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Aquesta revista també s’edita en castellà.
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Imprès en paper reciclat

Cada cop que emprenem la recerca per a un nou número d’Opcions ens trobem
davant d’un mar de nous coneixements, situacions, relacions, problemàtiques…
Una teranyina en la qual ens submergim per mirar de treure’n un contingut que,
sense ignorar la complexitat de tot el que ens envolta, pugui ser senzill, pràctic i
amè. No és fàcil però sí apassionant. Sempre ens trobem que caldrien el triple
de pàgines, que moltes problemàtiques només es poden esbossar, que les
propostes es poden descriure només a mitges…
Tanmateix, de vegades passa que un cop de realitat tangible il·lumina el que és
realment significatiu i t’ajuda a simplificar. Els casos que descrivim a continuació
vénen a il·lustrar clarament molt del que hem intentat explicar en la –més llarga
del normal– secció central.
Port Mail és una empresa d’inserció laboral que vol començar a distribuir
productes ecològics i de comerç just al País Valencià. Per fer-ho necessita un
vehicle, equips informàtics, etc., i li cal demanar un préstec de 170.000 euros (el
70% de la inversió). La banca convencional considera que les empreses d’inserció
són d’alt risc, per la qual cosa li demanaria un aval d’uns 850.000 euros… impossible presentar-lo; els consumidors conscients valencians s’hauran d’esperar.
El Banc de Sabadell tenia el 2003 un actiu de més de 30.000 milions d’euros.
Va voler comprar el Banco Atlántico, que valia 1.500 milions. Va demanar un
préstec? No! Va fer tres emissions d’accions destinades a finançar l’operació.
Resultat: els inversors espanyols li van proporcionar gratuïtament 1.300 milions
que no ha de tornar a ningú. Potser algun dels prejubilats de resultes de l’operació és valencià i li agradaria comprar productes ecològics.
Sortosament resulta que no s’haurà d’esperar gaire, perquè un banc ètic
(Triodos Bank) ha valorat positivament la rendibilitat social de Port Mail, li ha
donat un préstec i ha creat un dipòsit a termini perquè qui vulgui avali part del
préstec amb els seus estalvis.

s.
or

Direcció
Montse Peiron
Redacció
Isabel Atela, Montse Peiron,
Álvaro Porro
Col·laboracions
Observatori del Deute en la Globalització
(David Llistar, Jesús Carrión), Jorge
Riechmann
Disseny gràfic
Muntsa Busquets, Pep Sansó
Maquetació
Ex-Libris, s.c.c.l.
Fotografia
Betty Navarro, Laia Navarro,
Lily Gallamini.
Il·lustracions
Muntsa Busquets
Impressió
Gramagraf s.c.c.l.

SUMARI
Opcions
4
19

Per tenir-ho en compte. La banca
Quina entitat escollim?

Eines
Finances alternatives i 23

EL QUE ET POTS TROBAR PEL CARRER

rendibilitat social

Idees
Alliberem els llibres 26
Trampes
28

Males notícies: gambes barates

op

ci
on

s.
or

g

Mirades
30

Sobre la importància del que no
es veu. La mirada de Jorge
Riechmann

Recursos de consum
conscient
Restaurants i càtering
Fundació Futur, Sésamo

2

Productes ecològics
Biospace, Lasao

31

Mitjans de transport
Espai Bici

31

Cooperació i economia solidària
Arç
Fundació Un Sol Món

9
31

Inversions ètiques
Maderas Nobles de la Sierra
de Segura

11

Revistes i guies
Parrac

9

Un llibre apassionat i
pràctic per reduir la
petjada ecològica de
cadascú i crear un món
més humà, cada dia, des
de casa. De Jim Merkel.
Es pot comprar a la
Fundació Terra
(93 304 02 20,
www.terra.org)

Un d’aquests dos anuncis no és autèntic, ha estat trucat per uns agents contrapublicitaris. Quin diries que és?
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PER TENIR-HO EN
COMPTE
La banca té un paper central en el nostre món. És decididament poc freqüent no
tenir-hi cap tracte, de manera que tant persones com empreses i institucions en
depenen; la fallida d’un banc afectaria molta gent. Mitjançant els préstecs la
banca fa possible (o no) que es duguin a terme projectes de tota mena. I és la
gran promotora de l’expansió de l’economia financera, alhora que una de les
seves principals protagonistes.
L’activitat de la banca, per tant, té un munt de repercussions sobre el món.
En aquest estudi mostrem que el signe d’aquestes repercussions varia en funció
del tipus d’entitat bancària. Especialment interessant per als consumidors conscients és la banca ètica, que anteposa els interessos socials i mediambientals als
econòmics.A l’Estat espanyol només n’hi ha una entitat i està a punt d’obrir-ne
una altra.
4
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Guardar els nostres diners,ja sigui durant
un temps més o menys llarg (dipòsits a
termini) o per poder-ne disposar sempre
que vulguem (comptes a la vista).A canvi
de deixar-n’hi disposar mentre no els
retirem ens dóna un interès.
Eines per disposar dels diners (caixers,
targetes, xecs, accés per internet...).
Domiciliar cobraments i pagaments
(nòmina, factures, rebuts, impostos, telepeatge...).
Finançament, és a dir, deixar-nos diners
via préstecs, hipoteques o targetes de
crèdit.A canvi ens cobra un interès.
Gestionar inversions. Els bancs gestionen fons d’inversió i de pensions a través
dels quals invertim els nostres estalvis.
Moltes entitats ofereixen també assegurances i altres serveis com gestió de
viatges, venda d’entrades, etc.

EL DINER BANCARI

Bancs: Són empreses amb forma de
societat anònima i per tant pertanyen als
accionistes.A l’Estat espanyol n’hi ha 87.
Caixes d’estalvis:No pertanyen a ningú,
estan governades per una Assemblea
General (vegeu la p. 12). N’hi ha 46 a tot
l’Estat i custodien més de la meitat dels
diners dels espanyols.
Banca cooperativa o cooperatives
de crèdit: Són entitats creades per
col·lectius laborals que pertanyen als
socis de la cooperativa. A tot l’Estat hi
ha 77 cooperatives de crèdit agrícoles o
caixes rurals,quatre caixes professionals i dues
caixes populars, formades a partir de
cooperatives de treball diverses.
Banca ètica: Subconjunt d’entitats
bancàries amb formes jurídiques diverses que tenen en comú que el criteri
primer que regeix la seva activitat és
aportar benestar social i sostenibilitat
ambiental. Les primeres experiències de
banca ètica van néixer els anys 80 i avui
n’hi ha diverses arreu del món.A l’Estat
espanyol n’hi ha una i està a punt d’obrirne una altra (vegeu la p. 20).
Farem servir l’expressió banca convencional per referir-nos a la banca fora de
l’anomenada ètica.L’expressió gran banca
fa referència a les entitats més grans i poderoses (BSCH, BBVA, La Caixa, Caja
Madrid, Banco Popular, Banc de Sabadell,
etc.).

Tu tens 1.000 euros i els poses en un
compte. El banc està obligat a quedarse’n 20* (per garantir un mínim de
liquidesa) i pot fer servir els altres
980 per al que vulgui, per exemple
per donar-me un préstec. Així, entre
tu i jo tenim ara 1.980 euros; es diu
que s’han generat 980 euros en diner
bancari.
Això funciona així perquè se sap
que tots els clients no aniran a treure els diners alhora. Per això a
l’Argentina es va impedir treure diners
dels bancs (el corralito) quan tothom
volia retirar-los a causa de la crisi.
* Suposant que l’anomenat coeficient de
caixa sigui del 2%.
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L’activitat de la banca consisteix bàsicament a donar-nos aquests serveis i a
invertir (en empreses, finques, mercats
financers, etc.). En general les entitats s’estructuren en grups empresarials que
inclouen empreses de taxació d’habitatges, d’inversió en la indústria, d’anàlisis
financers, de gestió de grans patrimonis,
etc.

TIPUS D’ENTITATS BANCÀRIES

g

es entitats bancàries ofereixen diversos serveis al públic en general:
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Els ingressos de la banca vénen principalment per tres camins:

Interessos. Els que cobra pels préstecs
són més alts que els que paga pels dipòsits. Són la principal font d’ingressos.
Comissions: Preu que cobra pels serveis
que dóna.
Rendiment de les inversions pròpies.
Aquesta font pren cada vegada més
importància, especialment entre les grans
entitats.

INGRESSOS I BENEFICIS DE LA BANCA L’ANY 2003
18%

14%

6.096

20%

14%

3.761

19%

393
244 9%

4.893

6.740
17.573

20.424
62%

2.113

67%

Bancs

La gràfica mostra els ingressos i beneficis de la banca espanyola el 2003.

77%

Banca cooperativa

Caixes

Comissions

Rendiment de les inversions

Total ingressos

Interessos

Beneficis

Nombre d'entitats

Bancs

33.260

5.149

87

Caixes

26.227

3.766

46

2.750

439

77

Banca cooperativa
Xifres en milions d’euros

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes anuals d’Associació Espanyola de Banca,
Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit.
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ELS PUNTS CALENTS DE LA BANCA
1

QUIN TIPUS D’ECONOMIA POTENCIEM
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Preguntem a les entitats bancàries si
tenen algun criteri per discriminar les
activitats econòmiques que financen.
• Per norma general, les caixes petites
i les cooperatives donen suport a l’economia productiva local i participen en
menor grau en l’economia casino.
• La banca ètica selecciona les activitats amb què col·labora en funció del
valor ecològic o social que aporten.
• No posem diners en fons d’inversió i
de pensions. El món de l’economia
social ens ofereix possibilitats per invertir que afavoreixen una societat més
igualitària.

Pàg. 8
El context
(p. 16)
Secció
Eines
(p. 23)

QUINA ENTITAT ESCOLLIM?

OPCIONS DE CONSUM

• Si ens fem clients d’entitats petites, cooperatives o ètiques
ajudem a fer possible una
economia més a la mesura de
tots i deixem de col·laborar
amb la gran banca, una de les
principals protagonistes de la
generació de tota mena d’injustícies.

+INFO

Pàg. 19

op

• Quan ens fem clients d’un
banc li aportem molts
diners que són fonamentals per a la seva viabilitat. Si no ens preguntem
per la seva política podem
estar donant suport a activitats que ens semblen
negatives.
• Quan amb el nostre consum recolzem formes de
fer economia positives
estem contribuïnt a fer
realitat altres móns possibles.
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• Amb els diners que li confiem la banca
participa en les activitats de les empreses productives, que poden ser qüestionables des d’un punt de vista ecològic o social.
• També els fa servir per invertir, per exemple en l’economia casino.
• A través dels fons d’inversió i de pensions financem i ens beneficiem d’un
model econòmic injust i insostenible,
fins i tot si invertim en els fons ètics.

6

EL QUE NO ENS EXPLIQUEN
• A través de la publicitat la
banca ens amaga informació i ens indueix a continuar alimentant un model
econòmic i de consum gens
afalagador.

6
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OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Consumim menys,
endeutem-nos tan poc
com puguem.
• Busquem les entitats
menys abusives.
• Per a assesorament i
reclamacions: ADICAE,
93 342 50 44,
www.adicae.net.

Pàg. 15

5

BANCA I PODER
• La banca és un dels estaments més poderosos de la
nostra societat, i tanmateix
no té un funcionament transparent ni democràtic. Això és
molt perillós per a la societat.

2

SOBRE PRÉSTECS, OPORTUNITATS I DESIGUALTATS
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• L’economia social i local dóna
préstecs a projectes que no
tenen una solvència prèvia.
• La banca ètica admet avals
no econòmics.
• Algunes entitats bancàries
ofereixen microcrèdits a projectes que no poden presentar avals.

Pàg. 11
Secció
Eines
(p. 23)

3
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• Dintre de la banca convencional qui té més solvència ho té més fàcil per rebre un préstec. Això fa
desaprofitar el potencial d’una societat i perpetua i accentua les desigualtats socials.

BENEFICIS: PER QUÈ? PER A QUI?

op
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• Si l’objectiu principal d’una
activitat és generar com més
beneficis millor no es tenen
en compte les repercussions
negatives que es puguin
causar sobre tercers.
• En una societat anònima (com
els bancs), qui en té més capital s’endu més proporció dels
beneficis.

4
OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• La quota de poder
de les entitats petites és molt inferior
a la de la gran banca.

Pàg. 14

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• Les caixes destinen una
part dels beneficis a obra
social. Tanmateix, en la
seva activitat diària també
es regeixen per la maximització de beneficis.
• La banca cooperativa prioritza la voluntat de donar
un servei a la mesura dels
socis, per això en general
genera menys beneficis que
bancs i caixes.
• En la banca ètica l’objectiu principal és donar suport
a activitats amb valor
ecosocial. En general es
generen menys beneficis
que en la banca convencional.

Pàg. 12

TRANSPARÈNCIA REAL DE LA BANCA
• Malgrat que la banca dóna la
imatge d’institució “seriosa i
transparent”, no podem
conèixer molts dels aspectes de la seva activitat que
com a consumidors conscients
ens interessen.
• La banca és la principal
còmplice de l’existència dels
paradisos fiscals.

OPCIONS DE CONSUM

+INFO

• En general la banca
ètica ens deixa conèixer molt més sobre els projectes que
finança que la banca
convencional.

