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1. Introducció/Motivació La Banca Ètica 

Tot just arribar de vacances em vaig trobar de sobte amb la feixuga càrrega d’haver 

d’elegir un tema per al treball de recerca i he de reconèixer que no va ser una tasca 

fàcil, vaig decidir pel meu bé que seria un tema que m’agradés i que dominés en certa 

manera. 

Va ser llavors quan vaig començar a ficar-me 

les piles i vaig centrar-me en buscar un tema 

que contingués els requisits que he citat 

abans, a més a més vaig intentar que fos 

d’actualitat,  i què hi ha més actual que la 

crisis econòmica que hem estat patint en els 

darrers anys i on continuem immersos 

encara sense gaires  esperances d’una fugaç 

recuperació? 

No és el meu objectiu detallar ni precisar una per una les causes d’aquesta crisis 

generalitzada sinó més aviat fer-ne cinc cèntims que serveixin de fonaments per a 

poder entendre així el meu treball. 

Donant voltes al tema de la crisis, un fet que em va sobtar molt va ser la intervenció 

dels bancs i la importància d’aquests en l’economia mundial. Bé, últimament ens 

aproparíem més si parléssim de la no-intervenció  dels mateixos, fet que sembla 

absolutament paradoxal si tenim en compte que reben unes subvencions per part de 

l’Estat amb unes xifres que són per esglaiar-se, i va ser llavors quan em vaig preguntar 

que era el que estava succeint. 

No puc deixar d’intrigar-me quan en entrar en una sucursal d’un banc qualsevol  i en 

demanar un préstec et demanen un aval, cosa que resulta totalment il·lògica perquè  

la persona que té els diners per avalar l’operació no necessita un préstec... És per això 

que em pregunto si ara mateix els bancs donen garanties d’una millora en el sistema, i 

efectivament no és així, i si els que tenen diners (els bancs) no els posen en circulació 

és evident que hi un estancament. 

Això és el que està succeint ara, però abans... com anava la cosa? Doncs bé, abans, en 

temps de bonança econòmica l’activitat bancària anava a tot drap, hi havia una gran 

quantitat de diners circulant, fins i tot a l’hora de fer un préstec1 no es tenia en compte 

si el podria tornar o no el client, però com els estalvis també creixien a una velocitat de 

vertigen ningú parava compte en les irregularitats bancàries, i amb això em refereixo 

als percentatges que representaven els interessos que sense exagerar podien arribar 

fàcilment al 7%, fet que era gairebé insostenible... o no. 

                                                      
1
 Vegeu el testimoni d’Enric Duran en castellà: 

http://www.podem.cat/sites/default/files/insumision%20a%20la%20banca.pdf  
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És llavors quan em pregunto com és possible que el banc disposi d’aquesta quantiosa 

suma de diners per tornar els elevats interessos que ofereixen al client, no em vaig 

quedar de braços creuats i vaig començar a cercar informació al voltant de l’activitat 

bancària,  vaig poder arribar a la conclusió de que els bancs utilitzen un mètode molt 

senzill per enriquir-se que consisteix en oferir al client uns interessos pels diners 

dipositats però a la vegada exigeix uns interessos de deute majors quan es tracta de 

realitzar un préstec, el que s’anomena marge d’intermediació i com guanya diners, 

però realment els diners que aconsegueix d’aquesta manera són suficients per 

mantenir tota la seva estructura, els seus treballadors, els alts càrrecs...? Ens podem 

preguntar que passaria si de sobte un banc deixés de realitzar préstecs i per tant 

anul·lés la seva principal font de guanys... o és que potser no ho és? 

Doncs no, o això sembla, tot i 

representar una gran part dels diners 

que ingressa el banc els seria 

materialment impossible suportar la seva 

estructura únicament amb aquests, per 

això els bancs necessiten treure diners 

d’algun altre lloc, les famoses 

comissions, allò que el client ha de pagar 

de més per cada canvi que tingui la 

intenció de realitzar al seu compte 

bancari, en definitiva ha de pagar per tot, ja sigui una transferència, un ingrés... 

Un altre avantatge econòmic del qual se n’aprofiten d’una manera absolutament 

descontrolada les grans institucions de crèdit sota una dubtosa legalitat són els 

coneguts paradisos fiscals, territoris que les grans fortunes utilitzen per evadir els 

impostos i que en els darrers anys han augmentat considerablement a causa de la crisi 

i que representa una part molt important dels guanys de les entitats bancàries. En el 

darrer any es xifra en 16 bilions de dòlars la quantitat que es manté “amagada” en 

aquests paradisos fiscals. 

Però el veritable secret de la procedència d’aquestes grans quantitats de diners que 

ingressen aquestes entitats any rere any recau sobre les inversions que es porten a 

terme per les entitats bancàries. 

Algunes d’aquestes inversions es realitzen en empreses o projectes de dubtosa 

moralitat com per exemple la indústria armamentística o multinacionals que estan 

força lligades a l’explotació de nens en els països subdesenvolupats, són per tant 

inversions molt rendibles, però sempre enriquint-se a costa dels altres. Aquestes 

inversions, intenten no fer-les públiques perquè no els seria convenient per la imatge 

que volen donar. Com a anècdota, entitats com Justícia i Pau (en campanyes concretes 

com BBVA o Banco Santander sense armes) acostumen a comprar una acció 



9 

 

d’aquestes entitats per tenir dret a participar a les assemblees anuals d’accionistes per 

poder posar de manifest la seva oposició. 

Ans al contrari, les entitats fan gala de la seva solidaritat i preocupació pels temes 

mediambientals o fins i tot socials en unes agosarades campanyes publicitàries que 

tenen l’objectiu de netejar la seva imatge en el que s’anomena RSC (Responsabilitat 

Social Corporativa). 

Llavors, si tenim uns diners dipositats en algun banc que realitzi aquest tipus 

d’operacions, hem de saber que els nostres diners estan finançant armament i 

explotació, i si ens sembla correcte no cal que fer-hi res al respecte, però si estem en 

contra d’aquestes activitats i considerem que no volem ser partícips, que hem de fer? 

Fent una recerca d’informació al voltant d’aquestes inversions em vaig adonar que 

gairebé tots els bancs realitzen d’una manera o altra inversions en activitats de 

dubtosa moralitat, evidentment uns més que uns altres però gairebé cap se’n salva, ni 

tan sols les caixes. 

I aquí és on comença el meu treball, doncs vaig trobar gairebé de casualitat el terme 

de la “Banca Ètica”, es tracta d’una banca alternativa que busca distanciar-se de la 

banca tradicional amb la idea de que els seus productes no estan lligats exclusivament 

al criteri de màxim benefici i especulació sinó que inverteix en una economia real (més 

endavant explicaré de que es tracta) i s’organitza en alguns casos en la participació 

cooperativa. 

L’objectiu d’aquesta “economia 

alternativa” és, mitjançant la 

transparència total, crear un impacte 

positiu ja sigui mediambiental o 

social. En altres paraules, finançar 

activitats que tinguin un benefici per 

a la societat. 

Factors que la diferencien de la banca 

tradicional són: La inexistència de 

comissions, la inversió en economia 

real (empreses i projectes beneficiosos per la societat), l’evasió de paradisos fiscals, la 

transparència absoluta, els crèdits  en funció del projecte (no en funció de  la 

solvència), la no existència de sous estratosfèrics per als directius, la no especulació 

amb els diners, l’existència d’un component ètic en totes les operacions que realitza... 

Davant del meu desconeixement envers aquest tipus de banca però mogut també per 

una intriga i un interès per comprovar si hi ha alguna banca que dóna una alternativa a 

la dictadura dels bancs vaig decidir endinsar-me en aquest projecte, i aviat vaig tenir 

clar que aquest seria el meu treball de recerca. 
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2. Hipòtesi 

El treball gira al voltant d’un nucli que representa la hipòtesi principal així com 

l’objectiu més important del mateix: 

- Determinar si és possible que la banca sigui ètica, és a dir, que actuï per 

mitjà d’uns barems considerats com a ètics. 

També se’n deriven uns altres aspectes del treball que representen uns objectius 

secundaris de la recerca però que estan directament relacionats amb la qüestió 

principal: 

- Esbrinar si la crisi econòmica ha esdevingut un factor desencadenant d’un 

corrent popular que evidencia la necessitat d’un canvi en el sistema 

bancari. 

- Comprovar si un banc pot actuar èticament tot prestant un servei 

mitjançant el qual obté uns beneficis. 

- Comprovar si la Banca Ètica dóna una alternativa a l’actual sistema bancari 

establert i determinar-ne la seva viabilitat i operància. 

- Conèixer per què la Banca Ètica té una dimensió reduïda a l’estat Espanyol, 

pel desconeixement general, per la seva implantació recent, per la seva 

viabilitat o per la manca de mentalitat. 

