Banca ètica i cooperativisme; alternatives a l’economia formal

La banca ètica no és un fi en si mateix sinó un mitjà
per a la transformació social
Mentre la banca tradicional segueix patint les conseqüències de la
gestió especulativa, la banca ètica creix, amb el suport, cada
vegada més gran, de consumidors responsables i actius.
En la tertúlia celebrada ahir a la tarda a l’espai EcoConcern, es va debatre la interacció
entre la banca ètica i el cooperativisme i com, aquestes dues propostes tan allunyades del
sistema econòmic imperant, es reforcen entre elles, i creen una alternativa econòmica
viable i solidària. Tant és així que durant l’any 2009, la banca ètica va créixer per damunt
de les entitats financeres tradicionals.
Les banques ètiques són entitats sense ànim de lucre en les quals, si hi ha beneficis
reverteixen en la mateixa entitat. Es caracteritzen també per la seva transparència en la
gestió, així com per oferir la possibilitat real als seus clients de saber en què es fan servir
els seus diners, garantint que aquests es dirigeixen sempre a projectes amb cert impacte
social.
La interacció amb les cooperatives ve donada pel fet que, si bé les primeres operen com
a entitats financeres, les segones estudien, avaluen i capitalitzen projectes amb alt
component social, sense portar la gestió financera d’aquestes capitalitzacions.
La unió entre aquests dos models de gestió alternatius dóna lloc a una xarxa de
col·laboració entre entitats que és del tot sostenible i que a més, reverteix en beneficis
socials en comptes de lucres individuals. Tot plegat, resultat de la voluntat i de la
confiança en què existeixen o que inclús es poden inventar models més equitatius per
gestionar els nostres recursos.
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