Pàg. 13
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ELS PUNTS CALENTS DE LA BANCA

1

QUIN TIPUS D’ECONOMIA POTENCIEM

COM A USUARIS DE LA BANCA
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Els diners que dipositem en comptes
corrents, llibretes, dipòsits, etc. passen a
formar part de la gran bossa de diners de
què disposen les entitats bancàries. Amb
aquests diners la banca participa en l’economia productiva, és a dir en les activitats de les empreses, de dues maneres:
com a creditora (dóna préstecs a les empreses perquè duguin a terme les seves
activitats) i com a inversora (té accions
de les empreses; això proporciona a les
empreses capital i a la banca ingressos en
forma de dividends o de plusvàlues).
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Els préstecs que
generen el deute extern
ajuden molt més el Nord
que el Sud

convencional no és coneguda (vegeu la
p. 13) només podem fer una distinció
genèrica en funció del tipus d’entitat, tal
com es mostra a la taula següent. La banca
ètica sí que es diferencia justament pel
tipus d’economia que potencia.

op

Per altra banda, amb els nostres diners la
banca també inverteix als mercats financers (borsa, divises, immobles...) i participa en l’economia casino (operacions
especulatives a curt termini que generen
grans rendiments). A l’apartat El Context
(p. 16) expliquem les repercussions negatives que té aquest tipus d’economia.
El consum conscient ens du a qüestionar-nos quines són les activitats a les
quals el nostre banc aporta capital i de
les quals obté un rendiment econòmic.
Com que molta de l’activitat de la banca

deute privat (el que el Sud deu a la banca
privada) és de 12.000 milions d’euros,
mentre que el deute públic (el que es deu
a l’Estat) és lleugerament inferior: 11.500
milions d’euros.1
La banca privada genera deute extern
mitjançant diverses fórmules, que tenen

DEUTE EXTERN PRIVAT

La banca té una participació important en
el deute extern dels països del Sud. En el
cas de l’Estat espanyol s’estima que el

Observatori del Deute en la Globalització: Informe
sobre la deuda externa en el Estado español. Ed. Icària,
2004.

1

TIPUS DE BANCA I MODEL ECONÒMIC
BANCA ÈTICA

8

GRAN BANCA

CAIXES PETITES I BANCA COOPERATIVA

Només finança activitats que considera que
aporten un valor ecològic o social positiu,
sempre que siguin rendibles.
En general no compra accions d’empreses que
cotitzin a borsa.

L’únic criteri per decidir si dóna un préstec o si
participa en una empresa és que li aporti rendiment econòmic.
Només inverteix a llarg termini en grans empreses (mai pimes).
És generadora i beneficiària de deute extern a
països del Sud.
Participa en els anomenats project finance (vegeu
el requadre de la pàgina següent).

Per norma general estan lligades al territori
d’origen. A l’hora de donar préstecs o de
comprar accions d’empreses, el criteri de rendibilitat econòmica es combina amb la vocació
de donar suport a l’economia local.
Les inversions en empreses tenen menys pes
entre els seus ingressos que en el cas de la
gran banca.

En general no participa en mercats especulatius: borsa, divises, etc.

És una de les principals promotores i jugadores
de l’economia casino.

Per raó d’escala potser participen en menor grau
en l’economia casino, però no tenen cap normativa ni compromís al respecte.
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PERPETUAR UN MODEL INSOSTENIBLE

en comú que qui es beneficia dels diners
prestats per la banca són multinacionals
del Nord (ja sigui perquè desenvolupen
o exploten el projecte que la banca ha
finançat o perquè l’objecte del préstec és
directament expandir el seu negoci al país
receptor del préstec) i qui acaba retornant
el préstec és aquest Estat receptor.
Els préstecs que generen el deute extern
ajuden molt més el Nord que el Sud:
el Nord s’enriqueix gràcies als negocis
que fa al Sud i als interessos que el Sud
li paga pel deute extern.
El Sud s’empobreix perquè les empreses del Nord s’apropien dels seus recursos naturals i dificulten un desenvolupament econòmic i social propi.A més,
els estats destinen a retornar el deute
diners que podrien destinar a millorar les
condicions de vida dels ciutadans.

2
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Fins fa pocs anys, els projectes per proveir la població d’infraestructures per a serveis
bàsics com energia, aigua o transport eren desenvolupats per empreses públiques. Des de principis dels 90 hi participen cada vegada més empreses privades,
tant en la construcció com en el finançament i l’explotació. Aquests projectes es
financen mitjançant el que s’anomena project finance (acords entre governs,
banca i empreses).
Molts d’aquests projectes es duen a terme en països del Sud i responen a la
voluntat d’aplicar-hi el model energètic i de desenvolupament que regeix al món
occidental. Cada vegada més veus alerten que aquest model és insostenible
(perquè sobreexplota els recursos naturals) i injust (perquè s’aplica sense tenir en
compte l’opinió de moltes persones a qui afecta i perjudica).
Un exemple: el BBVA finança un 11’5% (150 milions d’euros) dels costos del
projecte OCP (Oleoducte de Cru Pesat), un oleoducte que travessa l’Equador
passant per una Reserva de la Biosfera. Repsol-YPF és una de les tres empreses
que el desenvolupen, i per fer-ho s’ha apropiat la Reserva i la gent que hi viu.2 Posseeix
un 26% de l’empresa propietària del projecte, OCP Ltd., que té la seu a les Illes
Caiman (vegeu el requadre de la p. 13). L’altre banc espanyol involucrat és Caja Madrid,
que presta un 4% dels diners.
En resposta a les denúncies socials per la inconveniència d’aquests projectes la
gran banca va redactar el 2003 els Principis d’Equador,3 pels quals es compromet
a finançar només projectes dels quals s’hagin valorat els impactes socials i ecològics. Un any més tard l’organització Banktrack va publicar un informe que mostra
que diversos projectes que incompleixen clarament els Principis són finançats per
bancs signataris.4

op

www.accionecologica.org. Hi ha un informe detallat sobre els impactes mediambientals i
socials a www.debtwatch.org/cast/docs/observatoris/maria-mv16.pdf.
3
www.equator-principles.com.
4
Banktrack: Principles, profits or just PR?, juny 2004. Disponible a www.banktrack.org/fileadmin/user_upload/documents/0_BT_own_publications/PPP_report_0406_final.pdf.
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9

ELS PUNTS CALENTS DE LA BANCA

AIXÒ SÓN “INVERSIONS ÈTIQUES”???

Des de fa uns quants anys la banca ha fet
una gran promoció dels fons d’inversió i de pensions, i avui és habitual tenirhi diners. Com a gestora dels fons, la
banca decideix com jugar amb la immensa quantitat de diners que hi dipositem
entre tots. Encara que puguem saber en
quines empreses, sectors o productes estan
jugant els nostres diners en cada moment,
tenim poc o gens de control sobre el
model de societat que potenciem i

Un estudi d’ESADE5 va consultar a quines de les empreses de l’IBEX356 no van a
parar els nostres diners en contractar els fons ètics que ofereix la banca espanyola. Dels nou fons estudiats, quatre no sabien o no declaraven quines empreses quedaven excloses de la inversió, dos n’excloïen només una i els tres restants n’excloïen
8, 17 i 22. Aquesta discrepància es donava malgrat el fet que els criteris definitoris de tots els fons eren força similars. Moltes de les empreses que reben més
diners dels fons ètics espanyols i europeus són d’una ètica sobradament qüestionable:
Telefónica, Iberdrola, Endesa (vegeu Opcions n. 10 p. 24), GlaxoSmithKline (Opcions
n. 9 p. 14), Siemens (Opcions n. 3 p. 11), la petrolera BP (Opcions n. 3 p. 24), Inditex
(vegeu www.ropalimpia.org/inditex.htm) o HSBC (un dels principals conglomerats
bancaris del món).
Els fons ètics que ofereix la banca convencional s’emmarquen dins del que s’anomena Responsabilitat Social Corporativa. És la resposta que es dóna majoritàriament des de les grans empreses a les reclamacions socials de justícia i respecte
pel planeta i, ara com ara, consisteix més en un eina de màrqueting o de rentat
d’imatge que en un qüestionament genuí i una reorientació efectiva de les activitats pròpies.
5

Laura Albareda: Observatorio de los fondos de inversión éticos, ecológicos y solidarios en
España. Institut Persona, Empresa i Societat - ESADE, 2001. Disponible a prensa.esade.es/
esade/documentos/estudios/IPES.pdf.
6
Les 35 empreses que es prenen com a referència per estudiar l’evolució de la borsa espanyola.
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del qual ens beneficiem en participar en
aquests fons. Per exemple podem estar
participant en el deute extern, si el fons
juga amb títols de deute públic d’algun
país del Sud. I, en qualsevol cas, segur
que alimentem l’economia casino
(vegeu la p. 17).
De la inquietud d’alguns inversors per
controlar en quines activitats participen
van sorgir el que s’anomena fons ètics.
En general funcionen d’acord amb crite-
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Invertint en fons
d’inversió i de pensions
alimentem l’economia
casino
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COM A INVERSORS
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ris excloents: garanteixen que no invertim en empreses de certs sectors (armament,
tabac, energia nuclear...) o amb certs
comportaments (experimentació amb
animals, contaminació, explotació labo-

10

14
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ral...). Però aquests criteris d’exclusió estan
definits de manera molt vaga i el que s’exclou és poc, de manera que en la realitat
no hi ha gaire diferència entre invertir en
un fons ètic i un de normal (vegeu el
requadre).
També existeixen els fons anomenats
solidaris, que donen una petita part de la
comissió per la gestió del fons a entitats d’interès social. Però no ens diuen res sobre
l’interès social del que es finança amb el
capital invertit.
En els fons d’inversió de la banca ètica
els criteris d’exclusió estan ben definits i
són més restrictius, però de moment a
l’Estat espanyol no n’ofereix cap.
Així, si no volem ser còmplices i beneficiaris d’activitats que desconeixem i de
l’economia casino el millor que podem
fer és no posar diners en cap fons; especialment en els de pensions perquè en
aquest cas cedim els diners a l’economia
casino durant molt més temps.
Fora del món bancari i dintre de l’economia social sí que hi trobem alternatives que ens permeten conèixer les formes
de fer economia en què invertim, que
estan governades per principis d’igualtat
social i/o sostenibilitat. A la secció Eines
(p. 23) podeu trobar-ne més informació.

SOBRE PRÉSTECS, OPORTUNITATS I DESIGUALTATS
Els microcrèdits tenen un efecte social
emancipador més gran que les tradicionals ajudes a fons perdut, i en general la confiança en qui els demana i la
quantitat que se li presta creixen amb el
temps.
Programes públics específics.Algunes administracions ofereixen a través de
la banca convencional avals a projectes
que compleixin certes condicions, o
fins i tot crèdits sense aval o a baix interès.11
7

El País, suplement Negocios, 1 d’agost del 2004.
Nuria del Río: Rescata tu dinero.Talasa, 2003.
9
A Catalunya: 902 302 032, www.avalis-sgr.com.
Al PaísValencià:96 339 14 90,www.sgr.es.A les Illes
Balears: 971 46 12 50, www.isbasgr.es.
10
Oriol Alsina (coord.): La banca ètica. Molt més que
diners. FETS – Finançament ètic i solidari, 2001.
11
www.ipyme.es (900 190 092),www.ico.es,administracions locals i autonòmiques. A Catalunya:
Pimec, 93 495 45 00, www.pimec.es.
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PRÉSTECS AMB ALTRES
CRITERIS

pimes, amb les societats de garantia recíproca.9
Només l’aval tècnic.Tota entitat creditora s’assegura de la viabilitat tècnica
d’un projecte abans de concedir-li un
préstec, però en alguns casos no es demana més que això. Per exemple, un 52%
dels crèdits que dóna la Banca Popolare
Etica (l’entitat italiana de banca ètica)
només tenen un aval tècnic.10 Aquesta
fórmula va permetre finançar per exemple alguns sectors de l’agricultura ecològica quan encara no podien presentar
les garanties que exigeix la banca convencional.
Microcrèdits. Són préstecs per quantitats no gaire grans que es donen a
projectes avalats per un recolzament
comunitari al promotor del projecte.
Aquesta fórmula s’usa molt en països
del Sud i cada cop més al Nord (bastantes caixes i alguns bancs n’ofereixen).
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Quan anem a demanar diners, les entitats
bancàries exigeixen que els oferim una
garantia que els els tornarem: un contracte de feina, patrimoni, demostració de
solvència… Així, amb igualtat de perspectives de viabilitat és més probable que
es financin projectes que tinguin al darrere un patrimoni o solvència (és a dir:es presta al que demostra que menys ho necessita), en lloc de valorar sobretot si el préstec
pot significar una oportunitat per engegar
alguna iniciativa bona per a la societat.
Aquesta dinàmica fa desaprofitar el
potencial d’una societat i perpetua i
accentua les desigualtats socials.
Dins del món empresarial passa el mateix: les pimes, les empreses que proporcionen més llocs de treball, són les que ho
tenen més difícil per obtenir préstecs,
sobretot per part de la gran banca; per això
han aparegut algunes entitats que es dediquen a ajudar-les a trobar finançament
(vegeu a continuació). En canvi, els bancs
es barallen per finançar operacions dintre
dels hedge funds, uns fons d’inversió restringits als inversors de grans capitals, altament especulatius i protagonistres de crisis
com l’asiàtica que va deixar sense feina
deu milions de persones.7
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2

Hi ha diverses fórmules genèriques orientades a proporcionar mitjans econòmics a
persones o projectes que poden presentar
pocs o cap aval;8 a la secció Eines (p. 23)
donem una llista d’iniciatives concretes.
En general s’apliquen al finançament de
projectes empresarials però no a la compra
de béns o d’habitatge (en aquest últim cas
només podem recórrer a l’omnipresent
hipoteca).
Estalvi de proximitat: Entitats bancàries fundades per comunitats locals amb
l’objectiu de proporcionar-se serveis
bancaris a sí mateixes.Aquesta fou la raó
de ser de les caixes d’estalvis i de la banca
cooperativa en els seus orígens.
Xarxes de recolzament mutu: Organitzar-se unes quantes entitats o empreses de manera que totes s’ajuden mútuament en les necessitats de finançament.
Això es dóna per exemple dins del món
de les cooperatives de treball o el de les

MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA
967 435 907
central@maderasnobles.net
902 530 393
www.maderasnobles.net
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ELS PUNTS CALENTS DE LA BANCA

3

BENEFICIS: PER QUÈ? PER A QUI?

La taula següent mostra la finalitat i el destí dels beneficis en els diferents tipus d’entitats bancàries.A la gràfica de la pàgina 5 es pot
veure la magnitud dels beneficis en cadascun.

QUI DECIDEIX

PER A QUI?

Són societats anònimes i per tant una
finalitat principal de la generació de beneficis és oferir als accionistes un valor de
les accions al més elevat possible. Per això
la política de l’empresa es redueix essencialment a “més ingressos, menys despeses” sense tenir en compte altres consideracions. L’any 2003 els bancs més
grans van obtenir beneficis superiors als
2.000 milions d’euros cadascun.

