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CAP A UNA BANCA
PÚBLICA ÈTICA I AMB
CONTROL SOCIAL

Volem una
banca que
actuï sota
un control
social
democràtic

Imaginar i descriure com voldríem que fos la banca pública de
la futura República Catalana és un exercici que porta implícit
un posicionament a favor de la seva existència. En l’àmbit de
les nostres finances ètiques aquest és un debat obert que
permet, no obstant, apuntar alguns eixos directors.
Les nostres són unes finances ètiques que han nascut i
crescut per fonamentar una alternativa als abusos de la banca
tradicional i, per això, ens hem anat sumant a la majoria de
campanyes que han reivindicat la necessitat d’una banca
pública, perquè entenem que té un paper a jugar.
Hi ha mostres a nivell internacional que corroboren la idea
d’una banca pública com a motor eficient de desenvolupament
d’un territori i com a contrapès estabilitzador davant de
dinàmiques negatives i, per tant, no té massa sentit negar
l’evidència de la seva potencial utilitat.
Com hauria de ser una banca pública?
Des de les finances ètiques, quan pensem o reivindiquem la
construcció d’una banca pública ho fem des dels principis i
objectius que compartim com a entitats financeres i, per tant,
hi afegim adjectius: la volem ètica i amb control social.
La volem ètica perquè entenem que els valors de les finances
ètiques són desitjables en tot el sistema financer i, lògicament,
també per la nostra banca pública. Entenem l’ètica com uns
principis clar i ben definits que orientin l’activitat financera
però també guiïn tota l’actuació de l’entitat.
I volem que actuï sota un control social democràtic perquè
aquesta és la millor manera que coneixem de gestionar allò
públic que, des del nostre punt de vista, no sempre coincideix
amb allò estatal. Ens agrada allò col·lectiu, cooperatiu,
associatiu... i per això, probablement creiem més en un banca
pública com a estructura de país més que com a estructura
d’estat.
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De fet, podríem anar una mica més enllà i demanar una
banca pública que tingués clar que el seu objectiu és satisfer
necessitats humanes de la societat en el seu conjunt o
de col·lectius concrets i que complís les característiques
bàsiques d’una economia social i solidària:
1. Economia enfocada a resoldre necessitats.
2. Gestió democràtica.
3. Compromís de transformació social: cap a una societat més
justa, solidària, sostenible i democràtica.
Entenem que aquest és el tipus d’economia que haurien
de promoure les nostres administracions públiques i, en
conseqüència, també haurien de ser els eixos per guiar les
intervencions de la nostra banca pública. Volem un instrument
que sigui capaç d’invertir en el territori per desenvolupar una
economia més social i solidària en el seu conjunt.
Més característiques d’una banca pública
La titularitat pública, la dotació d’uns fons públics i el control
per part de l’estat, possiblement siguin característiques
necessàries d’una banca pública, però des de les finances
ètiques voldríem proposar-ne d’altres.

el seu
objectiu
és satisfer
necessitats
humanes de
la societat

La transparència. Ens agrada conèixer el que fan les entitats
financeres amb els nostres diners i no veiem cap raó perquè
la banca pública no informi de les seves operacions. Cal
combatre l’opacitat del sector també des de la banca pública.
L’equitat. Una banca pública ha de ser un instrument a l’abast
de tothom, que ha de marcar prioritats d’actuació, però que
mai hauria de poder esdevenir discriminatòria.
La participació. Construir entitats financeres participatives
és un gran repte, però l’hem d’afrontar si volem portar la
democràcia a l’àmbit econòmic.
La rendició de comptes. L’objectiu d’una banca pública mai
serà maximitzar el benefici econòmic, però sí assolir el màxim
impacte social i ajustar-se als objectius prioritaris d’actuació.
Una bona rendició de comptes és necessària per possibilitar
una gestió democràtica de l’entitat.
Qualitat en el servei. No entenem una banca pública que no
sigui exigent en la gestió dels recursos públics, però tampoc
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compartim la fal·làcia que tota gestió privada és més eficient
que la pública.
Qualitat en el treball. A més de la cultura participativa, una
política remunerativa transparent i amb incentius basats
en l’impacte social, si es creuen necessaris, podrien ser
trencadors en l’àmbit de les finances.
Un sistema de finances ètiques
Si no ens agraden els monopolis, ni els oligopolis, tampoc ens
haurien d’agradar en les finances ètiques ni en les públiques.
Potser per això sovint parlem d’integrar la banca pública en el
sistema de finances ètiques.
Estem convençuts que no hi ha cap instrument ni model vàlid
per resoldre tots els reptes que una societat es planteja des
de l’àmbit econòmic i financer i, per això, ens cal un ventall
divers d’eines on la banca pública té un espai.
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l’entitat

És veritat que una banca pública potent hauria d’arribar a ser
un contrapès en un mercat cada vegada més controlat per
poques entitats, però això guanya especial sentit en el cas de
la construcció de partenariats públics (estatals) i col·lectius
(privats), ja que la coincidència d’objectius a maximitzar
permetria una gestió més eficient dels recursos públics.
Un apunt final
Una banca pública ètica i amb control social podria ser un
bon complement d’un sector financer que voldríem que fos
més ètic i social en el seu conjunt.
L’experiència viscuda ens ha convençut que les finances i els
diners són massa importants per deixar-los en mans privades
i, per això, des de les finances ètiques ens oferim a seguir
exercint de laboratori per explorar quines són les millors
pràctiques del sector que ens poden ajudar a definir la banca
pública de la nostra futura República.
Des de la pràctica, de l’experiència… Construïm les nostres
estructures de país!

Jordi Marí, president de Finançament Ètic i Solidari (FETS)
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