- Comprovar el nivell de coneixença d’aquest tipus de banca entre la població 

i la predisposició a formar-hi part. 

- Conèixer el destí dels diners, és a dir, on estan invertits i les possibles 

connotacions (positives o negatives) que se li puguin atribuir, així com la 

informació de què disposen els clients sobre la finalitat a què els dedica la 

seva entitat. 

-  Conèixer la satisfacció general dels ciutadans amb el servei que els presta 

les entitats bancàries, la seva confiança envers les mateixes i com aquestes 

es reparteixen el mercat. 
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3. Part Teòrica 

3.1 La Banca 

El Diccionari de la Real Academia Española defineix com a banca: Conjunt d'entitats 

que tenen per objecte bàsic facilitar el finançament de les diferents activitats 

econòmiques. Així doncs, es denomina amb aquest terme a l'activitat que realitzen els 

bancs comercials i de desenvolupament en les seves diferents modalitats que 

conformen el sistema bancari i constitueixen institucions d'intermediació financera. 

Això significa que admeten diners en forma de dipòsit, atorgant per això un interès, 

per posteriorment, en unió de recursos propis, concedir crèdits, descomptes i altres 

operacions financeres per les quals cobra un interès , comissions i despeses en el cas. 

La paraula prové del francès antic “bank” (probablement adquirit del norueg “banki”) 

així com del germànic que conté el mateix significat, i, com la llengua, el concepte de 

banca ve de molt lluny, entre els segles XIII i XV es va començar a establir el que ara 

anomenem com a Banca. 

Com en l'edat mitjana, la primera regió europea que va inventar de nou el comerç va 

ser Itàlia, diversos termes i invencions comercials procedeixen d'allà.  

Els primers bancs italians eren precisament això, bancs o taules que s’instal·laven a les 

places de les ciutats, moltes vegades davant de la catedral. Per això es parla també de 

"la banca", perquè els bancs de taules també poden ser "banques". Els primers 

banquers eren espavilats burgesos que s’instal·laven als seus bancs per captar diners 

de la gent, a canvi d'un bitllet en el qual el banquer reconeixia el seu deute. Aquests 

van ser els primers "bitllets de banc", i pel fet que eren "al portador", podien transferir 

de mà en mà, de manera que es van transformar en una forma de diners. En 

l'actualitat, els bitllets de banc són emesos per un banc especial, el Banc Central de 

cada país, però en aquells temps de rudimentària activitat bancària, cada banc emetia 

els seus, i és clar que si un banc no tenia prou suport, el valor dels seus bitllets 

s'enfonsava. 

Quan això passava (que un banc no podia respondre a les seves obligacions), aquests 

primers banquers havien de manifestar-ho públicament d'una manera molt gràfica, 

perquè tots s'assabentessin: trencaven a destralades la banca en què havien estat 

efectuant les seves operacions. Per aquest motiu el cessament d'operacions financeres 

ha passat a ser la popularment coneguda "bancarrota" (banca trencada a cops de 

destral, s'entén). 
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3.2 L’ètica 

Provinent del llatí ethĭcus, i aquest del grec ἠθικός que significava primitivament, 

habitació, lloc on s'habita. Posteriorment, Aristòtil va afinar aquest sentit i, a partir 

d'aquest, va significar manera de ser, caràcter, així, l'ètica era com una mena de 

segona casa o naturalesa, una segona naturalesa adquirida, no heretada com ho és la 

naturalesa biològica. D'aquesta concepció es desprèn que una persona pot modelar, 

forjar o construir la seva manera d'ésser o êthos2. 

Quan parlem d’ètica ens referim a la ciència que estudia les accions humanes quan es 

relacionen amb els fins que  determinen la rectitud. En general tota ètica pretén 

determinar una conducta ideal de l'home. Aquesta es pot establir en virtut d'una visió 

del món o d'uns principis filosòfics o religiosos, que porten a determinar un sistema de 

normes. Es divideix en ètica general, que estudia els principis de la moralitat, i l'ètica 

especial o deontologia, que tracta dels deures que s'imposen a l'home segons els 

diferents aspectes o camps en què es desenvolupa la seva vida. 

Per dir-ho en altres paraules, consisteix en considerar com a bones o dolentes totes les 

accions humanes, sempre i quan es faci de manera voluntària i sense coaccions, es 

tracta simplement d'admetre allò que està bé i tractar de cercar una coherència alhora 

de realitzar les accions, per tant intentar seguir el camí d'allò que es correcte. 

 

“La ética no es otra cosa que la reverencia por la vida” Albert Schweitzer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Cal diferenciar "êthos", que significa "caràcter", de "ethos" que significa "costum", puix que "ètica” 

prové d'aquell sentit i no d’aquest. Desconèixer aquesta diferència deriva en la confusió de "ètica" i 
"moral", ja que aquesta última neix de la veu llatina "mor, moris", que significa costum, és a dir, el 
mateix que "ethos". Si bé alguns sostenen l'equivalència de les dues doctrines en el que al seu objecte 
fa, és crucial saber que es fonamenten en conceptes molt diferents. 
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3.3 La Banca Ètica-Oxímoron3 

 

En tractar-se d’una barreja dels dos termes explicats anteriorment no podem parlar 

d'altra cosa que no sigui un oxímoron4, es a dir, dos conceptes que tenen significats 

que s'exclouen mútuament. 

Per entendre-ho faré referència a Joan Antoni Melé (subdirector general de Triodos 

Bank a Espanya), que planteja una pregunta: Invertiria vostè en una empresa de 

fabricació d'armament? Ell afirma que el nostre banc ho fa per nosaltres. Ho explica en 

el llibre Diners i consciència5 en què assegura que la totalitat de entitats que es 

dediquen a fer el que anomenem com a banca ètica són entitats que es comprometen 

a no invertir els dipòsits dels seus clients en cap activitat que ofendria a la seva 

consciència. Això ho fan en contraposició a  altres bancs que acaben invertint en 

indústries armamentistes, contaminants o que exploten nens del tercer món perquè 

són activitats molt rendibles, i els dipositants només els demanem rendiment. 

En pintar un panorama negre, s’ha de destacar la blancor  de les institucions que 

realitzen aquest tipus de banca, perquè és indubtable que el gran entramat de les 

finances globalitzades finança al fabricant de la mina antipersona entre d’altres, tot i 

això el director de la nostra sucursal ens dirà que el nostre banc no és propietari de cap 

fàbrica d'armament. 

És possible doncs, ajuntar les paraules "banca" i "ètica", o ens trobem en presència 

d'un oxímoron? La banca és el sistema circulatori de l'economia mundial, on l'ètica 

brilla per la seva absència i on l’aferrissada defensa del progrés econòmic deixa via 

lliure per l’actuació sense escrúpols dels màxims dirigents d’aquest circ econòmic. 

Fent referència a això Karl Marx va escriure el 1846: "És l'esclavitud el que ha donat 

valor a les colònies, són les colònies les que ha creat el comerç mundial, i el comerç 

mundial és la condició necessària de la gran indústria mecanitzada ". Les empreses que 

es dediquen a coses que no voldríem que existissin formen part de la Gran Màquina de 

l’economia. 

Tot i això, la denominació d’aquest tipus de banca no genera reaccions positives en la 

majoria d’entitats bancàries, doncs qüestionen el fet de què se’ls estigui titllant de 

manera indirecta com a entitats no ètiques.  

                                                      
3
 Per ampliar: vegeu Arcadi Oliveres parlant d’oxímoron en castellà, 

http://www.youtube.com/watch?v=Debpv4eE70M&feature=youtu.be 
4
 L’oxímoron (del grec ὀξύμωρον, Oxymoron, en llatí contradictio in terminis), dins de les figures 

literàries en la retòrica és una figura lògica que consisteix a presentar dos conceptes de significat oposat 
en una sola expressió, que genera un tercer concepte. Atès que el sentit literal de oxímoron és oposat, 
'absurd', es força al lector o l'interlocutor a comprendre el sentit metafòric. 
5
 MELÉ, Joan Antoni, Dinero y Consciencia, A quien sirve tu dinero? Editorial Plataforma, Barcelona, 

2009 
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3.4 Història de la Banca 

3.4.1 Edat Antiga6 

Per trobar les arrels7 de sistema bancari ens hem de remuntar molts anys enrere per 

conèixer i entendre el perquè del funcionament de la banca en l’actualitat. 

Trobem els primers orígens molt lluny, al voltant del segle XIX A.C. van ser els 

sacerdots de l’època els que es van convertir en els primers banquers, doncs 

s’aprofitaven de la creença dels fidels i rebien ofrenes, dipòsits en custòdia i préstecs 

en espècie. Tot i no assemblar-se en res a la banca actual aquests van ser els primers 

en practicar-la. 