La Junta General d’Accionistes aprova
quina part dels beneficis es reparteix
entre els accionistes i què es fa amb la
resta (renovació de la xarxa d’oficines,
noves inversions, etc.). Aquesta Junta
es governa pel principi “una acció un
vot”, i per tant té més poder de decisió
qui més accions té.

Qui té més accions dels bancs, és a
dir qui hi ha aportat més capital, rebrà
una porció més gran dels beneficis en
forma de dividends.

Caixes d’estalvis

Quan es van fundar, la finalitat de les
caixes d’estalvis era ajudar el desenvolupament de la societat local en què s’inserien. Avui el que queda d’aquest origen
és el fet que una part dels beneficis s’ha
de destinar a obra social. Pel que fa a la
seva activitat, es guien bàsicament (sobretot les més grans) pel principi de maximització dels beneficis igual que els bancs.

L’Assemblea General aprova quina part
dels beneficis es destina a obra social i
què es fa amb la resta. Formen part de
l’assemblea fundadors, administracions
locals i autonòmiques, treballadors i
clients, i la veu i el vot de cadascun està
establert en els estatuts de cada entitat. Segons ADICAE,12 la participació dels
clients és purament formal.

Es diu que les caixes són entitats sense
ànim de lucre en el sentit que no tenen
accionistes que esperin treure’n un profit
dinerari. La gràfica al requadre (pàg.
següent) mostra a què es va dedicar
l’obra social el 2003. De mitjana s’hi va
destinar un 28% dels beneficis (1.043
milions d’euros),13 però aquest percentatge varia molt entre entitats.

Banca cooperativa

L’objectiu principal de les cooperatives de
crèdit, que van aparèixer a partir dels
anys 60, és el mateix que el de les caixes
d’estalvis en els seus orígens: donar
suport a l’economia local. Com que el
criteri de rendibilitat econòmica es combina amb la vocació de proporcionar serveis
bancaris a la mesura dels socis, en general els beneficis són molt inferiors als
dels bancs i caixes. Per exemple solen
cobrar menys comissions, perquè els
interessa més facilitar l’accés als serveis
per part dels socis que no pas maximitzar els ingressos.

El govern està en mans de l’Assemblea
de Socis, formada per promotors, treballadors i/o clients. Si bé dintre del món
cooperatiu es té present el principi “un
soci un vot”, cada entitat pot establir en
els estatuts el poder de decisió de cada
soci, que pot variar per exemple en funció
del càrrec que ocupi dintre de la caixa.
Algunes entitats han introduït la possibilitat que els socis puguin comprar més
d’un títol de soci i per tant tenir més vots
en l’Assemblea; aquesta fórmula és una
aproximació a la de les societats anònimes.

Les caixes cooperatives han de destinar
per llei una part dels beneficis a educació i promoció de l’economia cooperativa. Amb la resta es fa el que decideixi
l’Assemblea.

Les entitats de banca ètica prioritzen
l’aportació de valor a la societat o al
medi. En general els beneficis són inferiors als de la banca convencional.

El govern de les entitats de banca ètica
depèn de la forma jurídica que tinguin
(societat anònima, cooperativa, fundació, etc.).

Les decisions sobre què fer amb els beneficis es prenen d’acord amb els mateixos criteris ecosocials que regeixen tota
l’activitat de la banca ètica.
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Banca ètica
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Bancs
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ELS BENEFICIS DE LES ENTITATS BANCÀRIES*

*

Totes les entitats estan obligades a destinar una part dels beneficis a pagar impostos i una part a fons de reserva.
Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguradores.
13
Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis.
12

12
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TRANSPARÈNCIA REAL
DE LA BANCA
països la banca esdevé la principal còmplice del frau, el blanqueig de diners i l’evasió fiscal de les grans empreses i d’ella
mateixa. Tot això origina desigualtats i
injustícies socials d’una magnitud escandalosa (vegeu el requadre).
L’opacitat impossibilita conèixer les
conseqüències de l’activitat bancària en
el món; la transparència és imprescindible perquè els usuaris puguem escollir amb prou elements de judici quin
model de societat potenciem. La banca
ètica en general és més transparent; per
exemple ens explica en què consisteixen
molts dels projectes que finança, cosa
impensable dintre de la banca convencional.

g

L’activitat de totes les entitats bancàries
està controlada per l’Estat, i cada any
publiquen les dades econòmiques que és
obligatori declarar per tal que es tinguin
garanties sobre la seva solvència i robustesa. Això és així pel paper central que
ocupen en el sosteniment de tota l’economia. Malgrat aquesta imatge de transparència, però, hi ha moltes coses que és
important que la societat conegui i que
no es fan públiques, com ara moltes de
les coses que ens hem plantejat en aquest
estudi.
La conseqüència extrema de l’opacitat
pròpia de la banca i de l’economia en
general és l’existència dels paradisos
fiscals.Establint filials o sucursals en aquests

PARADISOS FISCALS
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Les caixes d’estalvis es van originar fa
dos-cents anys amb l’objectiu de canalitzar els estalvis populars cap a inversions que repercutissin en el benestar
de la comunitat local, especialment
en àrees rurals. A més de la forma
jurídica de fundació, el que més les
diferencia actualment dels bancs és que
són les entitats amb què més treballen
les administracions locals i autonòmiques i les petites i mitjanes empreses, que estan menys internacionalitzades i les més petites continuen
lligades al seu territori d’origen, i que
destinen part dels beneficis a obra
social (si bé alguns bancs també estan
començant a fer-ho perquè és una
bona eina de màrqueting).
El paper social de les caixes avui és
objecte de debat. Per a alguns el recolzament a les pimes i a les comunitats
autònomes i la feina que fan a través
de l’obra social és molt important. Per
a d’altres aquesta obra social té un
caràcter massa “cultural-recreatiu” i
seria més valuós que apliquessin criteris socials en la seva activitat habitual (préstecs, inversions, etc.). Amb
tot, són vistes com a entitats més
properes al ciutadà i menys agressives que els bancs, i se’ls confien més
de la meitat dels estalvis espanyols.

4
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SOBRE EL VALOR SOCIAL
DE LES CAIXES D’ESTALVIS
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En els Països i Territoris No Cooperants (així és com s’anomenen oficialment els
paradisos fiscals) no hi ha partits polítics, no hi ha cap control sobre les activitats
bancàries i no s’han de pagar impostos. El paradís fiscal preferit per la banca
espanyola són les Illes Caiman.
Algunes conseqüències de l’existència dels paradisos fiscals són:
Les grans empreses i les grans fortunes troben la manera d’evadir molts
impostos. Aquestes evasions fan que
l’Estat deixi de disposar cada any d’uns
quants bilions.
Proporciona una eina de xantatge per
a les grans empreses, que aconsegueixen
condicions favorables dels governs sota
l’amenaça d’anar-se’n a algun d’aquests
paradisos.
Alguns països del Sud volen convertirse en paradisos i estan en una cursa per
abaixar impostos, amb la qual cosa s’autogeneren dependència de capitals llunyans i desequilibris i dificultats per a les
empreses locals.
Afavoreix la pràctica de tota mena d’activitats mafioses com el tràfic d’armes,
de drogues o de persones (ningú et demana d’on has tret els diners que ingresses).
Arreu del món hi ha moviments ciutadans i de juristes que denuncien aquesta
realitat i reclamen que s’aboleixi, però entre les institucions no hi ha cap voluntat política de fer-ho.14

EN QUÈ CONSISTEIX
L’OBRA SOCIAL

PROPORCIÓ DE DINERS QUE ES VA DESTINAR A
CADASCUN DELS CONCEPTES EL 2003
(mitjana de totes les caixes d’estalvis)

46%
9%

27%
18%

Cultura i temps lliure
Assistència social
i sanitària
Educació i recerca
Patrimoni
historicoartístic
i natural

Font: Confederació Espanyola de Caixes
d’Estalvis: Cajas de Ahorros. Memoria de la
Obra Social 2003.

14

attac-catalunya.pangea.org.
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ELS PUNTS CALENTS DE LA BANCA

BANCA I PODER

MÓN EMPRESARIAL

MITJANS DE COMUNICACIÓ

MÓN POLÍTIC

La intervenció en el món polític, i per
tant la influència sobre els governs, s’aconsegueix gràcies a diverses eines entre les
quals podem destacar:
Finançament dels partits polítics.
El Tribunal de Comptes anuncia cada
any que els partits deuen molts diners a
la banca; segurament la banca no els
reclama perquè a canvi obté influència
política, privilegis i docilitat dels partits.
Grups de pressió. El pes dels lobbies
bancaris és significatiu sobretot a escala
internacional, en particular en les negociacions de l’Acord General sobre
Comerç de Serveis, l’òrgan de l’Organit-
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Si tradicionalment les grans empreses han
necessitat la banca com a principal finançadora de les seves operacions, avui obtenen cada cop més capital a través dels mercats financers.Així, el poder que la gran
banca té sobre les empreses en tant que creditora s’està mutant en poder en tant que
principal dominadora d’aquests mercats,
que de fet avui determinen l’esdevenir de
tota l’economia mundial.A l’apartat El Context (p. 16) ho expliquem amb més detall.
D’altra banda, la gran banca està entre
els accionistes majoritaris –i per tant participa en els òrgans directius– de les principals multinacionals de serveis bàsics (energia, comunicacions, etc.), els sectors
estratègics de l’economia.

gran banca) exerceix aquest control principalment per tres vies:
Aporta molts diners als mitjans a través
de la publicitat.
Participa en la propietat dels conglomerats mediàtics.
Presta diners per a les operacions de gran
envergadura (com ara la fusió de Canal
Satélite Digital i Vía Digital que va fer
el grup PRISA) sabent que el deute
contragut pels mitjans els posa a les seves
mans per molt temps.

Controlar els mitjans de comunicació vol
dir decidir quina visió del món es dóna als
ciutadans. La banca (o, per ser precisos, la

zació Mundial del Comerç que s’encarrega de regular les activitats de la banca.
El que aconsegueix la gran banca amb
aquesta intervenció és poder-se expandir per tot el món sense restriccions (per
exemple, el BSCH i el BBVA han esdevingut el primer i el tercer banc d’Amèrica Llatina respectivament).
Lligams personals. Hi ha relacions
estretes entre les persones de les cúpules de poder, la qual cosa facilita des de
l’amiguisme en el nomenament de càrrecs
fins als favors personals.
Hi ha tres factors que engrandeixen
encara més la quota de poder de la gran banca: l’opacitat (vegeu la p. 13), la gran
concentració empresarial i la grandíssima magnitud dels beneficis anuals.
Aquest poder permet als bancs saltarse les regles del joc que estableixen les lleis
amb força impunitat. Per exemple, el
descobriment que el BBVA havia estat
finançant il·legalment campanyes polítiques a l’Amèrica Llatina només va tenir
com a conseqüència que el principal
membre del Consell d’Administració va
dimitir. La cotització del banc a la borsa
no va baixar, ans al contrari: es va reforçar la seva imatge de poder i solvència.

g

La banca és un estament amb molt poder
per la seva pròpia naturalesa:tothom en depèn. El posicionament que ha pres en la
nostra societat l’ha dut a tenir un control
molt gran sobre altres estaments clau.
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PRESÈNCIA DE LA BANCA EN LES PRINCIPALS EMPRESES ESPANYOLES1
BBVA
Abertis2

La Caixa

Caja Madrid

21’05%
President, 3 consellers de 14
5%

Endesa

Gas Natural

3’47%

Iberia

7’48%
1 conseller de 9

Repsol YPF

5’61%
1 vicepresident de 3,
1 conseller de 9

14’12%
President, 1 vicepresident de 3,
1 conseller de 9

Telefónica

6’09%
1 vicepresident de 2,
3 consellers de 15

5’03%
1 vicepresident de 2,
1 conseller de 15

Altres

Gamesa 17’05%, Iberdrola
8’22%, Sogecable 4%,
Cesce

Inmobiliaria Colonial 47’90%, Port Aventura
43’04%, Panrico 30%, Aguas de Barcelona
23’08%, Caprabo 20%, Edicions 62 85’81%

1

Caixa Catalunya

BBK

5’69%
1 conseller de 14
5’01%
1 conseller de 13
3’03%

34’50%
President, 1 vicepresident d’1,
4 consellers de 13

3%

9’93%
1 vicepresident
1’63%

Indra 10%, Sogecable
5%, NH Hoteles 5%

CAF 20%, Iberdrola
7’5%

Les empreses que apareixen en negreta estan relacionades amb la indústria militar. Participacions del BSCH (no figura a la taula per motius d’espai): Elerco (88’5%),
Cepsa (32’27%), Auna (23’49%), Unión Fenosa (23’02%), Ono (20’84%), Antena 3 (10%), Cesce.
2
Empresa catalana d’autopistes, aparcaments, espais logístics, infraestructures de telecomunicacions i aeroports.
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EXIGIM RESPONSABILITATS
Els últims vint anys diversos moviments socials han denunciat les institucions financeres internacionals i, més recentment, la
banca privada per la seva responsabilitat en les injustícies que es donen en el món. Actualment diverses de les organitzacions
que segueixen la pista a les activitats de la banca i la seva influència sobre la societat i el medi s’agrupen en la xarxa Banktrack.15
El gener del 2003 van redactar la Declaració de Collevecchio que demana a la gran banca que es comprometi a actuar d’acord
amb sis principis: sostenibilitat, transparència, no causar perjudicis (aplicant per exemple el principi de precaució), assumir
responsabilitats, escoltar la veu de tots els afectats per la seva activitat i potenciar polítiques de comerç mundial sostenibles
i igualitàries.15
www.banktrack.org.

