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ABRIL 2007: Finances ètiques

"Replantejat a qui deixes els nostres diners, pots estar finançant aquella societat que no desitges"
  
8% TAE, alta rendibilitat, confiï en nosaltres i li regalem una vaixella,....
  
Mols regals materials i un alt interès econòmic, però que es fa amb els nostres diners? Quin interès
medi-ambiental i social en treiem?
  
Moltes vegades deixem als nostres diners a les entitats financeres a canvi d'un bon interès
econòmic, però sense ser conscients del que s'està duent a terme amb aquells diners.
  

De que parlem?
 
El sistema financer és el conjunt d'institucions, mitjans i mercats que canalitzen l'estalvi de les
persones i entitats cap a les persones o entitats que necessiten finançament
  
Aquest sistema comprèn:
  
* Els instruments financers (diners, accions,...)  * Les institucions financeres (bancs, caixes
d'estalvis...)  * Els mercats financers (borsa,...)
  
L'actor més conegut del sistema financer del nostre país són els bancs i les caixes d'estalvis; amb
els que ens centrem. Finances ètiques, bancs ètics?
  
Hi ha 5 principis que podem situar en la base de les finances ètiques:
  
1.Principi d'Ètica Aplicada: l'ètica com un procés de reflexió continua en l'aplicació dels criteris
d'inversió i concessió de crèdits.
  
2.Principi de Coherència: fer servir els diners de forma coherent amb els nostres valors.
  
3Principi de Participació: la presa de decisions s'efectua de manera democràtica. No es tracta tan
sols que els socis votin sinó que han de poder participar en la definició de les polítiques bàsiques de
l'entitat.
  
4.Principi de Transparència: cal oferir informació regular i pública de totes les activitats i les seves
conseqüències.
  
5.Principi d'Implicació: les entitats de finançament ètic han d'anar més enllà dels criteris negatius i
han de definir la seva política d'inversió seguint criteris positius per tal de transformar la societat.
  
Tot i així els banc ètics no deixen de ser bancs i per això els seus objectius compatibles i
necessàriament complementaris són:
  
* Funcionar en base a criteris ètics.  * Ser viable: obtenir beneficis.
  
Tot i que les finances ètiques encara no estan gaire consolidades a Catalunya cada cop sorgeixen
més entitats que segueixen aquests principis (vegeu 
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http://www.fets.org/data/htm/finances-etiques-catalunya.html)
  
A part de la proliferació en els últims 10 anys de cooperatives i bancs ètics a Catalunya;una mostra
de l'augment de la demanada de finançament ètic és l'augment de serveis anomenats ètics, que
estan oferint les entitats financeres que no ho són. Aquest productes són caramels amargs, ja que
tot i invertir en projectes transformadors, o d'acord amb els nostres principis, les entitats que ens els
ofereixen no ho són.
  

Recursos i fonts
 
· www.fets.org
  
· www.boicotpreventiu.org
  
· www.coop57.coop/
  
· www.triodos.es
  
· www.pangea.org/oikocredit
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