En troballes fetes per l'home, es va descobrir que molt temps abans de l'aparició de la 

moneda, en alguns llocs es realitzaven activitats que bé poden considerar com l’inici de 

les funcions bancàries. Una de les activitats més importants i potser la primera en 

relació amb la banca, va ser el canvisme, activitat que va auxiliar al comerç durant molt 

de temps, i encara que no és considerada pròpiament una activitat bancària, va servir 

de suport per donar pas a noves formes de negociar que van provocar la seva lenta 

desaparició. Posteriorment, entre altres troballes es va descobrir que durant l'època 

antiga, el poder social estava en mans de sacerdots i monarques, ja que tots dos tenien 

temples i palaus molt sòlids, amb gent armada per a la seva protecció i seguretat. A 

més de ser tots dos, principalment els temples, llocs que conservessin una santedat 

que els mereixia el respecte de tot individu. A aquests llocs acudia la gent del poble per 

a la guarda i protecció de les seves collites i altres béns, per a això havien de donar un 

dipòsit com bestreta pel 

pagament d'aquesta guarda i 

protecció, ja que les seves 

cabanyes resultaven insegures 

davant una gran quantitat de 

robatoris i saquejos de l'època. 

A continuació, entre els segles 

XVIII i XVII A.C el rei Hammurabi 

de Babilonia va posar les bases d’aquesta activitat posant-hi una reglamentació en el 

que podríem anomenar com la primera llei dels bancs.  

                                                      
6
 Fonts consultades: COLLING, Alfred, Historia de la banca: de Babilonia a Wall Street, (traducción de 

Enrique Ortega Masia), Editorial Zeus, Barcelona, 1965 
DAUPHIN-MEUNIER, Achille, La historia de la banca, (traducción de Ignacio L. Bajona Oliveras), Editorial 
Vergara, Barcelona, 1958. 
ROCA, Richard, La Banca, historia y funciones, (recurs electrònic, PDF). Disponible a:  
http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/RRocaG/Publi/Roca-Monetaria-02-BancaHistoria.pdf 
7
 Les arrels de la banca les trobem en els inicis de la humanitat i resulta complicat saber a ciència certa 

qui en va ser el precursor. Per tant, després de contrastar molta informació aquesta és una versió de les 
més ben acceptades pels historiadors. 
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Aquests antecedents es remunten a diverses ubicacions i moments, en el cas de 

Babilònia es tenen dades de la utilització d'operacions bancàries en què les unitats que 

el seu utilitzaven eren l'or i la plata, a més es parla del crèdit i els dipòsits en el codi 

Hammurabi, que és una compilació de lleis i edictes dictats per Hammurabi, rei de 

Babilònia, que constitueix el primer codi conegut de la Història, i en ell es recullen 

disposicions sobre el dret de propietat, préstecs, dipòsits, deutes, propietat domèstica 

i drets familiars, entre molts altres de caràcter regulador. A més aquesta antiga 

civilització també destaca per la per la creació d'activitats i documents que van utilitzar 

per abordar a les activitats bancàries, ja que creen el certificat de banc, lletres de 

canvi, ordres de pagament i realitzen l'administració de béns. 

Durant el segle VI a. C es creen cases comercials destacant Igibí la de Sippar i Marashu 

la de Nippur, ambdues prohibien el cobrament d'interessos excepte als estrangers ja 

que així ho establia la Llei de Moisès. Va existir prohibició per part de l'Església de 

l'interès en els préstecs. També intervenien en la venda i arrendament de cases i 

terres, realitzaven préstecs amb interès i garanties reals; particularment els temples 

d'hebreus administraven els béns de vídues i orfes. 

Més tard a Grècia es van començar a produir préstecs amb la particularitat i a la 

vegada innovadora idea del 

cobrament d’uns interessos, durant 

el segle IX A.C es va produir un 

important desenvolupament 

bancari, ja fos en Temples o en 

entitats oficials i privades es va 

participar activament: S’acceptaven 

dipòsits, es canviava la moneda, 

s’atorgaven préstecs, inclús s’hi 

feien lletres de canvi, txecs, 

transferències... 

Com en gairebé tot la societat grega va ser sempre capdavantera, no ho seria menys 

amb la gran aportació a la banca. En el cas de Grècia existien grups de persones 

dedicats a aquesta classe d'activitat, ja que ja manejaven el crèdit mitjançant el 

cobrament d'interessos. 

Respecte a Grècia del segle IV a. C., es van trobar documents que representen els 

discursos escrits per Isòcrates, en ells es fa referència a Filostéfono, considerat com el 

primer banquer grec, ja que ell rebia per la guarda i custòdia dels talents8; Els grecs per 

al bon desenvolupament de les seves activitats es regien pel Dret Civil i Mercantil van 

crear algunes normes derivades de les seves activitats i costums, mateixes que es van 

anar incorporant al Dret Romà 

                                                      
8
 Antiga moneda dels grecs 
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Els següents en millorar el sistema van ser els romans, uns altres que han deixat també 

una important petjada encara visible en la nostra societat. 

Roma9 va expandir la seva activitat 

bancària al mateix temps que ho feia el seu 

imperi, tot i que al principi només hi havia 

canvistes es va assolir el màxim 

desenvolupament amb la creació d’un 

instrument de crèdit denominat 

“Receptum”, que es tractava d’una 

promesa de pagament. 

 

A Roma es comença a fer ús de la moneda i el crèdit a través de la classe eqüestre, els 

quals eren part de l'exèrcit, a més també es tenen indicis d'altres grups dedicats no 

només al crèdit sinó també de la seva vigilància. 

Com que l’ interès per préstecs era molt elevat, els romans van crear algunes lleis que 

es van aplicar a través del temps: 1. Llei de les Dotze Taules. - Prohibia el cobrament 

excessiu d'interessos de 12% i fins i tot del 4%. 2. Llei Genucia. - Prohibia préstecs amb 

interès. 3. Llei Onciarum Foenus. - Va fixar un interès màxim del 12%. 

A Roma també tenien persones que manejaven les finances per especialitats: El 

argentarius10, era el canvista, el nummularius9, verificava el títol de monedes 

encunyades i avaluava a les monedes estrangeres, i el mensarius10 o caixer, amb el 

pas del temps els grups d'especialitats canviar, quedant de la següent manera: els 

nummularis11 canviar les seves activitats a canvistes i el Argentarius12 canvien les seves 

activitats a banquers. 

 

 

 

 

                                                      
9
 En els seus primers temps de poble d'agricultors, es recorre al "mutuum", al crèdit mutual. Més tard, 

adopten el model grec de bancs privats i públics. 
10

 Ciutadà romà, especialista en l’intercanvi de monedes. 
11

 Ciutadà romà especialista en el reconeixement del valor i l’originalitat de les monedes que es 
bescanviaven  
12

 A Roma, persona que s'encarregava de rebre i lliurar els diners de les transaccions que es realitzaven 
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3.4.2 Edat Mitjana13 

La transició entre períodes va resultar llarga i complicada ja que diversos problemes 

van afectar el desenvolupament econòmic, entre els més destacats s’esmenten: la 

caiguda de l'Imperi Romà, les invasions islàmiques, la prohibició de l' interès en 

préstecs per part de l'Església i les croades... Tots aquests esdeveniments van provocar 

la gairebé desaparició dels individus i cases que realitzaven funcions bancàries, però a 

la vegada tots aquests fets van ser requerint diners i justament aquesta necessitat va 

ser  l’ inici de la reaparició de velles i noves activitats a la funció bancària. Inicialment i 

durant segles, els primers banquers van ser exclusivament jueus, que no eren assolits 

per les lleis de l'església i la principal funció va ser la de prestamistes, van arribar a 

establir-se a Llombardia per dedicar-se a la banca. 

En l'època de Justinià, emperador de l’Imperi Bizantí, al segle VI, es reglamenten amb 

precisió els usos i costums del món romà en matèria bancària i es fixa la taxa d'interès 

en un 6% a l'any, amb algunes excepcions, considerant el risc de les operacions. Els 

préstecs marítims, per exemple, poden arribar al 12% a l'any i els acordats a les 

esglésies no poden superar el 3%. 

Amb les invasions dels Bàrbars, va cessar 

l’activitat bancària, i és que es va produir la 

caiguda de l’imperi Romà i per tant, van 

començar a desaparèixer els banquers. 

Durant els següents segles es va anar 

reactivant l’activitat bancària en diversos 

indrets d’una manera força esporàdica i sense 

un referent al que cenyir-se. 

Alguns dels monjos que vivien al camp van començar a fer negocis i a establir lligams 

comercials amb els terratinents. 

Els jueus, que sempre s’han caracteritzat per ser grans negociants, van iniciar  

l’activitat amb la que més tard recollirien aquesta fama, van començar a fer negocis de 

canvis i préstecs amb interessos extremadament elevats. 