EL QUE NO ENS EXPLIQUEN
Tarifa Plana, Banesto s’assegura que cada
any li donarem com a mínim 72 ¤ en
concepte de comissions.
ADICAE explica que si negociem amb
el director o un comercial de la sucursal
moltes vegades obtenim una rebaixa substancial o una anul·lació de les comissions.
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A través de la publicitat dels seus serveis,
la banca se’ns presenta com una entitat
“benefactora” gràcies a la qual podem fer
realitat molts somnis i tenir cada vegada més
béns i diners. En realitat les “condicions
avantatjoses”ho són molt més per a ella que
per a nosaltres, i en no poques ocasions
s’aprofita del nostre desconeixement i indefensió per fer-nos prendre decisions que si
no ens amagués informació no prendríem.
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Es gestionen bé els diners que invertim? Anys després de posar els estalvis en
fons d’inversions, molts ciutadans es troben
que el rendiment és molt inferior al somniat
o fins i tot que part dels estalvis ha desaparegut, fins i tot en èpoques en què la borsa
puja. Els moviments que fa la banca amb
els nostres diners poden estar més orientats a beneficiar els conglomerats empresarials que té al darrera que a maximitxar
el rendiment que nosaltres obtenim.

op

Els préstecs no són cap favor. Els
préstecs ens permeten fer alguna cosa que
sense els diners no podríem fer, però la
banca no ens els “deixa” pas (la mateixa
paraula “préstec”és enganyosa) sinó que ens
els ven; el preu són els interessos que pagarem. Al banc li interessa “deixar-nos”
com més diners millor, i també li interessa que triguem a tornar-los-hi:amb fórmules com compri ara i no pagui fins d’aquí a
un any acabem donant-li molts més diners
que si tornem el préstec tan aviat com
puguem.

Comissions sorpresa i arbitràries.
Cada entitat pot fixar lliurement l’import
i els conceptes pels que cobra comissió
(llevat d’alguns casos puntuals que estan regulats pel Banc d’Espanya). Segons un estudi d’ADICAE,17 darrerament hi ha un
increment en l’import i l’arbitrarietat de les
comissions; per exemple, CAM o Bancaja
cobren 2 ¤ per fer un ingrés al compte
propi des d’una sucursal diferent de la d’origen, i el Banco Popular cobra 0’30 ¤ per
usar els caixers fora de l’horari d’atenció al
públic de les oficines. Amb el Compte

PER A ASSESSORAMENT
I RECLAMACIONS
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Inducció al consum. La banca fa una
publicitat molt agressiva dels préstecs al
consum, que resulten ser els que tenen

ADICAE, Associació d’Usuaris de Bancs,
Caixes i Asseguradores
93 342 50 44
www.adicae.net
Té delegacions a diverses ciutats.

interessos més alts.També ens ofereix tota
mena de “regals” a canvi de contractarli tal servei o tal altre; són objectes en general de baixa qualitat que li costen molt
menys que tots els diners que li aportarem,
i que solem acceptar encara que no els
necessitem. Amb les targetes de crèdit
ens indueix a endeutar-nos.Tot això amplifica la bogeria consumista actual, a més
dels beneficis bancaris.

17

Revista Usuarios,ADICAE, tardor 2004.

SEGUR QUE VOLEM MÉS INTERESSOS?
Avui, el reclam per excel·lència és la possibilitat de guanyar més diners; el més habitual és perseguir aquesta pastanaga sense veure el que passa al voltant. Voler més
interès pels nostres diners pot ser a primera vista comprensible, i a més serviria
per distribuir almenys una mica més els enormes beneficis de la banca. Als consumidors conscients, però, ens importa l’origen dels diners que guanyem, i pressionar per treure rendiment de les operacions financeres potencia encara més un model
econòmic gens afalagador. Alternatives més positives que ens permeten tenir
més diners –o més ben dit, gastar-ne menys– són consumir menys, endeutar-nos
tan poc com puguem i buscar les entitats menys abusives pel que fa a comissions
i més allunyades de l’economia casino.
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EL CONTEXT

L’economia financera
El món és un casino?

l terme economia financera ens pot fer

Epensar en una cosa molt allunyada de

s.
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L’ECONOMIA FINANCERA PREN
PROTAGONISME

El rumb de l’economia mundial està cada
cop més marcat pel que passa en el món
de l’economia financera i menys per la
marxa de l’economia productiva.Els factors
que més han determinat aquesta evolució són:
Desregulació i globalització El 1944,
a la Conferència de Bretton Woods, es van
fixar les normes que regirien el sistema financer internacional les properes dècades: el dòlar seria la moneda de referència, s’establirien uns valors de canvi entre
les diferents monedes i el dòlar, l’emissió
de moneda hauria de tenir una correspondència en or i els bancs centrals de cada país controlarien els moviments de capitals en el sistema financer. Els Estats Units
van aprofitar aquesta situació privilegiada
(tothom tenia interès a tenir dòlars) per
saltar-se les regles del joc: van emetre dòlars
indiscriminadament, amb els quals van
finançar la seva expansió mundial (reconstrucció de la postguerra europea, compra
d’empreses i governs arreu del món, etc.).
El 1971, quan la quantitat de dòlars en
circulació ja era sis vegades més gran que
les reserves nord-americanes d’or, els EUA
van abolir oficialment la regla de la corres-

op
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pondència en or.Així es va obrir la porta
al “joc sense regles”, norma que s’ha anat
consolidant de llavors ençà.Avui les regles
que es van posar a Bretton Woods ja no
són vigents; es van eliminant les barreres
administratives i fiscals sobre els moviments de capitals entre països i entre
mercats1 i no hi ha un límit per a la creació de diner financer.
Per altra banda, els avenços tecnològics
en informàtica i telecomunicacions han
permès que l’escenari dels mercats sigui
una xarxa planetària abans impensable en
temps i espai. Tot això fa que el sistema
financer sigui el sector globalitzat per
excel·lència.

g

la nostra vida de cada dia (“aquestes pàgines del diari que sempre em salto”). No
obstant, hi té molt a veure: per què em
quedo fins tard a la feina sense gosar ni
proposar que em paguin les hores extres?
Per què aquest pis tan petit i fosc em costa
tantíssims diners? Per què he perdut la
meitat dels diners que vaig posar en el
fons d’inversió que el meu banquer em
va aconsellar?
En aquest article mostrem com les
tendències econòmiques actuals afecten
negativament moltes esferes del nostre
món. Recomanem que llegiu primer el
glossari que hi ha a la pàgina del costat.

ci
on

La desregulació i expansió
de l’economia financera
internacional ha donat lloc
a un marc que propicia una
“economia casino” que fa
perdre qualitat de vida a la
majoria d’habitants del
planeta, tant del Sud com
del Nord. Els estalvis de
molts ciutadans financen
l’apropiació del patrimoni
global per part d’unes
quantes grans
multinacionals, encegats
uns i altres pel mite
omnipresent de
l’enriquiment il·limitat.

Popularització Els darrers decennis
s’ha promogut la participació dels ciutadans en els mercats financers a través de
fons d’inversió i de pensions: s’ha esborrat la imatge de risc i sofisticació de la
borsa (per exemple se’n parla als noticiaris amb tota normalitat, com si n’haguéssim de ser experts), s’ha alarmat sobre
el futur incert del sistema públic de
pensions (i s’ha començat a desmantellar), s’han impulsat els fons de pensions
amb incentius fiscals (el 2004 a l’Estat
espanyol han desgravat el triple que un
compte habitatge), la publicitat i la varietat fa els productes financers cada vegada
més atractius... Aquest capitalisme popular (com se l’ha anomenat) ha permès
incrementar enormement el volum de
capital que es mou pel mercat financer. El
1985 els espanyols havien confiat 859
milions d’euros als fons, el 2004 prop de
300.000 milions.2

1

Per exemple, el govern espanyol ha fet públic un
esborrany del nou reglament per als fons que proposa reduir els impediments perquè els diners dels
petits inversors puguin anar als producters financers
de més risc i atorgar total llibertat de moviments
als grans inversors (El País, 25 d’octubre del 2004).
2
Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i
Fons de Pensions.

L’ABC DE L’ECONOMIA FINANCERA
Economia financera Gestió dels recursos financers d’un sistema econòmic, entenent per recursos o productes financers el diner (moneda o divisa) i
altres productes convertibles en diners com accions o deute públic. Es diu que els productes financers són diner financer perquè es fan servir com a
dipòsit de valor i moneda de canvi. Per exemple, la compra d’una empresa es pot pagar amb accions d’una altra.
Mercat financer o borsa o mercat de capitals Aquell en el qual es mercadeja amb productes financers.
Valor dels productes financers En el mercat financer el valor d’un producte (la cotització) ve donat pel preu que un comprador i un venedor convinguin, d’acord amb la percepció o la confiança que tinguin en aquest producte. Aquesta percepció varia per factors tan diversos com les notícies relacionades amb el producte (per exemple si s’ha dit que una empresa va molt bé es tendirà a convenir un preu més alt per les seves accions), el resultat
de les eleccions en un determinat país o fins i tot l’estat d’ànim dels negociadors (per exemple pel fet que el Barça hagi guanyat o perdut una final).
Així, el valor dels productes financers puja i baixa constantment.
Invertir Comprar un producte financer. Es pot comprar perquè es necessita (per exemple un banc pot necessitar lliures esterlines per oferir als clients)
o es desitja (es pot voler ser accionista d’una empresa). Però la majoria d’inversions tenen l’únic objectiu d’obtenir un benefici: es compra un producte perquè s’especula que al cap d’un temps tindrà un valor més alt i es podrà vendre guanyant un marge amb l’operació.
Bombolla financera Com que el que interessa als inversors és que el valor dels productes financers pugi, els moviments que fan marquen una tendència a l’alça d’aquests valors (el secretari d’Hisenda del govern de Bush pare ho va descriure així: si els productes fossin or o petroli, d’aquest fenomen
se’n diria inflació; però com que són accions se’n diu creació de riquesa).3 Per això els valors financers es van allunyant dels reals. El 1980 els productes financers de tot el món tenien un valor igual al del PIB mundial; el 2000 valien quatre vegades més. A l’Estat espanyol les cotitzacions a la borsa
durant el 2004 han pujat un 18% i el PIB un 2’6%.4
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Caiguda Pel motiu que sigui pot ocórrer que els inversors perdin la confiança en un producte, és a dir: deixin de creure que dintre d’un temps valdrà
més que ara. Llavors se’l venen per tal de no perdre-hi diners més endavant. Si la desconfiança s’encomana a molts inversors i tots se’l venen, la cotització del producte cau molt de pressa; i, com més cau, més desconfiança es genera. Els inversors que venguin el producte quan ja val menys que el que
en van pagar hi perdran diners. Una caiguda pot fer que el valor borsari d’una empresa (el preu que s’ha pagat per l’última acció que se n’ha venut
multiplicat pel nombre d’accions que ha emès) es divideixi per dos, deu, cent... en un sol dia. No obstant, el nombre de naus, treballadors, maquinària
etc. que té no haurà variat.
Crac, crisi Si la desconfiança es generalitza a molts productes o mercats es pot produir una crisi important. Per exemple, l’octubre del 87 els valors
de la borsa de Nova York van caure en un 22’6% en un sol dia; de resultes, els dos mesos següents els inversors van perdre un bilió de dòlars.3 O la crisi
asiàtica del 97-98, que es va estendre a diversos països i va deixar sense feina 10 milions de persones.
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Economia casino El 50% de les operacions en els mercats financers mundials (el 75% a la borsa de Nova York) corresponen a hedge funds.5 Són fons
d’inversió d’alt risc: fan compres i vendes molt ràpides i per quantitats molt grans de diners, la qual cosa genera oscil·lacions en el valor dels productes que els gestors del fons aprofiten per obtenir beneficis.
Aquest ús generalitzat dels mercats financers s’anomena economia casino. No genera riquesa real ni finança l’economia productiva, només serveix
perquè els inversors més hàbils acumulin beneficis; amb les seves operacions especulatives poden provocar o amplificar crisis que perjudiquen seriosament molta gent.
Banca És la gran protagonista de l’economia financera. Manipula els mercats financers i promou l’economia casino.
3

David C. Korten: Cuando las transnacionales gobiernan el mundo. Editorial Cuatro Vientos, 1998.
Comissió Nacional del Mercat de Valors i Ministeri d’Economia. El PIB és un indicador de l’activitat econòmica productiva.
5
El País, 1 d’agost del 2004.
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COM AFECTA LA NOSTRA VIDA

Transformació del món empresarial
Entre les empreses (tant les més grans com
les que competeixen amb elles) han canviat les prioritats: cal dedicar més atenció
que mai a la tresoreria (gestionar els pagaments, cobraments i inversions de manera que es maximitzi el rendiment dels
diners), cal preocupar-se per la imatge
(perquè els mercats financers funcionen a
base de percepcions i expectatives), s’ha
d’adoptar el ritme del món financer (en
el qual domina el curt termini i les oportunitats fugaces) i s’han de presentar resultats econòmics espectaculars.Això fa accentuar encara més la pressió per retallar costos
que ja imposa la ferotge competència
actual, i per tant empeny encara més cap
a ajustaments salarials, acomiadaments

massius, deslocalització, no aplicar mesures reals de sostenibilitat, collar els proveïdors...Aquesta tendència posa en desavantatge les empreses que només tenen recursos
per dedicar-se a produir i vendre. Pel que
fa als ingressos, cada cop tenen més pes
els provinents d’inversions.

convertit en un dels productes amb els
quals es mercadeja amb l’objectiu únic
d’obtenir un rendiment, ja sigui directament o a través de fons d’inversió. L’any
99 el preu mitjà de l’habitatge era el
quàdruple que el salari mitjà, el 2002 era
6 vegades més alt.6

L’habitatge, un producte financer!??
Molts serveis bàsics que antigament eren
proveïts pels estats s’han privatitzat els
darrers decennis: energia, comunicacions,
transport, atenció sanitària, aigua... Així,
la provisió d’aquests serveis passa a estar a
mercè d’empreses que funcionen segons
el model que acabem de descriure. El
mateix passa amb les pensions, i amb l’habitatge: si els preus pugen tan exageradament és sobretot perquè l’habitatge s’ha

Apropiació planetària L’emissió de
moneda i de diner bancari (vegeu el requadre de la p. 5) ha estat sempre controlada
per un Banc Central per evitar que l’emissor obtingui recursos il·limitats a partir del
no res. En canvi, no hi ha límit a la generació de diner financer. Les grans empre-

6
J. M. Naredo i O. Carpintero: El balance nacional
de la economía española (1984-2000). Funcas, 2002.
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EL CONTEXT

