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LA BANCA ÈTICA
El concepte de “banca ètica” s’aplica a entitats financeres que no només tenen
en compte els aspectes econòmics i financers en la seva pràctica bancària, sinó
també la repercussió social i mediambiental de la seva activitat. És a dir, l’ètica
d’una entitat financera no només té a veure amb el fet d’administrar un fons de
forma socialment responsable, sinó també en establir una sèrie de paràmetres
ètics com a base. Aquests paràmetres es resumeixen en 5 principis: l’ètica
aplicada, la participació, la coherència, la transparència i la implicació. Per tenir
en compte doncs, si una entitat financera és ètica o no cal tenir en compte si:
• Desenvolupa un procés reflexiu al voltant dels criteris d’inversió i concessió de
crèdits
• Té una estructura participativa activa
• Utilitza els diners de forma coherent amb els valors que professa
• Ofereix informació regular i pública de la seva activitat
• Aposta per criteris positius a l’hora de definir la seva política d’inversió amb
l’objectiu que aquesta serveix per transformar la societat.
També hi ha altres entitats (cooperatives, fundacions, ONG...) que impulsen
instruments de finançament ètic, com fons d’inversió ètics o microcrèdits, encara
que no ofereixen la totalitat de serveis i productes d’una entitat financera.
Per tot això, el finançament ètic i solidari pot ser una opció:

equitativa:

estalviadora:

perquè dóna suport a empreses i projectes socials, ecològics,
culturals i humanitaris, posant recursos a l’abast d’aquelles
persones que no tenen accés a les vies de finançament dels
bancs convencionals.
perquè un dels seus principals objectius és que l’activitat
econòmica sigui viable i se n’obtinguin excedents econòmics,
sempre que es respectin uns criteris ètics bàsics, fet que
permet reinvertir-los en el projecte.

responsable:

perquè els grans valors d’una societat, com ara la protecció
del medi ambient o els drets humans, només es poden assolir
si la ciutadania s’hi implica directament.

coherent:

perquè els nostres diners finançaran projectes que estiguin
d’acord amb els nostres principis ètics i els de la nostra
entitat.

sostenible:

perquè a través de les nostres decisions d’estalvi i d’inversió
podem incidir en la gestió responsable dels recursos naturals
i en la millora del medi ambient.
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Sabíeu que...
...

tot i que s’associa la banca ètica amb una baixa rendibilitat econòmica, en realitat
ofereixen interessos en els seus comptes d’estalvi i en els seus dipòsits semblants als de
la banca tradicional?

Què podeu fer?
Poseu els vostres diners a la banca ètica o a un fons verd.
Exigiu transparència, mitjançant una informació clara i completa de les
vostres inversions: l’import, el termini, la rendibilitat, les comissions, la
fiscalitat, el contracte i, fins i tot, conèixer el tipus d’activitat que financeu i
quins criteris d’elecció es segueixen.
Eviteu les comissions per transferència de diners a altres entitats ingressant
directament els diners en efectiu buscant l’oficina més pròxima.
Feu ús dels finançament ètic si voleu posar en marxa projectes que
contribueixen a la millora mediambiental i social de la comunitat on els
desenvolupeu. La banca ètica també considera altres tipus de finançament
com ara: el compromís del sol·licitant, la viabilitat del projecte, la pertinença
a una xarxa que respongui de manera mancomunada al deute, l’experiència
de les persones promotores... També ofereix serveis d’acompanyament del
projecte i, quan és necessari, pot flexibilitzar les condicions de retorn del
crèdit.
Sol.licita els serveis telemàtics del banc i, en concret, que no t’enviïn els
rebuts en format paper sinó en format digital.

Webs d’interès
Coop57
932 682 949
coop57@coop57.coop
www.coop57.coop

Acció Solidària Contra l’Atur
932 179 997
accio@pangea.org
http://acciosolidaria.cat/

Fiare Banca Ètica
933 68 99 82
hagasecliente@fiarebancaetica.coop
http://www.fiarebancaetica.coop/ca

FETS: Finançament Ètic i Solidari
93 368 84 81
fets@fets.org
www.fets.org

Oikocrèdit Catalunya
934 416 306
catalunya@oikocredit.org
www.pangea.org/oikocredit/

XES - Xarxa d’Economia Social i Solidària
661 508 895
comunicacio@xes.cat
www.xes.org

Triodos Bank
916 40 46 84
info@triodos.es
www.triodos.es

AraCoop
93 332 36 82
informacio@aracoop.coop
http://aracoop.coop/
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