                                                      
13 Fonts consultades: TEDDE, Pedro, Los Orígenes de la banca, Cuadernos Historia, Barcelona, 1985                                                                                                                                                     

P.RAMÍREZ, Jorge, La banca y el riesgo a través de la historia, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011   

COLLING, Alfred, Historia de la banca: de Babilonia a Wall Street, (traducción de Enrique Ortega Masia), 

Editorial Zeus, Barcelona, 1965                                                                                                                                                                                               

ROCA, Richard, La Banca, historia y funciones, (recurs electrònic, PDF). Disponible a:  

http://economia.unmsm.edu.pe/Docentes/RRocaG/Publi/Roca-Monetaria-02-BancaHistoria.pdf  

DAUPHIN-MEUNIER, Achille, La historia de la banca, (traducción de Ignacio L. Bajona Oliveras), Editorial 

Vergara, Barcelona, 1958                                                                                                                                
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Cap al segle X, es va recuperar l’esplendor comercial i bancari que 

havia gaudit l’activitat segles enrere. 

Els Llombards (procedents del nord d’Itàlia) que anaven per 

Europa oferint productes d’orient adquirits a Venècia, es van anar 

associant en grups organitzats i més tard es van anar convertint 

en banquers. 

Va ser precisament Lluís IX qui temps després desterra als llombards d'Itàlia i França, 

empresonant a alguns d'ells i confiscant els seus béns, principalment els documents 

que contenien càrrecs del monarca. Alguns llombards van aconseguir recuperar part 

dels fons que havien posseït, gràcies a això es van dirigir i van establir a Anglaterra, en 

un carrer que farien famosa per seves destacades activitats bancàries, mateixa que fos 

reconeguda com el centre bancari d'aquesta ciutat i que portés per nom Lombardia. 

Van realitzar com a pràctica comuna a Gènova el préstec a interès. 

Per la seva banda, els cristians van realitzar operacions com l'associació en empreses 

comercials a través de crèdits autoritzats per l'església, i pels que participaven en 

utilitats en lloc del cobrament d'interessos. 

La societat occidental de l'edat mitjana coneix profunds canvis cap al terme del segle 

XI, quan per la conquesta d'Anglaterra pels normands, es posa fi a les grans invasions i 

els cristians acaben d'imposar la seva presència a la Mediterrània. El seu interès per les 

innovacions i els intercanvis els porta a redescobrir la banca. 

Durant el segle XII els Templers que formaven 

part de les croades i que tenien al seu càrrec i 

protecció els peregrins que viatjaven a Terra 

Santa rebien donatius amb els que finançar les 

seves croades, desenvolupar la tècnica 

creditora, fer operacions de canvi, 

transferències... 

Amb el sorgiment de nous conflictes en què Jerusalem és devastada pels infidels, 

provoca que els templers abandonin Palestina refugiant-se a Xipre i posteriorment a 

París, establint-se en un edifici que van anomenar “Le Temple” (la fortalesa), lloc al 

qual van arribar amb l'or, plata i joies que van poder protegir en poc temps. 

Van perdre el seu prestigi al ser atacats i acusats d'heretgia pel Rei de França, Felip el 

Bell, els seus béns els van ser confiscats i l'octubre de 1307 van ser condemnats a mort 

ja que van acceptar haver renegat del Redemptor i d'haver portat una vida infame. 

Els templers van representar a l'organització financera més gran que s'hagi conegut, 

van aconseguir el seu major auge durant el segle XIII, acabant a principis del segle XIV 

de manera molt tràgica. Durant aquest període també destacar alguns monestirs que 
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es van convertir en importants centres bancaris, gràcies a les seves funcions com a 

recaptadors d'impostos, prestadors i fins i tot amb garantia hipotecària 

A Itàlia, però també a Alemanya van començar a aparèixer les primeres empreses 

bancàries familiars, que en els seus inicis únicament prestaven part del seu capital. 

Abans de que es paguessin interessos sobre els dipòsits (taxa passiva) el segle XII els 

dipòsits es rebien per custodia i es cobraven per la seguretat, els banquers anaven 

utilitzant els depòsits per donar préstecs sense que en tinguessin coneixença els clients 

que dipositaven diners. 

Apareixen instruments importants per al funcionament del sistema financer com les 

lletres de canvi o els txecs. 

A partir dels segles XII i XIV els bancs van començar a atorgar rebuts pels depòsits, què 

en un principi no eren negociables però més tard es van adonar dels avantatges de la 

negociació per evitar el trasllat físic del mitjans de pagament. 

Va aparèixer doncs, l’anomenada Banca D’emissió que va ser privada al començament 

i més tard depenent dels governs. Als particulars se’ls va deixar la funció de rebre 

dipòsits del públic. Avui aquest sistema continua vigent. 

Els bancs van ser els encarregats de solucionar el problema de frau i falsificació de 

diners que es produïa. 

Els avenços, els canvis, les creacions de 

noves activitats, de especialistes o 

professionals i de les institucions, donen 

pas a una nova visió de la funció 

bancària de diversos països com els 

Europeus, entre d'altres, és el moment 

de parlar d'una nova època en què les 

innovacions tecnològiques, els 

coneixements i l'experiència són 

considerats com el començament d'una 

nova època, l'època moderna. 
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3.4.3 Època Moderna i Contemporània14 

Novament, el pas del temps és testimoni de la transició de grans esdeveniments que 

van donar pas a l'Època Moderna: els descobriments i colonització d'Amèrica, la 

formació dels Estats europeus, la unificació de monedes i institucions, les constants 

guerres entre ells, la irrupció de l'or provinent d’Amèrica, el creixement i la posterior 

decadència d'Espanya, els avenços de Anglaterra, França i Holanda, la pèrdua de la 

primacia a les ciutats italianes, llunyanes de rutes oceàniques i expansió del comerç 

internacional... han esdevingut factors importants que han tingut la seva importància 

en les activitats bancàries d’aquest període. 

Des de l'època de l'Edat Mitjana, l'església es basava en conceptes ètics d'homes de 

ciència, com: Aristòtil, Plató, Cató, Sivueca i algunes doctrines hebrees per realitzar 

moltes de les seves activitats, entre elles estaven expressar l'abús per la prohibició del 

préstec amb interès a la gent pobra (excepte als rics i estrangers), activitat que fos 

considerada per l'església com una menyspreable usura. No seria, sinó fins al segle XVI, 

en els inicis de la època moderna quan l'església es va adonar que aquesta prohibició 

provocaria greus conseqüències. Les mateixes que van afectar principalment a la gent 

pobre, ocasionant que per necessitat acudissin amb els hebreus i els italians, o bé, amb 

qualsevol canvista que tingués llicència d'algun príncep local per concedir préstecs 

sobre peça, situació que va provocar que centenars d'hebreus fossin assassinats. 

Això va ser motiu perquè l'església es mostrés més tolerant davant tal imposició, és 

així, que es va pensar en la creació d'institucions que protegissin els interessos de la 

gent pobre sense el propòsit de lucre. 

Els grans descobriments, les grans guerres i moviments populars van evidenciar la 

necessitat econòmica de forma immediata, els prínceps demandaven grans quantitats 

de diners per proveir els seus soldats amb noves armes per defensar-se en les guerres, 

millor conegudes com les creuades. La població en general demanava diners, es va 

arribar al moment en què es mancava de diners i van aparèixer els substituts del 

mateix: lletres de canvi, pagarés i altres documents, és a dir, la moneda bancària. 

                                                      
14  Fonts consultades: ARANCIBIA, Salvador, De crisis en crisis : la modernización y la lucha por el poder 

en la banca, Editorial Pirámide, Madrid, 2011                                                                                             

CASIILDA-BÉJAR, Ramón, La banca en España, Opciones y tendencias, Editorial EUDEMA, Madrid, 1993                                                                                                                                                   

COLLING, Alfred, Historia de la banca: de Babilonia a Wall Street, (traducción de Enrique Ortega Masia), 

Editorial Zeus, Barcelona, 1965                                                                                                                                                                                               

DAUPHIN-MEUNIER, Achille, La historia de la banca, (traducción de Ignacio L. Bajona Oliveras), Editorial 

Vergara, Barcelona, 1958                                                                                                                                              

P. RAMÍREZ, Jorge, La banca y el riesgo a través de la historia, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011                                                                                                                                                                   

TEDDE, Pedro, Los Orígenes de la banca, Cuadernos Historia, Barcelona, 1985 
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És a partir d’aquest moment que es comencen a crear els primers bancs com els 

entenem nosaltres, el primer va ser el de Venècia el 1156 i el seguia el de Barcelona el 

1386. 