Com que els mitjans de comunicació alertaven que el sistema públic de pensions
estava en perill, un empleat d’una empresa mitjana va posar els estalvis en un fons
de pensions. Per fer rendir els diners dels fons, el banc gestor va optar per comprar
un 10% de les accions d’una multinacional. Amb aquests diners la multinacional
va comprar l’empresa on treballava el nostre amic.
Dos anys després, els beneficis de la multinacional van proporcionar als accionistes un rendiment del 7%, però el banc necessitava rendiments més alts per garantir que podria pagar els interessos promesos al nostre amic quan es jubilés. Per
això va forçar la multinacional (n’era l’accionista majoritari) a prendre un paquet
de mesures de reducció de costos que incloïa tancar la fàbrica on treballava el nostre
amic i obrir-ne una a la Xina. Cosa que li permetria, a més, ser més ben valorada
als mercats financers.

component “aleatòria” o incerta en aquestes reaccions, però “els mercats” no són
tan impersonals com se’ns presenten; la
banca hi té un paper cada cop més decisiu. El 60% de les operacions d’alt risc a
la borsa de Nova York estan en mans de
quatre bancs.9

EL PAPER DE LA BANCA

Promoure És la principal promotora de
la participació ciutadana en els mercats
financers a través dels fons d’inversió i de
pensions, que gestiona ella mateixa. Com
a gestora d’aquests fons no és neutral sinó
que sovint anteposa els seus interessos als
dels inversors.

g

institució amb competències ni capacitat
per fer-ho.Tanmateix,les institucions financeres internacionals “conviden” (obliguen)
els països del Sud a obrir-se a un mercat
financer en el qual no hi ha unes regles de
joc que els garanteixin que no en sortiran
escaldats.
Jugar Els fabulosos beneficis que genera i la gran bossa de diners que hi dipositem formen una massa de capital amb la
qual pot invertir a plaer i fer les operacions més especulatives, que requereixen
disposar de grans sumes de diners.
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Crisis: tots paguem els plats trencats D’una crisi en surten perjudicats
els inversors que hi perden diners (els més
ben informats són els primers de fugir i
sense pèrdues) i tots els ciutadans dels
països afectats. A Mèxic la crisi del 94 va
fer doblar l’atur i caure els salaris en un 30%.
Deu milions de persones de diversos països
asiàtics van perdre la feina a causa de la
crisi del 97-98. I són els diners públics els
que pal·lien les conseqüències, ja siguin
dels estats afectats o de les institucions
internacionals (Fons Monetari Internacional,etc.).Cal dir,però,que els ajuts d’aquestes últimes es donen a discreció, d’acord
amb els interessos que tingui el gran capital en l’economia que ha caigut.

LA MILLOR MANERA DE GARANTIR-TE UNA BONA
JUBILACIÓ: QUEDAR-TE SENSE FEINA
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ses que poden emetre accions obtenen
dels ciutadans un capital que no han de
retornar, cosa que els permet estalviar-se
de demanar alguns préstecs.7 Així, tenen
avantatge respecte de les empreses que han
de tornar els deutes i que tenen com a
única font d’ingressos la producció i venda de béns o serveis. De resultes, el primer
grup d’empreses està comprant el segon i
expandint-se acceleradament.
Amb aquests recursos que obtenen gratuïtament (a canvi d’una participació en els
beneficis) i que es revaloritzen constantment, les grans empreses estan comprant
el patrimoni planetari (empreses, immobles, espais naturals, matèries primeres,
serveis bàsics que es privatitzen tant al
Nord com al Sud, etc.). En paraules de
l’economista José Manuel Naredo, mai el
capital transnacional hegemònic havia aconseguit manejar tants diners aliens per a negocis
propis.8
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Amb els recursos que
obtenen gratuïtament
les grans empreses
estan comprant el
patrimoni planetari

Incontrolable La dimensió i el dinamisme del mercat financer fa que sigui
difícil controlar-lo, i de fet no hi ha cap

Manipular Cada grup bancari està format
per una multitud de gestores de fons, bancs
d’inversió, empreses d’anàlisi i informació financera, immobiliàries, etc. Aquest
entramat proporciona una situació privilegiada que permet, per exemple, fer més
o menys atractiva la inversió en una empresa afí al grup segons la conveniència de
cada moment.
Decidir La gran concentració que es dóna en el sector bancari fa que el control
dels mercats financers estigui de fet en
mans de molt poques entitats. En ocasions
es diu que davant d’un determinat esdeveniment polític o econòmic “els mercats”
han reaccionat de tal manera; sí que hi ha una

18
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ES POT CORREGIR?

Moltes veus reclamen que es reguli l’economia financera per tal que deixi de tenir
les característiques negatives que hem vist.
Alguns demanen una nova conferència de
Bretton Woods, d’altres proposen la Taxa
Tobin: una taxa que s’hauria de pagar per
totes les transaccions i desincentivaria els
moviments especulatius a curt termini,
generaria més control i transparència i
adreçaria recursos bilionaris cap a un fons
de caràcter social. Les expectatives d’èxit,
però, són molt minses atesa la manca de
voluntat política i el predomini que tenen
avui els grans interessos privats sobre els
públics.10

7

Vegeu l’editorial d’aquest número.
J. M. Naredo: Claves de la globalización financiera y
la presente crisis internacional. A Sustentabilidad y Globalización, Germania 2003.
9
El País, 1 d’agost del 2004.
10
ATTAC, moviment internacional pel control
democràtic dels mercats financers. attac-catalunya.pangea.org.
8
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QUINA ENTITAT ESCOLLIM?
part dedicada a donar suport a l’economia social (per exemple, avui moltes caixes d’estalvis ofereixen microcrèdits a
persones que estan fora de l’abast dels
préstecs convencionals).
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Triar entre entitats bancàries en funció
del model de societat que potencien no és
fàcil.
En el cas de la banca ètica sabem que
només s’involucra en activitats que consideri que aporten un valor social, ecològic o cultural positiu. En el cas de la
banca convencional, però, la presa de
decisions no es basa en cap criteri ecosocial.Tanmateix, sí que hi ha diversitat de
tarannàs (des de la gran banca fins a una
petita caixa) que marquen diferències en
les dinàmiques que s’imprimeixen a la
societat.
Al marge de la seva activitat regular,
moltes entitats de banca convencional
tenen algunes iniciatives amb “valor social
afegit”. Hi ha bàsicament tres vies:
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En el cas dels instruments ètics el rendiment dels diners prové d’activitats que es
consideren positives per a la societat. En
canvi, els instruments solidaris i l’obra
social poden subvencionar coses molt interessants, però no sabem res sobre el model
econòmic del qual s’han obtingut els fons
destinats a les subvencions. Per això els
primers són més interessants des del punt
de vista del consum conscient.
De totes maneres aquestes iniciatives
poden ser molt marginals respecte a l’activitat regular de l’entitat, i en alguns casos
poden respondre a unes ganes de netejarse la consciència o de mostrar una bona
image. Des d’Opcions creiem que el factor
a tenir més en compte a l’hora de triar

Els anomenats instruments (llibretes,
comptes, dipòsits...) ètics. Cada any
l’entitat destina una quantitat igual als
diners que s’hi han posat a finançar
projectes d’economia social (hi pot destinar menys diners si no té prou sol·licituds de préstec).
Els anomenats instruments solidaris:
els diners que s’hi posen es gestionen
igual que els de qualsevol altre compte,
però el client cedeix una part dels interessos a un fons que es dedica a subvencionar activitats de caràcter social.
Obra social: l’entitat hi destina una
certa part dels beneficis. Dintre d’aquesta assignació de diners hi pot haver una

entre entitats hauria de ser el model social
que potencien amb l’activitat regular, cosa
que malauradament és difícil d’objectivar. Les opcions més interessants serien
les que tendeixen a construir un teixit
financer alternatiu que funcioni segons
paràmetres més amplis que el benefici
econòmic.
Avui per avui això ho trobem en la
banca ètica i també fora del sector bancari, en el món de les finances alternatives: una sèrie d’iniciatives que ofereixen
un subconjunt dels serveis bancaris (en
concret la possibilitat d’invertir uns estalvis i de demanar préstecs) a l’economia
social.A la secció Eines (p. 23) n’hi ha un
directori actualitzat.
A la taula de la pàgina següent hi ha
una breu “fotografia” d’algunes entitats
bancàries que pot ajudar a conèixer-les
una mica més. En el text parlem de les que
tenen alguna característica que ens sembla
en alguna mesura interessant.

EL SECTOR BANCARI ESPANYOL
La banca és un dels sectors més forts de l’economia espanyola, i té força pes en la
banca internacional; el primer banc espanyol, el BSCH, està entre els 15 primers
del món i ha protagonitzat una de les primeres fusions bancàries internacionals.
Segons els experts, el mercat bancari espanyol està “madur”, que vol dir que
les entitats han de treballar dur per aconseguir prendre clients a la competència.
Certament canviar de banc se’ns fa una muntanya (perquè implica fer força tràmits).
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PERFIL DE LES ENTITATS BANCÀRIES
Empresa

D’on és

Propietat

Banc de Sabadell

Sabadell

14’8% La Caixa, resta
54.000 accionistes

BBVA

Bilbao

Més d’un milió d’accionistes

Bilbao Bizkaia Kutxa

Bilbao

Caixa Catalunya

Treballadors

Actiu 20031

Beneficis 2003
(milers d’euros)

Sucursals

30.511.552

234.895

86.200
(31.000 a
Espanya)

287.150.000

2.227.000

–

2.235

15.354.693

211.456

248 a Biscaia, 82 a
7 comunitats autònomes (sobretot
Cantàbria i Madrid)

Barcelona

–

5.500

31.554.168

213.368

732 a Catalunya,
264 a la resta de
l’Estat, 1 a França

Caixa d’Enginyers

Barcelona

67.000 socis. No
revela si hi ha socis
majoritaris (més del
5%)

Caixa Popular

Paterna
(València)

105 cooperatives i 177
treballadors de l’entitat

Colonya Caixa de
Pollença

Triodos Bank

191

1.153 Espanya, 4 a
l’estranger (EUA,
França, Portugal i
Regne Unit)
3.371 a Espanya,
3.353 a Amètica
Llatina, 200 a la
resta del món

1.616

5 a Barcelona, 2 a
Madrid, 2 a Sevilla

240

422.177

4.415

46 a la província de
València

13 a Mallorca, 2 a
Menorca i 1 a
Eivissa.

s.
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805.173

Pollença
(Mallorca)

–

70

217.536

1.100

Barcelona

–

24.340

116.107.130

998.661

4.735 a Espanya, 49
a França, 24 a
Andorra, 1 a
Mònaco i 1 a Suïssa

170

962.203

3.027

4 (Holanda, Bèlgica,
Regne Unit i
Espanya)

op

La Caixa

g

9.600

ci
on

Marca

Holanda

38% diverses entitats
financeres (cap no té
més del 7%), resta
8.350 accionistes

1
L’actiu és el conjunt de propietats d’una empresa (les que té i les que se li deuen).
Font: informes anuals i webs de les entitats.

BANCA ÈTICA

Triodos Bank
Triodos Bank es va fundar a Holanda el
1980.Va ser un dels pioners en banca ètica
a Europa i avui té més de 100.000 clients.
Dels 2.918 projectes o empreses a qui
va prestar diners el 2003 (467.000 ¤ en
total), el 45% eren de tipus cultural, el 32%
mediambientals (energies renovables, agricultura ecològica, bicis...), el 20% d’economia social i el 3% de cooperació amb

20
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el Sud. No dóna préstecs al consum ni
hipoteques per a habitatge.
També ofereix (a Espanya encara no)
diversos fons d’inversió. La majoria inverteixen en empreses de sectors ecosocials
excepte dos que inclouen empreses convencionals que cotitzen a borsa.Té una àrea
de recerca que recopila i analitza informació sobre aquestes empreses per seleccionar les que es consideren més positives.
La tardor del 2003 es va decidir deixar
d’excloure d’aquests fons empreses auto-

mobilístiques i explotadores de jaciments
de petroli i gas, la qual cosa va causar
controvèrsia entre alguns clients.
Dintre de l’empresa el salari més alt no
pot ser més de cinc vegades superior al
més baix.
La sucursal espanyola va obrir el setembre del 2004. Ofereix els serveis bancaris
usuals excepte targetes i fons d’inversió.S’hi
pot operar per telèfon, internet o correu
postal. Per ingressar o retirar diners en
efectiu s’ha de tenir un compte en algu-

LES ENTITATS BANCÀRIES I ELS PUNTS CALENTS
Tipus

Alguns trets del tarannà

Destí dels beneficis
2003

Filials en paradisos
fiscals

902 323 777
www.sabadellatlantico.com

Banc (gran banca)

És la cinquena entitat bancària en volum
d’actius de l’Estat (després de l’absorció
del Banco Atlántico). No aplica cap criteri
ecosocial en la seva activitat.

Dividends 56%,
reserves 44%

4 a Illes Caiman, 3 a
Andorra

902 22 44 66
www.bbva.es

Banc (gran banca)

És la segona entitat bancària espanyola.
No aplica cap criteri ecosocial en la seva
activitat.

Dividends 55%,
reserves 45%

12 a Illes Caiman, 11
a Panamà, 5 a
Andorra, 3 a Illes
del Canal, 2 a
Antilles Holandeses,
1 a Gibraltar i 1 a
Suïssa

94 401 70 00
www.bbk.es

Caixa d’estalvis
gran

No aplica cap criteri ecosocial en la seva
activitat. Té un cert lligam amb la província de Biscaia. Ofereix un dipòsit ètic i solidari.

Reserves 70%, obra
social 30%

Cap

902 42 55 42
www.caixacatalunya.es

Caixa d’estalvis
gran (gran banca)

És la setena entitat bancària espanyola.
No aplica cap criteri ecosocial en la seva
activitat. Ha impulsat els microcrèdits a
projectes d’economia social com a part de
l’obra social de les caixes d’estalvis.

Reserves 73%, obra
social 27%

1 a Illes Caiman

93 268 29 29
www.caixa-enginyers.com

Cooperativa de
crèdit. Es poden
comprar títols
similars a accions.

No aplica cap criteri ecosocial en la seva
activitat.

Retribucions als
socis 57%, reserves
38%, promoció del
cooperativisme 5%

Cap

96 131 82 82
www.caixapopular.es

Cooperativa de
crèdit

Està molt lligada a les cooperatives de
treball de la província de València.

Reserves 50%,
retribucions als
socis 40%, promoció del cooperativisme 9%

Cap

971 71 35 73
www.colonya.es

Caixa d’estalvis
petita

És la caixa d’estalvis més petita. Té una
vocació local molt marcada. Ofereix una
llibreta i un compte ètics i solidaris. Té
intenció d’esdevenir una entitat de banca
ètica.

Reserves 70%, obra
social 30%

Cap

902 300 303
www.lacaixa.es

Caixa d’estalvis
molt gran (gran
banca)

És la tercera entitat bancària espanyola.
No aplica cap criteri ecosocial en la seva
activitat.

Reserves 82%, obra
social 18%

8 a Andorra, 3 a
Illes Caiman, 2 a
Mònaco, 1 a Suïssa

902 360 940
www.triodos.es

Societat anònima
de banca ètica

Dividends 75%,
reserves 25%

Cap

s.
or
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Només finança projectes i empreses que
aporten valor ecològic, social o cultural
positiu.

Lobbies

IIF2, ICC,
Global
Compact

g

Contacte

IIF2, ICC

IIF és l’Institut de Finances Internacionals, el principal grup de pressió bancari del món.

na altra entitat i moure els diners via transferències, xecs o domiciliacions.
En els escassos mesos de vida ha finançat una cinquantena de projectes com ara
una mini central hidroelèctrica, un programa d’inserció de discapacitats o una escola de pedagogia lliure.

Agencia Fiare
Està previst que aquesta entitat obri a Bilbao
d’aquí a pocs mesos. En principi funcionarà com una agència de Banca Popolare

Etica, la banca ètica italiana, però serà
propietat de la Fundación Fiare.Inicialment
oferirà un subconjunt dels serveis bancaris habituals.Té la intenció d’anar-se consolidant a tot l’Estat amb el recolzament de
les xarxes locals de grups interessats en
potenciar alternatives financeres ètiques, i
d’esdevenir una cooperativa de crèdit independent en 4-6 anys.
La Fundación Fiare (Fundación Inversión
y Ahorro Responsable) es va fundar el 2003
amb l’objectiu de donar una resposta a la

demanda creixent d’estalviar i invertir d’acord
amb criteris ètics. Ha format una associació amb Oikocredit (vegeu la secció Eines,
a la p. 23) per facilitar les inversions en
projectes socials en països del Sud.Actualment
té 62 socis, la majoria entitats cristianes.
BANCA CONVENCIONAL

BBK
Bilbao Bizkaia Kutxa és una caixa d’estalvis
gran (la setzena entitat espanyola). Està
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És una cooperativa els socis de la qual són
105 cooperatives de treball de diferents
sectors de l’economia valenciana (mobles,
joguines, vidre, tèxtil, consum, ensenyament, etc.) i 177 dels treballadors de la
Caixa. La seva activitat està molt lligada a
l’economia local i en particular al sector
cooperatiu.
Té una llibreta i un dipòsit solidaris: el
client dóna el 50% dels interessos a un
fons que gestiona Enclau, una xarxa d’ongs
valencianes que té per objectiu finançar

op
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La Caixa d’Estalvis de Catalunya és la
setena entitat bancària espanyola.Té participació en tres de les grans empreses industrials espanyoles (vegeu la taula de la p. 14).
Ha estat una de les principals impulsores dels microcrèdits per a la integració

Caixa Popular

projectes d’economia social. Caixa Popular
dóna cada any al fons un 1% del saldo mitjà que hi hagi hagut en aquests comptes
solidaris.

Colonya Caixa de Pollença
És una caixa d’estalvis que es va fundar a
Pollença (Mallorca) el 1880. La personalitat de la caixa està molt marcada pel seu
fundador, que va promoure molts projectes per a l’emancipació i modernització
del poble (com ara la Institució Lliure
d’Ensenyança, que va funcionar com a
escola fins el 1936).L’entitat va tenir només
l’oficina de Pollença fins el 1960 (avui en
té 13 a les Balears). La seva clientela natural és l’economia local i la proximitat li
permet adaptar els préstecs a les possibilitats dels clients.
Des del 2000 ofereix una llibreta i un
compte que són ètics i solidaris: Colonya
destina una quantitat igual al saldo anual
a préstecs a projectes d’economia social, i
els impositors donen la meitat dels interessos a un fons per a subvencions.
L’avaluació de les sol·licituds de préstec o
subvenció es fa conjuntament amb la
Fundació Deixalles i Càritas.Tots els receptors han estat fins ara ongs perquè no s’ha
rebut cap sol·licitud de projecte empresarial.A finals del 2003 s’havien obert 1.000
llibretes o comptes ètics, s’havien donat
5.444 euros en subvencions i 638.905
euros en préstecs.
Colonya Caixa de Pollença té la intenció d’anar evolucionant cap a que tota la
seva activitat es governi pels principis de
la banca ètica.

g

Caixa Catalunya

social de col·lectius desfavorits, que avui
moltes caixes inclouen en la seva obra
social. Ho ha fet a través de la Fundació
Un Sol Món, que va fundar el 2000 com
a part de l’obra social; avui és una de les
entitats amb més experiència en aquest
camp. Treballa conjuntament amb una
xarxa d’entitats relacionades d’una o altra
manera amb la inserció laboral (ajuntaments, organismes públics laborals, ongs,
sindicats...). Fins avui ha donat 343 microcrèdits per un import total de 3’5 milions
d’euros, que han ajudat a crear 700 llocs
de treball.

s.
or

força centrada a Biscaia però té sucursals
a set comunitats. Té participació en tres
de les grans empreses industrials espanyoles (vegeu la taula de la p. 14).
Ofereix un dipòsit que és alhora ètic i
solidari. La fundació BBK Solidarioa destina els diners de les imposicions a donar
microcrèdits sense aval econòmic a persones en situació d’exclusió. Els dipòsits
només es poden obrir a Biscaia i Cantàbria
perquè el comitè ètic que selecciona els
beneficiaris està format pel teixit associatiu d’aquestes zones. El saldo mitjà d’aquest
fons el 2004 va ser de 9’5 milions d’euros
i es van fer préstecs per valor de 4’15
milions. D’altra banda, el 50% dels interessos dels dipòsits van a un fons de solidaritat,al qual BBK aporta el doble del total
provinent de la clientela.A finals del 2004
hi havia 169.577 euros.

Algunes fonts d’informació que
hem consultat
Professionals (Francesc Padilla, Soledad Milán,
Joaquim Monells), experts (Andrea Baranes,
Arcadi Oliveres, David Llistar, José Manuel
Naredo, Núria Almiron, Nuria del Río, Oriol
Amat, Ramón Fernández Durán, Ricardo García
Zaldívar), centres de recerca (Observatori del
Deute en la Globalització-Càtedra UNESCO de la
UPC, Observatori dels Fons d’inversió ètics,
ecològics i solidaris a Espanya), organitzacions
gremials (Unió Nacional de Cooperatives de
Crèdit), organitzacions socials (Associació
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguradores,
Attac, Banktrack, Campagna per la Riforma
della Banca Mondiale, Centre for Research on
Multinational Corporations, Coop 57,
Finançament Ètic i Solidari, GATSwatch,
OikoCredit), revistes (Usuarios, The Ethical
Consumer), diversos llibres i les que apareixen
referenciades com a notes al peu.
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Mira, he invertit uns estalvis
a finançar aquest projecte

a
Per

Finances alternatives i rendibilitat
social

a comprar

op
PER A MÉS INFORMACIÓ:
RUFAS – Red de Útiles Financieros Alternativos.
91 532 61 81, rufas@reasnet.com,.www.reas.net.
Nuria del Río: Rescata tu dinero. Talasa, 2003.
REAS – Red de redes de Economía Alternativa
y Solidaria. 948 136 140,
secretaria@reasnet.com, www.reas.net.
FETS – Finançament Ètic i Solidari (Catalunya).
93 317 17 67, fets@pangea.org.
Enclau (País Valencià). www.enclau.org

Qui decideix com es gestionen els
diners?
Hi sol haver una o més comissións que
avaluen la viabilitat econòmica dels projectes que demanen finançament i el valor
social o ecològic que aporten. Els informes d’aquestes comissions se sotmeten a
l’aprovació d’una junta rectora o d’una
assemblea de socis on participen els inversors i en alguns casos els prestataris. La
transparència és clau: en tots els casos
tots els participants saben d’on vénen i on
van els diners.
Es retornen els préstecs?
En la gran majoria dels casos sí, l’índex
d’impagats és en general similar al de la
banca. Si qui rep els préstecs té dificultats
per fer els pagaments se solen negociar
ajornaments. En cas que es denoti una
manca d’interès per la devoluació del préstec es poden prendre accions legals.
En quin àmbit treballen?
Són iniciatives d’àmbit molt local. Els
participants hi solen contactar per coneixença o pel boca-orella. Els projectes que
es financen solen ser de poca envergadura i les organitzacions financeres també,
si bé n’hi ha alguna (com Coop 57 o
Oikocredit) amb un cert volum de capital prestat.

g

El món de les finances alternatives està
format per un conjunt d’iniciatives que
intenten oferir una alternativa a les entitats
bancàries a l’hora d’invertir diners o de
demanar préstecs, que tenen en comú
la voluntat de potenciar un model de
societat menys governat per l’interès econòmic propi i més per la cooperació.
Les preguntes i respostes que trobareu a
continuació descriuen els trets generals
d’aquestes de iniciatives.A la taula de la pàgina següent hi ha algunes característiques
del funcionament pràctic de les que hi ha
a l’Estat espanyol. En l’espai de la taula no
podem reflectir la diversitat i els matisos de
cadascuna; donem el contacte per tal que
si esteu interessats en participar-hi us en
pugueu informar amb més precisió.

ci
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El món de les finances
alternatives proporciona
vies perquè els estalvis de
gent que vol afavorir
l’economia social arribin
fins a projectes d’economia
social. L’objectiu comú de
tots els participants és
aconseguir una millor
qualitat de vida per a tots
els membres d’una
societat.

s.
or

nar

Quin és l’objectiu d’aquestes iniciatives?
Hi ha projectes que necessiten diners per
tirar endavant però la banca convencional no els en deixa. Hi ha persones que
consideren que aquests projectes aportaran un benefici a la societat i volen i poden
deixar-los els diners que calen per tirarlos endavant. El món de les finances alternatives té l’objectiu d’establir un pont
entre uns i altres.A més de la gestió financera, moltes iniciatives fan també tasques
de difusió, assessorament o formació per
a l’economia social i les finances alternatives.
Qui hi ha al darrera?
En general són organitzacions formades per
persones que consideren que aportar
aquests serveis a la nostra societat és valuós.
És usual que almenys una part de la feina
es faci a base de treball voluntari (no remunerat).

COM ES POT INVERTIR

Qui pot participar com a inversor?
Qualsevol persona o entitat.
Puc decidir què es fa amb els meus
diners?
En alguns casos les inversions es destinen a un projecte determinat, en d’altres
van a un fons comú des del qual es fan tots
els préstecs. En aquest cas els inversors
també són informats dels projectes que
es financen.
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Rebré uns interessos pels diners
que presto?
En la majoria dels casos sí,però el rendiment
econòmic no és l’important (en molts casos
l’interès és igual a l’IPC)1.El més important
en aquestes iniciatives és la rendibilitat
social: les activitats que financem aporten
una mica més de benestar a la nostra societat.
Puc recuperar els diners en qualsevol
moment?
Sí. En alguns casos si els retires abans d’un
termini pactat perds part dels interessos.
Només puc col·laborar amb aquestes iniciatives aportant-hi diners?
Disposar d’estalvis és un privilegi, però
alhora una responsabilitat i una oportuni-

tat. Pots participar en les assemblees i
compartir la feina, ja que és usual que
almenys una part es faci a base de treball
voluntari (no remunerat).
COM ES PODEN DEMANAR DINERS

Qui en pot demanar?
En la majoria d’iniciatives,entitats o empreses que tinguin projectes d’economia social.
Algunes també ofereixen finançament a
persones en situació d’exclusió social, en
atur, etc.
Quines garanties he de presentar?
El primer requisit és la viabilitat del
projecte, que es valora en base a qüestions
tècniques i a les persones que en són

responsables. En ocasions es busca que
entitats socials o socis de l’organització
avalin el projecte. Si es demanen avals
econòmics es busquen fórmules com ara
que els donin un grup de persones.
Quin interès hauré de pagar pel
préstec?
En general sol ser també l’IPC, en alguns
casos una mica més per cobrir les despeses de gestió o per mantenir un fons de
garantia.
1

IPC:Índex de Preus al Consum.Un interès igual
a l’IPC vol dir que en recuperar els diners tindrem
el mateix poder adquisitiu que en el moment de
prestar-los.

ORGANITZACIÓ
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INICIATIVES DE FINANCES ALTERNATIVES A L’ESTAT ESPANYOL*
CARACTERÍSTIQUES
PARTICULARS

PER DEMANAR FINANÇAMENT

Es finança un projecte concret.

Es negocien en cada cas

Es negocien en cada cas
Aval: No cal.

Aportacions a un fons comú.
Pot fer donacions a persones que
necessitin cobrir les necessitats bàsiques i no hagin trobat ajut en institucions públiques.

Import: Màxim 3.000 ¤ cada mes
Termini: Es poden retirar els diners
avisant amb antelació
Interessos: No n’hi ha
Es pot ser soci amb una quota mensual
de 6 ¤ o amb una inversió de 6.000 ¤

Import: Fins a 9.000 ¤
Termini: 3 anys
Interessos: No n’hi ha. Es pot pagar
una quota solidària
Aval: Es requereix l’aval d’un soci

Aportacions a un fons comú.
Finança productors de països del Sud
que funcionin segons les normes del
Comerç Just. Té força envergadura.