És l'any 1400, a Gènova, quan la paraula banc 

comença a diferenciar-se per designar a 

aquestes entitats, l'anterior va ser a partir del 

Banc de Saint George of Gènova que fos creat en 

un sentit modern en l'any 1407 ja que 

anteriorment era conegut com a Casa de Sant 

Jordi. Aquest banc es dividia en dues seccions: la 

primera, rebia dipòsits i efectuava canvis de moneda, la segona, va sorgir com una 

administració autònoma del deute públic de Gènova, recordava préstecs als 

encarregats dels impostos i de la República excepte als particulars. 

 El Banc d’Amsterdam (1609) es dedicava a comprar moneda estrangera y emetia 

diners d’acord amb la seva capacitat. Els pagaments s’havien d’efectuar amb els 

bitllets del propi banc. 

Es va convertir així en un dels  principals bancs d’Europa però la seva vinculació amb la 

Companyia Holandesa de les índies Orientals va provocar la seva dissolució l’any 1819 

El 1619 es va formar el Banc d’Hamburg que es va convertir en el Bancmark i es 

caracteritzava per acceptar dipòsits, però en canvi no emetia diners. 

A Estocolm el 1619 es va formar un banc privat fundat per Johan Palmstruch15 que 

tenia autorització per emetre bitllets però va quebrar perquè va emetre més diners 

dels que la seva capacitat era capaç d’absorbir. 

El 1716 es va fundar a París el Banque Royale per l’escossés John Law. Es caracteritzava 

per emetre diners de curs legal recolzat en les seves inversions per la “Companyia del 

Missippi” que buscava or a Lousiana (EEUU). 

Els clients no van tardar gaire temps en adonar-se que els bitllets del banc no eren 

segurs ni tenien garantía i efectivament aviat es van donar casos de parisencs 

arruïnats. 

Galbraith16 parla d’aquells temps recordant que es va fer famosa una cançó que la seva 

lletra recomanava als parisencs donar-li als diners del banc l’ús més innoble que pot 

tenir un paper. 

 

                                                      
15

 Johan Palmstruch (1611 Riga – 1671) anomenat Johan Wittmacher abans de ser ennoblit va ser un 
holandès mercader, se li atribueix la introducció dels bitllets a Europa 
16

 John Kenneth Galbraith (Ontàrio, 15 d'octubre de 1908 - Massachusetts, 29 d'abril de 2006) fou un 
important economista dels Estats Units del S.XX 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ont%C3%A0rio
http://ca.wikipedia.org/wiki/15_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1908
http://ca.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://ca.wikipedia.org/wiki/29_d%27abril
http://ca.wikipedia.org/wiki/2006
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El Banc Nacional de Suècia es va fundar l’any 1668 i el seu nom inicial era Bank of the 

Estates of the Realm ( Banc dels Estats del Regne).  L’any 1866 va canviar el nom a 

Sveriges Riksbank. Ja que el banc d’Estocolm va patir una mala experiència, aquest no 

emetía diners. El 1701 es va autoritzar per emetre notes de crèdit y posteriorment per 

emetre els seus propis bitllets com feien altres bancs. L’any 1897 va adoptar la posició 

de Banc Central que li permetia reservar-se se tota la seva exclusivitat l’emissió de 

diners. Està considerat com el Banc Central més antic. 

Va ser Anglaterra, el país que major experiència va adquirir en funcions bancàries, 

gràcies a l'habilitat de la Reina Isabel (1533-1603), que va promoure a la indústria i el 

comerç, sota els consells de Sir Thomas Gresham (1519-1579) que fos el primer 

banquer economista anglès. 

El 1694 l’escossés Wiliam Paterson17 

en conveni amb Guillermo de 

Orange18 fundà el Banc d’Anglaterra. 

Aquest banc emetia diners de curs 

legal a canvi del préstec concedit a 

Guillermo que estava en guerra amb 

Lluis XVI. Cap a 1770 s’havia convertit 

quasi en l’únic banc emissor de 

bitllets a Londres. 

 

La guerra amb les colònies americanes i més tard amb Napoleó va provocar pressions 

de la Corona vers el banc per a que imprimissin bitllets fet que va provocar una gran 

inflació i va fer que es suspenguessin la redempció dels bitllets i els depòsits en or i 

plata. 

A principis del segle XIX va entrar en crisis i va ser salvat per un grup de banquers 

francesos mitjançant préstecs en or de la Banque de France. 

El 1825 va acceptar ser prestamista de l’últim recurs per als bancs comercials i l’any 

1844 Sr Robert Peel19 va emetre la famosa “Bank Charter Act” mitjançant la qual el 

banc només podia emetre més bitllets si no estaven en or i plata (o almenys una 

quarta part de l’or) en una caixa forta. En aquells anys el Banc començà a controlar les 

operacions dels bancs comercials convertint-se en el primer Banc Central del món, i el 

1850 realitzà operacions de mercat obert i control de la tassa de redescompte. 

                                                      
17

 Sir William Paterson (abril de 1658 , Tinwald, Dumfries i Galloway, Escòcia -  Westminster, Londres, el 
22 gener 1719) va ser un comerciant i banquer escocès. 
18

 Guillem I d'Orange-Nassau (en holandès Willem van Oranje-Nassau) (Dillenburg, Alemanya, 24 d'abril 
de 1533 - Delft als Països Baixos, 10 juliol 1584) conegut com el Taciturn. Membre de la Casa de Nassau 
es va convertir en Príncep d'Orange en 1544. 
19

 Sir Robert Peel (Ramsbottom, Lancashire, 5 febrer 1788 - 2 de juliol de 1850) va ser un estadista i 
polític britànic del Partit Conservador. 
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El banc de Prúsia20 es va convertir en el Reichbank 

El 2 d’abril de 1792 es va acceptar el “Mint Act”21, la reglamentació de la casa de la 

moneda dels Estats Units. 

Les lleis bancàries nacionals de 1863 i 1864 van ser les actes bancàries federals que van 

establir un sistema de bancs nacionals per als bancs, i van crear el Sistema Bancari 

Nacional dels Estats Units. van encoratjar el desenvolupament d'una moneda nacional, 

recolzada per les tinences del banc dels EUA dels bons del Tresor i va establir l'Oficina 

del controlador de la Moneda, i la va autoritza per examinar i regular als bancs a nivell 

nacional. El llegat de la llei és el seu impacte en el sistema bancari nacional en la seva 

forma actual. 

Tot i això seguía imperant en el sistema la banca lliure en què els bancs podíen emetre 

bitllets acatant les normes 

L’any 1882 i essent el precursor a Orient, es va fundar el Banc del Japó 

Al seu torn ho va fer també el New Swiss Central Note Bank el 1906. 

El 1907 va esdevenir el Gran Pànic Bancari, 

també conegut com el pànic dels banquers de 

1907, va ser una crisi financera que va tenir lloc 

als Estats Units quan la Borsa de Nova York va 

caure prop de 51% del seu pic l'any anterior. El 

pànic va ocórrer durant un moment de recessió, 

quan hi va haver diverses curses en bancs i en 

societats fiduciàries. El pànic de 1907 es va 

propagar per tot el país quan molts bancs 

nacionals i locals i negocis van entrar en fallida. 

Les causes del pànic incloïen una retracció de la 

liquiditat en el mercat per part de diversos 

bancs de Nova York, una pèrdua de confiança 

entre els dipositants, exacerbada per la manca 

de regulació i l'absència d'un prestador d'última instància. 

El 23 de novembre de 1913 es va crear el Sistema de la reserva Federal dels Estats 

Units Constituït per 12 bancs centrals dirigits per una Junta de reserva federal. Els 

bitllets emesos pel Banc Central havien de ser recolzats amb or en un 40% 

 

                                                      
20

 El Banc de Prússia, fundat en 1765 amb caràcter de Banc nacional, es va trobar el 1807 amb grans 
dificultats, a causa de haver invertit gran part del seu efectiu en hipoteques innegociables. 
21

 Document sencer en anglès: http://www.smalldollars.com/dollar/1792.html 
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Un altre fet important, va ser que a Europa la intervenció de l'Estat en les activitats 

bancàries, incloïen el control directe de l'Estat en entitats encarregades de l'emissió i 

altres funcions pròpies de bancs centrals; també la creació o nacionalització de bancs 

comercials i la reglamentació de la activitat bancària, i pel fet que s'implanta el 

comunisme a Rússia, l'activitat bancària es declara: monopoli de l'Estat, l'any 1917. 

El 1920, Estats Units d' Amèrica va ser el país que va desplaçar a Anglaterra en 

qüestions bancàries, ja que el domini del dòlar sobre la lliura esterlina va ser 

determinant, aquest esdeveniment crea desconcert i confusió en els mercats 

monetaris i de capital, és llavors quan les funcions bancàries són reconegudes i 

acceptades no només pels europeus. Un altre fet important que cal destacar, és que 

encara que a la dècada dels anys 30 alguns països encara no comptaven amb un banc 

central, altres es donaven a conèixer els seus avenços en l'àmbit bancari, com va ser el 

cas d'Argentina l'any 1935, que feia publicitat a través de les Conferències. 

L'anomenada Gran Depressió es va 

originar als Estats Units, a partir de la 

caiguda de la borsa del 29 d'octubre de 

1929 (conegut com Dimarts Negre, encara 

que cinc dies abans, el 24 d'octubre, ja 

s'havia produït el Dijous Negre), i 

ràpidament es va estendre a gairebé tots 

els països del món. La Gran Depressió va 

ser una crisi econòmica mundial que es va 

prolongar des de 1929 fins a la Segona 

Guerra Mundial. La seva durada depèn 

dels països que s'analitzen, però en la majoria va començar al voltant de 1929 i es va 

estendre fins a finals de la dècada dels anys trenta o principis dels quaranta. Va ser la 

depressió més llarga, de major profunditat i la que va afectar més països. Al segle XXI 

ha estat utilitzada com a paradigma de fins a quin punt pot afectar a l'economia 

mundial. 

El 1935 es va fundar el Banc de Canadà 

Els canvis tecnològics, les comunicacions i el transport van ser els mitjans que van 

auxiliar Estats Units d'Amèrica per aconseguir l'èxit assolit en aspectes bancari i 

econòmic, de la mateixa manera va succeir a Europa. 

L’1 de juny de 1998 es va fundar el Banc Central Europeu per a coordinar les polítiques 

monetàries de diversos països europeus que el 2002 va posar en circulació la moneda 

comuna, l’Euro. La seva seu es troba a Frankfurt. 

El 2007 va començar una nova crisi a nivell mundial en part conseqüència directa de la 

fallida del conegut banc estadounidenc Lehman Brothers. 
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3.5 Funcionament de la banca actual 

Les característiques essencials assolides avui dia en els sistemes bancaris i el 

desenvolupament econòmic, són diverses, i es deuen en gran mesura a la gran 

expansió. Avui dia, els bancs es poden trobar als pobles més llunyans i inclouen a totes 

les classes socioeconòmiques. Es poden fer diverses operacions (cobraments, 

pagaments de documents, impostos, convenis...), així com, diverses obligacions i 

modalitats operatives a la recerca del seu benefici i seguretat. 

 

També es parla de comoditat, actualment 

les targetes plàstiques representen el mitjà 

de pagament més còmode per a un gran 

nombre d'usuaris i per descomptat un 

benefici per a les entitats financeres, ja que 

es compta amb una varietat d'entitats per a 

la selecció de l'usuari. Les entitats 

financeres s’han estructurat de tal manera 

que existeixen àrees específiques per a 

realitzar diverses operacions i fins i tot 

s'especialitzen algunes d'elles en sectors específics (comerç exterior, inversions, 

estalvi, préstecs, habitatge, crèdit per al consum, leasing22, activitats agropecuàries, 

garanties, etcètera) 

Tot el descrit és un benefici per a la societat en general, però juntament amb aquest 

benefici s'han generat alguns fenòmens com la concentració, la formació de 

monopolis, la descentralització i altres, que d’alguna manera estanquen el 

desenvolupament, motiu pel qual s'han creat un altre tipus d'organismes que analitzen 

i busquen la millor solució als problemes i fenòmens que es travessen en la vida de les 

funcions bancàries. Es poden esmentar alguns organismes especialitzats com: el 

EXIMBANK, el Fons Monetari Internacional, el Banc Interamericà de Desenvolupament, 

el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment o Banc Mundial, l'Associació 

Internacional de Foment, etcètera; també s'han creat conferències, congressos, 

acords, tractats i una sèrie d'esdeveniments a la recerca del benefici i 

desenvolupament financer en el món. 

Així és, la banca mundial ha evolucionat per les necessitats que l'ésser humà ha de 

simplificar les activitats que s'hi exerceixen. 

Actualment la competència s'ha convertit en un repte, sobretot per als qui no han 

pogut superar les adversitats que es presenten a través del temps. La majoria de les 

institucions bancàries recorren a les fusions, mateixes que han resultat una alternativa 

                                                      
22

 Arrendament amb opció, al cap d'un temps, de compra. 
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per als que no aconsegueixen superar ni als seus adversaris, ni a les males jugades que 

en la vida social, econòmica i cultural es presenten, situacions no esperades i molt 

menys incloses en els plans preventius. 

La tecnologia, és un altre element que provoca desequilibri entre els que no es 

preparen per adquirir-la i utilitzar-la a temps. Els bancs són institucions que en 

depenen molt, així la competència tecnològica es converteix en una eina que cal saber 

maniobrar i adquirir de forma gairebé immediata per no quedar-se fora de la cursa que 

representa mantenir-se present en el mercat. Tot això i més forma part d'un món que 

està deixant de ser modern per entrar a una nova etapa que la majoria de les persones 

comencem a conèixer, entendre i practicar, etapa que porta per nom Globalització. La 

Globalització implica tecnologia, competència, adaptació al canvi, ser emprenedor, 

mirar de manera preventiva cap al futur. 

Tot el necessari en l’entorn del benefici de l'empresa, però sobretot dels seus clients i 

empleats perquè es mantingui en el mercat demandant i oferent. És a dir, que es noti 

la seva presència gràcies als òptims resultats que s'obtinguin, així és com una gran 

quantitat d'institucions bancàries des de fa anys estan participant i són reconegudes 

en els seus països, algunes fins i tot en l'àmbit internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3.6 Història de la Banca Ètica23 

La banca ètica va néixer al voltant del 1920 a partir de l'església metodista dels Estats 

Units, la qual va impulsar les inversions ètiques però no van calar massa en la societat. 

És a partir dels anys 70 quan comencen a aparèixer les primeres banques ètiques a 

Europa com la "Banca Popolare Etica" a Itàlia i "Triodos Bank" a Holanda. A partir 

d'aquí han sortit diferents bancs ètics a tot el món i des de fa uns anys, també a 

Espanya. És conegut el Grameen Bank24, fundat a Bangla Desh el 1974, aquest banc 

aposta per concebre microcrèdits a pobres i col·lectius amb poc poder econòmic o que 

han estat rebutjats pel sistema financer imposat 

Entre els anys seixanta i setanta, diverses empreses i institucions dels EUA van 

protagonitzar un seguit d'escàndols de corrupció que van provocar una progressiva 

pèrdua de confiança de la ciutadania i que van repercutir en el compte de resultats de 

determinades empreses. D'aquí sorgeix un moviment crític que tracta de l'anomenada 

Business Ethics, l'ètica als negocis. A partir d’aquest moment sorgeixen publicacions 

sobre el tema, es creen càtedres universitàries, instituts, fundacions i associacions que 

pretenen recuperar l'objectiu de l'economia de satisfer les necessitats de tots els 

ciutadans o ciutadanes. A Europa, aquest moviment es reprodueix durant els anys 

setanta i vuitanta i s'afegeix a algunes de les grans tradicions ideològiques del 

continent, com ara el moviment cooperatiu, l'antroposòfic o el de l'Església. 

Paral·lelament, diversos col·lectius anglosaxons comencen a prendre consciència de la 

importància de controlar el destí dels seus estalvis. Primer són els grups d'oposició a la 

Guerra del Vietnam i després els d'oposició al règim de l'Apartheid a Sud-àfrica. 

Així doncs, diversos col·lectius van començar a qüestionar l’enfocament de l’economia 

i les finances. Es tractava de grups que promovien determinats valors ètics  com la 

justícia, la solidaritat, l'ecologia... mitjançant campanyes o demandes socials i que  van 

descobrir que amb els seus estalvis dipositats en bancs o fons d'inversions estaven  

finançant en algunes ocasions, involuntàriament, la causa contra la qual pretenien 

lluitar.  Així és com grups de base d'esglésies van descobrir que els seus estalvis 

estaven finançant la  guerra del Vietnam i algunes associacions de metges es van 

adonar que posseïen accions  d'empreses tabaqueres. 

Davant d'aquesta paradoxa, van començar a sorgir les primeres iniciatives que 

considerem com l’origen de la banca ètica: bancs que intentaven aconseguir 

simultàniament dos objectius  compatibles i necessàriament complementaris: d'una 

banda, el finançament d'activitats  econòmiques que tinguin un impacte social positiu i  

de l'altra, la generació de beneficis.  Per a la consecució del primer objectiu hi ha bancs 

ètics que financen activitats concretes (empreses i projectes socials, ecològics, 

culturals, humanitaris...) i altres que  financen als més pobres i als socialment exclosos, 

                                                      
23

 Font: Ignasi Boleda (President d’Oikocredit Catalunya) “Banca Ètica, molt més que diners”. Font: 
Àngels Piédrola Gomez, “document sobre finances ètiques”. 
24

 Per ampliar vegeu a la bibliografia: Muhammad Yunus- El Banquero de los Pobres 
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grups que difícilment podran  aconseguir finançament per als seus projectes a la banca 

tradicional. Quant al segon objectiu, la banca ètica ha de finançar projectes 

econòmicament viables de cara a sobreviure com a banc. 