Import: No hi ha límit
Termini: 2 anys de mitjana
Interessos: IPC, 4% com a màxim
Els inversors esdevenen socis

Aportacions a un fons comú.
Finança projectes a tot l’Estat i en
països del Sud.

Import: Mín. 60 ¤, màx. 1.200 ¤.
Termini: 2 anys. Si es retiren els diners
abans no s’obtenen interessos
Interessos: IPC
Els inversors esdevenen socis (quota:
60 ¤)

Import: Màxim 50% del cost del projecte
Termini: Es negocia
Interessos: IPC + 1%
Aval: No cal

Es finança un projecte concret.
Juntament amb altres organitzacions
està desenvolupant un projecte de
finances alternatives de més envergadura.

Import: Màxim 10% de l’import del
préstec
Termini: Màxim 3 anys
Interessos: IPC

Import: Depèn de les inversions disponibles i de la qualitat del projecte
Termini: Màxim 3 anys
Interessos: IPC
Aval: No cal

Coop57
Barcelona
93 268 29 49
www.coop57.coop

Aportacions a un fons comú.
És una cooperativa d’entitats, però hi
poden invertir també particulars. Té
força envergadura.

Import: Mínim 300’50 ¤.
Termini: 1 o 3 anys, renovables
Interessos: Al voltant del 2% (es decideix anualment en assemblea)

Import: Màxim 100.000 ¤
Termini: Màxim 7 anys
Interessos: 4’5% per sobre de l’interès que es dóna als inversors
Aval: No cal
Cal ser entitat sòcia (quota: 901 ¤)

OikoCredit Catalunya
Barcelona 93 441 63 06, Mataró 93
796 00 87, Girona 972 21 99 16,
Tarragona 977 22 89 55
www.pangea.org/oikocredit

Aportacions a un fons comú.
Finança projectes productius en països
del Sud que escull l’assemblea
d’Oikocredit Internacional, on hi ha
representants de tots els inversors. Té
força envergadura.

Import: Accions de 200 ¤ cadascuna
Termini: Mínim 1 any
Interessos: Màxim 2%
Els inversors esdevenen socis

Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza
Granada
958 522 881
fondo.solpe@wanadoo.es

IDEAS – Iniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria
Córdoba
957 42 90 80
www.ideas.coop

op

La Alcancía
Cádiz
856 21 03 91
www.alcancia.tk

ci
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Asociación por un Interés Solidario
Sevilla
690 774 864
aisolidario@terra.es

s.
or

Andalusia

PER INVERTIR ELS ESTALVIS

Aragó
Asociación para la Financiación
Solidaria
Zaragoza
976 25 99 77
www.financiacionsolidaria.org
Catalunya

* Les dades s’han actualitzat el gener del 2005.
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ORGANITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES
PARTICULARS

PER INVERTIR ELS ESTALVIS

PER DEMANAR FINANÇAMENT

Aportacions a un fons comú.
S’admeten donacions.

Es negocien en cada cas. Es poden
retirar els diners avisant amb un mes
d’antelació

Import: Màxim 400 ¤ el primer cop
Termini: Es negocia
Interessos: No n’hi ha, en alguns casos
IPC
Aval: No cal

Es finança un projecte concret.
Finança empreses d’inserció laboral.

Import: Depèn del cas
Termini: 3 – 5 anys
Interessos: IPC

Import: 18.000 – 30.000 ¤
Termini: 3 – 5 anys
Interessos: IPC
Aval: Cal una entitat avaladora

Economía Solidaria Riojana
Logroño
941 25 33 19 / 25 53 53
ecosolidaria@conlared.com

Es finança un projecte concret.

Import: Màxim 10% de l’import del
préstec
Termini: 3 – 5 anys
Interessos: IPC
Els inversors esdevenen socis (quota:
10 ¤)

Import: Màxim uns 30.000 ¤
Termini: 3 – 5 anys
Interessos: IPC
Aval: No cal

GAP – Grupo de Apoyo a Proyectos
Madrid
91 532 61 81
www.proempleo.org/gap.htm

Es finança un projecte concret.

Import: Mín 30 ¤, màx. 3.000 ¤
Termini: Es poden retirar els diners
avisant amb un mes d’antelació
Interessos: Normalment, l’IPC
Els inversors esdevenen socis

Import: No hi ha límits
Termini: 1 – 3 anys
Interessos: IPC.
Aval: No cal

Import: Mín. 30 ¤, màx. 10% de l’import del préstec
Termini: 3 anys. Es pot demanar devolució a partir d’1 any
Interessos: IPC

Import: Màxim 30.000 ¤
Termini: Màxim 3 anys
Interessos: IPC
Aval: No cal però millor si se’n dóna

Extremadura
Banca Ética de Badajoz
Badajoz
924 27 64 44
modeberto@tiscali.es,
Illes Canàries
Red Anagos Préstamos Solidarios
Tenerife
922 62 95 18
www.redanagos.org
La Rioja

s.
or

Navarra

País Basc
OikoCredit Euskadi
Bilbo
94 416 68 56
www.fiare.org/oikocredit
País Valencià

Vegeu Catalunya - Oikocredit

Aportacions a un fons comú.
Iuna utilitza les aportacions (capital
dels accionistes) per crear empreses
d’inserció laboral. Cada any es fixa un
valor per a les accions en funció de la
marxa de l’empresa.

op

Iuna S. A.
Paterna
96 390 49 12 / 96 312 24 72
www.iuna.org

Es finança un projecte concret.
Els projectes que reben finançament
esdevenen socis.

ci
on

REAS Navarra
Pamplona
948 22 53 12
secretariareasnavarra@reasnet.com

g

Madrid

Import: Accions de 60 ¤ cadascuna
Termini: Es poden vendre les accions
en qualsevol moment en una “borsa”
interna
Interessos: La revalorització de les
accions

ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT

ALTRES FORMES D’INVERTIR

Diverses organitzacions han creat línies de microcrèdit per a projectes empresarials de grups socials específics. Els diners provenen de convenis amb caixes o bancs,
de subvencions públiques o de donacions particulars.

Maderas Nobles de la Sierra de
Segura. Es compren arbres d’una plantació que es gestiona amb criteris
ecològics i socials, i es venen com a
molt tard al cap de 20 anys (quan se’n
pot obtenir fusta). La rendibilitat depèn del mercat de la fusta, l’estimació
és d’un 18%-23% anual si es ven la
fusta al cap de 20 anys. 902 530 393,
www.maderasnobles.net.

Per a aturats Acció Solidària contra l’Atur. 93 217 02 88, www.pangea.org/accio.
Per a empreses d’inserció laboral FEEDEI. 91 444 13 13, www.feedei.org.
MITA. 91 367 91 61, www.mitaong.org.
Per a dones FIDEM. 93 310 31 66, www.fidem.net
Banco Mundial de la Mujer. Madrid 91 435 47 03, Gijón 985 99 04 74,
www.bancomujer.org.
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En general tenim força llibres que no
tenen cap valor especial i que no ens tornarem a mirar mai més. En lloc d’acumularlos podem donar-los més sentit de diverses maneres:

Deixar-nos-els.
Regalar-los; un regal no té perquè estar
associat amb un objecte nou de trinca
ni amb una despesa de diners. També
podem regalar l’oportunitat de llegirlos: els deixem a qui rep l’obsequi i els
recuperem quan els hagi llegit.
Donar-los a biblioteques o altres locals
on acudeix gent a llegir (centres cívics,
alguns cafès, albergs…).
Introduir-los al circuit de llibres de segona mà.
Participar en alguna iniciativa organitzada de reutilització de llibres.
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En general acumulem
força llibres que no ens
interessen i que no
tornarem a mirar mai més.
Tenim moltes maneres
gratificants de possibilitar
que algú altre els pugui fer
servir, que de passada ens
ajuden a estalviar recursos
i a reduir el consum.

global. A l’Estat espanyol en funcionen
dues:

g
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Sieteleguas Ediciones edita el que anomena Llibres Errants. Al llibre mateix es
demana que es passi a algú altre, i hi ha
unes pàgines perquè cada lector hi posi
les seves dades; així es pot guardar registre del camí que va fent cada llibre.Aquest
registre també es pot fer a través del web
www.sieteleguas.es.
El bookcrossing (intercanviar llibres).
Consisteix en deixar (alliberar) llibres
en espais públics per tal que algú altre els
pugui agafar, llegir i tornar a alliberar.
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Alliberem els llibres

BIBLIOTECA GLOBAL

Aquestes iniciatives organitzades tenen
per objectiu facilitar que els llibres passin
de mà en mà, de manera que posen a la
disposició de tots una gran biblioteca

Vegem amb més detall com funciona el
bookcrossing. Hi ha una xarxa internacional
organitzada en què participen més de 320.000
persones (15.000 a l’Estat espanyol) i hi ha
més d’un milió i mig de llibres en circulació. A més de possibilitar la circulació de
llibres entre persones que mai no es veuran
i a través de llocs del tot arbitraris, també
facilita l’accés a llibres propietat d’algú que
està disposat a deixar-los durant un temps.

HOLA! HELLO! BONJOUR! GUTEN TAG!

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Sieteleguas Ediciones: 91 857 27 45,
www.sieteleguas.es
www.bookcrossing-spain.com
www.bookcrossing.com (en anglès)
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Sóc un llibre molt especial. Estic viatjant per tot
el món fent nous amics. Espero haver trobat un
altre amic amb tu.
Si et plau, visita www.bookcrossing-spain.com
i introdueix el meu núm. BCID (el trobaràs aquí
sota).
Descobriràs on he estat i qui m’ha llegit, i
podràs fer-los saber que estic fora de perill aquí,
a les teves mans. I després LLEGEIX-ME i POSA’M EN LLIBERTAT!
BCID: 637-35983

COSTA GAIRE?

Ganes de participar.
Accés ocasional a internet.
Es recomana un mínim de coneixement d’anglès,però no és imprescindible.
COM FUNCIONA

Es pot accedir a la xarxa de bookcrossing a través del web www.bookcrossing.com (en anglès) o de www.bookcrossing-spain.com (aquest té parts en
castellà però en alguns apartats salta a
la versió anglesa). Qualsevol persona
pot consultar la informació que els
participants hi van posant.
SI TROBES UN LLIBRE
ALLIBERAT

SI VOLS ALLIBERAR LLIBRES
TEUS

Registrar-te com a
membre de la xarxa, a
www.bookcrossingspain.com. És totalment privat i gratuït.
Registrar el llibre, a www.bookcrossing.com/register. El programa
et donarà un codi BCID per al llibre.
Fer una nota d’alliberament (release note) per indicar on deixaràs el llibre.
Etiquetar-lo: enganxar-hi la frase
d’alerta a la portada, l’etiqueta interior i el codi BCID.A www.bookcrossing-spain.com/labels hi trobaràs mostres d’etiquetes, però també
es poden confeccionar a gust de cadascú. És convenient posar-hi el
símbol del llibre caminant, que és
universal.
Alliberar-lo on hagis indicat.
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En un bar, un parc, un
tronc d’arbre, una cabina de telèfons, un caixer
automàtic, un taxi... pots
trobar un llibre amb una
etiqueta a la portada que digui més
o menys això:
Passa aquest llibre a algú o allibera’l a
la seva ventura!
No m’he perdut, sóc d’un club de llibres
global. Per a més detalls mira a dintre.
És un llibre que algú ha alliberat.
A dintre hi trobaràs una altra etiqueta semblant a la de la pàgina 26. Com
veuràs, se’t demana que quan trobis
(“cacis”) un llibre vagis al web i participis fent això:
Anotar al diari del llibre
(www.bookcrossing-spain.com/
journalentry) que l’has agafat i què
en faràs: te’l quedes un temps per
llegir-lo, el guardes a la teva biblioteca però qui vulgui te’l pot demanar, el tornes a alliberar, el dónes
en mà a algú altre....En aquest darrer
cas, qui el rebi hauria d’anotar una
nova entrada al diari.
Quan vulguis alliberar-lo de nou:
anar a www.bookcrossing-spain.
com/release, omplir la informació
que se’t demana i deixar-lo on hagis
indicat.

Si bé es pot trobar un llibre alliberat a qualsevol lloc, és més habitual
trobar-ne a les zones oficials de
creuament. Són llocs que els participants solen usar per deixar i agafar
llibres. A groups.msn.com/bookcrossing-spain/zonasoficiales.msnw
es poden consultar totes les zones
oficials que hi ha a l’Estat. Qualsevol
pot muntar-ne una, només cal notificar-ho al web.

És gratuït, tant apuntar-te com
participar-hi.
Les indicacions del portal
www.bookcrossing-spain.com
són molt entenedores. Alguns
apartats del web estan només
en anglès; a www.geocities.
com/mipaginaprsonal hi ha un
manual en castellà que guia
amb detall per tots els passos, i
també hi ha una adreça electrònica on es pot demanar ajuda.
A www.bookcrossing-spain.
com/hunt hi ha tots els llocs on
es pot anar a buscar llibres.
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BOOKCROSSING

SI VOLS LOCALITZAR UN LLIBRE

A www.bookcrossingspain. com/books hi ha
el catàleg de llibres alliberats. Pots buscar un
llibre per autor, títol,
ISBN o temàtica, el programa t’indicarà on és. Si és a la biblioteca particular d’algú,li podràs enviar un correue per demanar-li. Si és en un lloc
públic pots anar-hi i agafar-lo... si
encara hi és; la informació que hi ha
al web s’actualitza cada vint minuts.
També pots consultar quins
llibres hi ha en una zona de creuament determinada, a www.bookcrossing-spain.com/ hunt.