Així, un banc ètic no té perquè ser menys rendible que un banc tradicional a l'hora 

d’oferir un rendiment als estalviadors, si bé de cara a compaginar perfectament els dos  

objectius algunes entitats ofereixen uns rendiments menors que la banca tradicional, o  

fins i tot ofereixen diverses opcions a l'inversor, perquè aquest decideixi si part 

d'aquest rendiment es  dediqui a donar suport a les iniciatives que el banc finança. 

Finalment, una característica important en què coincideixen els diferents bancs ètics és 

la  transparència: l'inversor és informat de les iniciatives que reben els crèdits de 

l'entitat,  de les condicions i criteris aplicats... de forma aquest tingui la informació 

suficient per  decidir si està d'acord amb l'ús que es fa dels seus diners. 

Al mateix temps, el finançament ètic i solidari s'ha vist reforçat i canalitzat a través de 

moltes experiències nascudes i operatives als països del Sud, on les xarxes d'economia 

local i solidària -excloses de la gran economia i dels sistemes financers tradicionals- 

han anat desenvolupant diferents mecanismes de finançament local, entre els quals 

destaca per mèrits propis el microcrèdit. Estem parlant, doncs, d'un moviment molt 

divers en què convergeixen diferents tipus d'organitzacions i que pren formes diferents 

segons les necessitats concretes de cada col·lectiu. 

No obstant, hi trobem dos denominadors comuns: l'esforç des del Tercer Sector i els 

moviments socials i ciutadans de crear xarxes solidàries per canalitzar recursos 

econòmics cap a projectes socials que estan exclosos de finançament bancari i la 

voluntat de superar la manca d'informació que existeix sobre l'ús que es fa dels nostres 

estalvis per poder saber a quines empreses estem invertint i, en definitiva, què estem 

finançant amb els nostres recursos.  

Tots aquests moviments han impulsat la creació d'instruments de finançament ètic, i 

quan aquests instruments es consideren insuficients es crea la banca ètica, terme 

popular equivalent al de banca social i banca alternativa. 
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3.7 Entitats de finançament ètic a Catalunya 

A Catalunya des de fa temps hi ha entitats que ofereixen diferents serveis de 

finançament ètic. D'una banda existeixen cooperatives de crèdit que ofereixen serveis 

financers, cooperatives financeres socialment responsables i fundacions que presten 

microcrèdits. D'altra banda hi ha entitats financeres tradicionals que no són entitats 

financeres ètiques però que ofereixen alguns productes i serveis que segueixen criteris 

ètics. 

                                                                                                                                         

En els darrers anys, les finances ètiques han crescut força a Catalunya, i avui podem 

comptar amb dues entitats de banca ètica: Triodos Bank (Holanda) i el Projecte Fiare. 

També, com hem indicat anteriorment, hi ha entitats que ofereixen diferents serveis 

de finançament ètic (cooperatives de crèdit, cooperatives financeres socialment 

responsables i fundacions que presten microcrèdits).  

Aquestes entitats no sempre formen part del sistema financer convencional. En alguns 

casos actuen com intermediaris i en d’altres com a gestors que promouen aquests 

projectes directament. Donen suport principalment a persones i projectes que 

difícilment obtindrien un crèdit d’un banc convencional. 

El Sistema Català de Finances Ètiques està format per les entitats financeres ètiques 

que operen a Catalunya, que estan relacionades entre elles i treballen conjuntament 

en la promoció de les finances ètiques al nostre país. 
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La dècada dels setanta va viure l’aparició de nombrosos projectes alternatius en àrees 

com l’economia, l’ecologia o l’art. A Holanda, un grup conscienciat de la necessitat de 

proveir recursos financers per aquest tipus d’iniciatives van unir-se l’any 1971 per 

constituir una fundació, un economista (Adriaan Deking Dura), un professor de dret (Dr 

Dieter Brull), un antic especialista en organització (Lex Bos) i un banquer (Rudolf 

Mees), van crear un grup d'estudi per analitzar com els diners podia ser manejat de 

manera conscient. El seu objectiu era actuar com a intermediària entre donacions i 

préstecs privats d’una banda, i els projectes de l’altra. Es tractava d’un grup heterogeni 

de gent ideològicament vinculada a l’antroposofia, on es podia trobar des de banquers 

i empresaris fins a membres d’associacions i grups ambientalistes.  Dos anys més tard 

la Fundació Triodos va crear un Fons de Garantia que es dotà de capital a través de 

donacions particulars. Com el seu nom indica, el Fons servia per a garantir els préstecs 

que els projectes demanaven als bancs. Ben aviat, però, es va veure que aquesta 

funció de suport no era suficient. Es va suggerir crear un banc propi d’inspiració 

comunitària. 

L’any 1980 va néixer 

oficialment el Triodos 

Bank, en obtenir del 

Banc Central holandès 

ple reconeixement legal 

com a banc. La missió 

d’aquesta institució 

bancària era i segueix 

essent promoure 

projectes i empreses 

amb un valor social o 

ecològic, que beneficiïn 

la comunitat i que respectin el medi ambient i la llibertat humana. El mateix nom de 

“Triodos”, que en grec significa “els tres camins”, és indicatiu de les tres grans àrees 

d’activitat del banc: el medi ambient, l’economia social i la cultura. Tanmateix, des 

d’un bon principi es va intentar que el Triodos fos una institució accessible i oberta a 

tothom; no volia ser només el banc per als verds o per qualsevol altre grup en concret. 
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Des d’aleshores, el Triodos ha estès la seva activitat a dos països més: Bèlgica i 

Anglaterra. 

Igual que la branca belga, el Triodos anglès està registrat en el seu país com a empresa 

que proveeix serveis bancaris, però el banc en si està registrat oficialment a Holanda. 

Això vol dir que les branques estan sotmeses a la legislació holandesa i són regulades 

pel banc central holandès, encara que els bancs centrals respectius exerceixen certs 

controls reguladors. Cadascuna de les tres branques del Triodos inverteix 

exclusivament en el seu país. Totes comparteixen els mateixos valors però existeixen 

petites diferències entre una i altra pel que fa als productes financers que ofereixen. 

En els set anys següents, el Triodos Bank en conjunt va tenir un creixement financer 

promig del 30%. Actualment finança uns 1.400 projectes, i el seu benefici net a 31 de 

desembre de 1997 era de 720.000 lliures. 

L’any 1998 el Fons d'Inversió Solar va finançar projectes d'energia solar en països en 

desenvolupament. Triodos Research ofereix serveis de recerca sobre responsabilitat 

social i mediambiental d'empreses cotitzades, entitats de crèdit i fons de pensions. 

2000 Totes les sucursals de Triodos Bank s'acrediten amb el ISO 14001 sobre gestió 

mediambiental.2001 Es crea el Fons de Capital Risc de Triodos i es llança el Fons Valor 

Triodos a Bèlgica. Triodos Climate Clearing House, una institució de compensació de 

crèdits de CO2, realitza les seves primeres transaccions. 

Als Països Baixos es 

constitueix el Triodos 

Fair Share Fund. El fons 

ofereix a particulars i 

organitzacions la pos-

sibilitat d'invertir en 

entitats de micro-

finançament en països 

en desenvolupament. 

 

25 

A Bèlgica, el Fons Valor Triodos crea un Fons Europeu d'Obligacions. Dutch 

Sustainability Research (DSR) es dedica a la recopilació d'informació sobre la política 

social i ambiental de més de 2.000 empreses que cotitzen en borsa repartides per tot 

el món. 
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 Esteban Barroso, director general de Triodos Bank España 



32 

 

El 2003 Triodos Investments Espanya comença les seves activitats com a agent exclusiu 

de Triodos Bank a Espanya i l’any 2004 Triodos Bank obre la seva sucursal a Madrid. 

A Espanya, Triodos Bank és cofundador d’Analistes Internacionals en Sostenibilitat SA 

(AIS), una entitat de recerca de polítiques socials i ecològiques d'empreses espanyoles 

que cotitzen en borsa. Triodos Finanz inicia les primeres activitats a Alemanya com a 

agent de Triodos Bank a Frankfurt am Main. 

L’any 2006 es llança el primer fons d'inversió Triodos amb seu a Luxemburg: el Triodos 

Renewables Europe Fund inverteix en projectes europeus d'energies renovables. Als 

Països Baixos es constitueix el fons cultural Triodos Cultuurfonds. Aquest fons, que 

cotitza en borsa, és el primer fons d'inversió dels Països Baixos que fa préstecs per 

fomentar l'art i la cultura. Els inversors del fons perceben, a més del rendiment anual, 

uns avantatges fiscals de fins al 2,5% anual. 