QUÈ HI GUANYEM?
Hi pot participar tothom,
també els menuts.
Literatura, aventura, altruisme,
compartir, experimentar la
desvinculació amb objectes
materials... tot junt!
Podem conèixer fins i tot
llibres d’arreu del món, i amb
molta història.
Fem que creixi el nombre de
persones que llegeixen un llibre.
Si volem podem formar part
d’un grup. A més d’estar en
contacte a través d’internet o
del telèfon, els membres de la
xarxa de cada localitat es
reuneixen dues vegades cada
mes (el segon dimarts i l’últim
divendres).
Reutilitzem recursos (paper,
tinta, transport...). Convertim
un objecte que no fem servir
en un objecte útil.
Una mica més d’espai a casa.
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Males notícies: llagostins
barats

Allò
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en

o es veu
© Greenpeace/Novis
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Avui, consumir menys
llagostins i comprar-los de
pesca local és imperatiu.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Greenpeace: 93 310 13 00, www.greenpeace.es
Red Manglar Internacional:
www.redmanglar.org
Mangrove Action Project:
www.earthisland.org/map (en anglès)
Aquest article està basat principalment en l’estudi de Greenpeace La huella del consumo
español de langostinos de cultivo, publicat el
desembre del 2003.
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LLAGOSTINS CULTIVATS

Típicament, les zones costaneres pantanoses de països tropicals són manglars:
boscos de mangle, un arbre que viu en
aigua salada. La majoria de granges de
llagostins s’instal·len en aquestes zones: els
manglars s’arrasen completament i es
converteixen en “piscines”.
Els manglars són un dels ecosistemes
més rics del món. La gent que viu als
voltants n’obté molts peixos, reptils, mamífers, moluscos, crustacis, aus, plantes
medicinals, herbes, verins, substàncies
per adobar cuir, espècies, fusta, etc. Quan
es destrueix un manglar desapareix la
font de tots aquests recursos, a més de
l’entorn natural d’aquesta gent i part
de la seva identitat cultural.
Els manglars filtren els sediments que
van de la terra cap al mar, de manera
que en talar-los els esculls de corall que
hi ha davant de les costes queden sepul-

© Greenpeace/Shirley

tats. Resulta que un 10% de la pesca
marina mundial s’obté d’aquests esculls.
Els manglars protegeixen la costa de
tempestes i huracans i en frenen l’erosió. Les zones que el tsunami ha afectat
de forma menys virulenta són les protegides per esculls de corall i manglars en
bon estat de conservació.
La FAO estima que des del 1980 s’ha
perdut un 25% de la superfície de
manglars, la majoria a causa de la instal·lació de granges llagostineres.
Per aportar nous llagostins a les granges
s’han de capturar larves o femelles
que portin ous (tot i que s’està començant a aconseguir que es reprodueixin
a la piscina), la qual cosa fa decrementar la quantitat de llagostins que estaran
disponibles al mar per als pescadors locals.
S’ha calculat que per cada larva capturada es maten 100 altres peixos.
Les granges generen com a residu una
gran quantitat de matèria orgànica que
desequilibra l’àrea marina on va a
parar. Les piscines s’han de reomplir
regularment amb aigua nova.
¿Qui sap què hi ha al pinso amb què
s’alimenten els llagostins? Potser ni els
que el fabriquen. El que és sabut és que
conté farina de peix, que no és precisament la dieta natural dels llagostins.
Calen tres tones de peix convertit en
farina per produir una tona de llagostí.
La cria de llagostins és un dels cultius on
es fan servir més pesticides, antibiòtics, immunoestimulants, etc. Als
llagostins hi poden quedar residus de
tots aquests productes, gens saludables.
El cloranfenicol és un antibiòtic que
està prohibit perquè pot provocar una
varietat mortal d’anèmia en els humans
però que s’usa habitualment perquè no

g

Avui es consumeixen molts més llagostins que fa deu anys, tots ho podem constatar. Com és, això? Home, sobretot perquè
van barats i hem perdut el costum de reservar-los per a les ocasions especials.I per què
ha baixat el preu? Doncs perquè n’hi ha
més oferta.Però no és que els llagostins dels
nostres mars s’hagin posat a reproduir-se
més que mai; és que n’importem cada
vegada més d’arreu del món.
Els anys 70 es va començar a criar llagostins en piscifactories, que permeten obtenir-ne molta quantitat per un cost molt
inferior al de la pesca. Avui un terç de la
producció mundial de llagostins és d’aqüicultura i dos terços de pesca. El ritme
actual de pesca i cria de llagostins és un
despropòsit descomunal, per raons
múltiples i variades.
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El ritme actual de pesca i
cria de llagostins és una de
les aberracions més
evidents del nostre món.
Com a consumidors veiem
que per fi el progrés ha
posat a l’abast de tothom
un bé que era
extremadament car. La
realitat que no veiem és
que s’està destrossant de
manera irreversible un bé
extremadament valuós, els
manglars, total per fer un
negoci que dura pocs anys.

© Greenpeace/Shirley

ALGUNS PROBLEMES DE FONS

s.
or

g

No és que siguem especialment pocatraça amb els llagostins; es tracta de trets
genèrics de la nostra cultura:
COM MÉS BARAT MILLOR És potser la nostra llei més universal. Per això és més
prioritari produir massivament (per minimitzar el cost per unitat) que adequar el
ritme de producció al dels ecosistemes, i es prescindeix de coses que tenen un cost
econòmic com ara aplicar mesures de reducció d’impacte ambiental o remunerar
correctament la mà d’obra.
PER ART DE MÀGIA Valorem com a positiu que els consumidors no ens haguem
d’ocupar del que ha passat abans que els productes “apareguin” a la botiga sinó
únicament de tenir diners per comprar-los. Això ens fa oblidar que per obtenir qualsevol recurs depenem inexorablement dels ecosistemes, afavoreix l’ús de formes
de producció que en cas de ser conegudes públicament serien rebutjades, i dificulta detectar signes d’esgotament dels ecosistemes amb prou antelació com per
evitar arribar a situacions irreversibles.
“DESENVOLUPAMENT” El contacte directe amb la natura es menyspreua perquè
es creu que va contra el desenvolupament (per exemple, està més ben vist tenir
diners per comprar llagostins que pescar-los directament). És un dogma que s’aplica per sistema, no és habitual tenir en compte que cada situació concreta es pot
valorar de manera diferent.

QUÈ HI PODEM FER COM A CONSUMIDORS
Els consumidors de llagostins cultivats que viuen als Estats Units, Europa o Japó
tenen una responsabilitat moral per aquesta destrucció d’ecosistemes i de subsistència humana.1 Certament, totes aquestes situacions són alhora efecte i causa de
la gran quantitat de llagostins que consumim, i els ciutadans espanyols hi tenim
força a dir: som el tercer país del món en volum d’importacions, darrera dels Estats
Units i el Japó.
Tornem a fer dels llagostins un article per gaudir-ne només les ocasions especials, així de passada fem que siguin realment especials.
Comprem només llagostins pescats als nostres mars (que no són ni una quarta part dels que trobem al mercat). La llei obliga les peixateries a indicar l’origen de tots els productes marins i si són pescats o criats; reclamem-ho si no ens
ho diuen (la llei és molt recent).
Preguntem-nos també per la forma de producció de les gambes (moltes es
pesquen industrialment a l’Argentina) i en general de qualsevol producte.
Apliquem tot això tant a casa com als restaurants.
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s’ha trobat cap altra manera de combatre algunes epidèmies a les piscines.
Els pescadors han d’incrementar la quantitat que pesquen per poder competir
en preu amb els llagostins de granja,i això
empeny cap a la sobreexplotació del
mar.
Les granges de llagostins eliminen els
peixos dels manglars, amb la qual cosa
els habitants de la zona es queden sense
la seva principal font de proteïnes
animals.A més no tenen accés als llagostins criats perquè la major part va cap a
països del Nord.
Per instal·lar granges de llagostins s’han
robat terres amb violència i assassinats;
hi ha hagut morts en almenys 11 països.
Aquestes piscines tenen una vida de
3-10 anys (perquè les restes d’antibiòtics, menjar, sal, etc., les fan inhabitables); a l’Equador el 90% de les que s’han
construït ja estan tancades.
L’aparició de l’aqüicultura els anys 70
prometia un salari als “pobres pescadors” de les zones costaneres.Trenta anys
després, aquesta gent es troba que amb
els diners que guanya pot comprar menys
peix que el que abans pescava i a sobre
ara no en pot anar a buscar al manglar
perquè ja no n’hi ha. A més, els diners
que guanya depenen de factors com ara
que a Occident passi la moda dels llagostins,que hi hagi una crisi econòmica,que
hi hagi una epidèmia incontrolable (el
99 a l’Equador hi va haver un atac d’un
virus que va fer baixar les vendes a menys
de la meitat) o senzillament que la piscina s’esgoti.
LLAGOSTINS PESCATS

Quan s’obtenen directament del mar,
els llagostins es pesquen usant la tècnica de l’arrossegament: es fa arribar la
xarxa fins al fons i es va arrossegant, amb
la qual cosa es captura a més tota
mena de fauna marina, cries incloses. Es calcula que amb cada quilo de
llagostins la xarxa d’endu també entre 5
i 10 quilos d’altres espècies.Tots aquests
peixos extra moren i es llencen per la
borda; es calcula que la pesca de llagostins és responsable d’un terç de tot el
peix que es llença per la borda en la
pesca mundial. És impossible determinar l’efecte d’aquesta massacre massiva
sobre l’ecosistema marí.
Segons la FAO és molt fàcil observar
que molts llagostins es pesquen incomplint alguna llei.

1

Joan Martínez Alier, catedràtic d’economia ecològica a la Universitat Autònoma de Barcelona,
al pròleg de l’estudi d’Eva Hernández Financiación del Banco Mundial a la camaronicultura
en América Latina: estudio de casos, Greenpeace novembre 2002.

La pesca massiva de llagostins també
deixa els pescadors locals sense la principal font de proteïnes animals.
D’altra banda, el transport de llagostins
en fred d’un cap a l’altre del món, ja siguin
pescats o criats, implica un consum energètic fabulós.
Totes aquestes problemàtiques són reconegudes per la FAO, l’administració d’alimentació i agricultura de les Nacions
Unides, que ha elaborat diversos informes sobre la situació i ha redactat un codi

de conducta per controlar els impactes
ecosocials de la pesca i el cultiu de llagostins. La convenció internacional Ramsar
exigeix una moratòria a l’obertura de
noves granges fins que no se n’hagin
avaluat els impactes més a fons. Tot és
paper mullat: la indústria llagostinera
es continua expandint, en bona part gràcies
a les subvencions que rep del Banc
Mundial o al finançament que li arriba a
través de project finance (vegeu el requadre
de la p. 9).
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Sobre la importància
del que no es veu
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La mirada de Jorge Riechmann
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JORGE RIECHMANN
dirigeix l’Observatori de la Sostenibilitat, amb
seu a la Universitat d’Alcalà. És professor titular de filosofia moral a la Universitat de
Barcelona i responsable de biotecnologies i
agroalimentació al Departament Confederal de
Medi Ambient de Comissions Obreres. També
és poeta, assagista i traductor literari.
Aquest article és un extracte del pròleg del
llibre Sustentabilidad y Globalización, Ed.
Germania 2003.
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quantitat de materials que se suma durant
tot el seu cicle de vida (“des del bressol fins
a la tomba”, com es diu de vegades).
Així, per exemple, una safata de fusta
que pesa un quilo i mig té una motxilla
ecològica que pesa més de dos quilos (això
és, els moviments de materials necessaris
per a la seva fabricació superen els dos
quilos). Però una safata de coure que presti els mateixos serveis pot tenir una motxilla de mitja tona (comptabilitzant el mineral que s’ha explotat, l’aigua que s’ha
consumit i contaminat, els moviments de
materials en la cadena de transport...): com
es pot veure, les opcions de producció i
consum que desembocaran en cadascuna
de les safates tenen impactes ambientals
espectacularment diferents.
La motxilla ecològica d’un cotxe pesa més
de 15 tones (és a dir, més de deu vegades
el pes del propi cotxe). És fàcil apreciar
que, en casos com aquest, el que no es veu
compta molt més que el que es veu.
Convencionalment s’empraria la imatge de l’iceberg per exemplificar aquesta
situació: l’enorme massa de gel que roman
sota l’aigua,i no es veu,és molt més important que la part visible.
L’abast de la idea de rastrejabilitat, que es
va introduir arran d’escàndols com les vaques boges o els pollastres a la dioxina,
hauria de desbordar àmpliament el marc
de la seguretat alimentària. Rastrejar els
orígens ocults dels processos i seguir la
pista de les seves conseqüències llunyanes
esdevé un imperatiu ètic i cívic en les
opaques i embullades societats industrials
que hem construït. La ciutadana, el ciutadà crític del segle XXI seran primordialment
rastrejadors. I el pensament d’inspiració
ecologista té un component essencial de
rastreig.
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L’important de la tecnologia genètica –com de
qualsevol tecnologia– és el producte final, és a
dir la planta, en el cas dels organismes modificats genèticament, opina l’investigador nordamericà G.S. Prakash, professor de la
Universitat de Tuskegee (Alabama) i entusiasta president de l’organització de propaganda Agbioworld Foundation. Doncs
bé, cal contestar amb un rotund no: precisament aquesta forma tan curta de vista de
veure les coses és la que, en bona mesura,
ha conduït a un segle de desastres ecològics i socials.
L’important no és només el producte
final: importen també el procés de producció, l’“ecosistema industrial” on es realitza, les condicions de treball, el context
cultural, les relacions laborals, les estructures de propietat i control sobre els mitjans
de producció, la distribució dels “béns”
(productes útils) i “mals” de la producció
(costos externs, danys a tercers…), els efectes de la producció sobre l’entorn natural
i sobre les generacions futures... Bé pot
succeir que els efectes més preocupants, o
directament nocius, del monocultiu massiu
d’una planta transgènica tinguin lloc molt
lluny –en el temps i en l’espai– d’on es
consumeix el producte final.A part de les
propietats i la qualitat del producte, ens
interessen molt les propietats i la qualitat del
procés.
De fet succeeix que, quan tractem els
assumptes humans, tant a nivell individual
com col·lectiu, sovint importa més el que
no es veu que el que fàcilment es veu. I el
mateix passa amb les qüestions ecològiques
(o ecològicosocials, per parlar amb més
propietat). Com quan calculem la motxilla ecològica dels béns i serveis que consumim quotidianament. Per a un producte
determinat, la motxilla ecològica és la
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En el nostre món es dóna
molta importància a les
aparences o els resultats
finals d’un procés. Els
ciutadans crítics són
conscients que sovint
importa més el que no es
veu, i ho rastregen per
avaluar-ho i intentar
millorar-ho.
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