S'obre la delegació territorial d'Andalusia. Triodos Bank és nomenat Banc Sostenible de 

l'Any per Financial Times i la Corporació Financera Internacional. S'obren la 

delegacions de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana. Triodos Bank obre el 2 de 

desembre de 2009 la seva sucursal a Alemanya. 

L’any 2010 s'obre la delegació d'Aragó. Triodos Bank llança un nou portal d'internet. 

S'obren les delegacions de País Basc, Galícia, Balears i Canàries. L’any 2011 obté uns 

beneficis nets de 17.4 milions d’euros. 
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Fundación Inversión Ahorro Responsable, FIARE26, es va crear l'any 2003 a Euskadi a 

partir de la reflexió de 52 organitzacions del tercer sector i l'economia social. 

El seu objectiu és crear una banca ètica amb una àmplia base social al servei dels més 

desafavorits, compromesa amb el Sud i generadora de consciència. 

Per assolir els seus objectius FIARE s'ha constituït com agent al territori espanyol de la 

Banca Popolare Etica d'Itàlia. Des de l'octubre de 2005, FIARE té una oficina a Bilbao 

on, en coordinació amb la Banca Popolare Etica, ofereix serveis financers. A través de 

l'activitat d'aquesta oficina i la cooperació amb altres entitats de l'estat espanyol 

l'objectiu de FIARE és, en un futur immediat, constituir una Cooperativa de Crèdit 

d'àmbit espanyol i que funcioni sota criteris de banca ètica. 

El projecte Fiare s'integra dins l'àmbit de les finances ètiques i consisteix en un 

projecte per a la construcció d'un banc que ofereixi a la ciutadania els serveis bancaris 

habituals però des dels valors i pilars fonamentals de la banca ètica.  

Fiare és un projecte en construcció permanent, participatiu i ciutadà que cerca una 

relació molt intensa entre la base social i l'instrument financer.  

El Projecte Fiare té dos objectius fonamentals: finançar activitats econòmiques que 

tinguin impacte social regeneratiu i oferir a les persones estalviadores-inversores 

responsables la possibilitat de donar suport a aquest tipus d'accions.  

A Fiare és té l'objectiu econòmic de la sostenibilitat, quedant els excedents dins de 

l'organització i orientant-los a afrontar operacions més barates o amb menys 

garanties. 

 

 

 

 

                                                      
26

 Font: Portal de Economía Solidaria 
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3.7.3 Altres opcions ètiques 

3.7.3.1 COOP57 

És una cooperativa de serveis financers orientada a promoure la intercooperació i 

satisfer les necessitats financeres de l'economia solidària. Regeix tota la seva activitat 

sobre la base dels principis de la banca ètica. Va ser creada el 1995 arran del 

compromís d'un grup de treballadors de l'Editorial Bruguera que va decidir posar una 

part de la indemnització pel seu acomiadament a l'abast de projectes cooperatius i 

d'interès social. 

Destina els seus recursos propis a donar préstecs a projectes d'economia social que 

promoguin l'autoocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la 

solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i 

solidaris. 

Els recursos propis de COOP57 venen de dues fonts principals: 

Aportacions de les entitats sòcies (cooperatives, associacions, fundacions i altres 

entitats de l'economia social). 

Aportacions dels socis i sòcies col·laboradors (persones físiques que volen que els seus 

estalvis es gestionin en coherència amb les seves inquietuds ètiques i socials). 

 

3.7.3.2 Oikocrèdit Catalunya 

Oikocrèdit Catalunya, que existeix des de l’any 2000, té dues línies d'actuació. La 

primera és difondre el concepte de les inversions socialment responsables. La segona, 

captar fons, mitjançant la compra d'accions d'Oikocrèdit Internacional, per invertir-los 

en aquesta cooperativa ètica d'abast mundial, que utilitza aquests diners per atorgar 

crèdits a organitzacions locals dels països en desenvolupament que tenen dificultats 

per accedir a crèdits. Es financen projectes productius. 

 

3.7.3.3 Acció solidària contra l'atur (ASCA) 

El 1981 es va crear Acció Solidària Contra l'Atur amb la finalitat de recolzar a persones 

que estan a  l'atur i per culpa d’això es troben en situació límit (precarietat, problemes 

d'habitatge, subsistència,...etc.) mitjançant un fons econòmic de solidaritat. A partir 

d'aquest fons econòmic es recolzen projectes d'autoocupació i s'ajuda econòmicament 

a adquirir eines de treball mitjançant microcrèdits. 
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3.7.3.4 FIDEM 

FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) és una institució privada 

sense ànim de lucre, la seva finalitat és posicionar i donar visibilitat a dones que volen 

crear la seva pròpia empresa o que volen consolidar-la. 

Les accions de FIDEM van dirigides a facilitar l'accés a les fonts d'informació i als canals 

comercials d'intercanvi, llocs que són de difícil accés per a les dones. 

Des de 1999 tenen un programa de microcrèdits sense avals per a dones 

emprenedores. 

 

3.7.3.5 Altres productes financers amb contingut ètic 

Hi ha entitats financeres tradicionals que han eixamplat el ventall de productes que 

ofereixen introduint determinats articles financers amb un cert contingut ètic i/o 

solidari. 

Cada cop hi ha més caixes d’estalvi que estan obrint línies de microcrèdits, 

directament a través de la seva xarxa d’oficines o a traves de les seves obres socials. 

Entre elles, hi ha les pioneres: Caixa de Granada, Caixa Pollença i la “Fundació Un Sol 

Món” de Caixa Catalunya. Aquesta darrera disposa d’un programa de microcrèdits i 

microfinances. 

A més, des de 1999, existeix la possibilitat d’invertir en un fons d’inversió ètic gestionat 

per Morgan Stanley amb el recolzament d’Intermon Oxfam. 

I també el Banc de Sabadell, conjuntament amb Intermon Oxfam i ESADE, ofereix un 

pla ètic i solidari que permet tenir un pla de pensions amb criteris d’inversió ètica. 

 

3.7.3.6 Finançament Ètic i Solidari i el treball en xarxa 

Moltes d'aquestes organitzacions i altres del sector social, s'agrupen a l'associació 

Finançament Ètic i Solidari (a partir d’ara FETS) que té per objectiu impulsar la creació 

d'una Banca Ètica a Catalunya i la sensibilització social i política al voltant d'aquesta. 

En aquests moments, FETS es planteja donar un salt qualitatiu i impulsar 

definitivament la creació d'una Banca Ètica a Catalunya. Aquesta aposta es sustenta en 

la voluntat del treball en xarxa de FETS per fer una oferta conjunta, alhora que es 

recapta i canalitza l'estalvi popular cap a projectes d'interès social, molt vinculats als 

instruments financers ja existents. 
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La creació d'una Banca Ètica aportaria solucions en la lluita contra la pobresa, en 

primer lloc  perquè facilitaria l'accés directe de persones excloses del sistema financer 

a productes financers. I en segon lloc, perquè també permetria a col·lectius impulsors 

d'eines de lluita contra l'exclusió  

 

3.7.4 Relació amb instituts i organitzacions27 

A més, la Banca ha desenvolupat un seguit de relacions amb altres instituts i 

organitzacions que, en diversos països europeus, comparteixen el compromís per al 

desenvolupament de l'economia solidària, les finances ètiques i el comerç just. 

 

FEBEA 

 

En col·laboració amb altres bancs alternatius i societats financeres europees, Banca 

Ètica ha donat vida a FEBEA - Federació Europea Bancs Ètics i Alternatius.  

L'associació té la seu a Brussel·les i reuneix bancs i cooperatives financeres actives en 

l'àmbit de les finances ètiques i solidàries en els seus respectius països. FEBEA és un 

lloc de trobada on es valora l'experiència generada a nivell nacional de cada membre, 

amb la finalitat de crear instruments financers destinats a promoure el 

desenvolupament de les finances ètiques, a Europa. 

 

Els membres fundadors de FEBEA són: 

• Banca Popolare Ètica (Itàlia) 

• Caisse Solidarie du Nord Pas-de-Calais (França). 

• Crédal (Bèlgica) 

• Crédit Coopératif (França) 

• Tise (Polònia) 

 

A partir de la seva creació, nombroses institucions financeres s'han adherit a la 

Federació, i entre aquestes: La Nef (França), Caixa Pollença (Espanya), BBK Fundación 

Solidaria (Espanya), Bank für Sozialwirtschaft (Alemanya), Cassa Centrale delle Casse 

Ruralitat Trentine i BCC del Nord Est (Itàlia), Charity Bank (Gran Bretanya), Femu Qui 

(Còrsega), Fundació Un Sol Món (Espanya), SIDI (França), FIG (Suïssa), Merkur 

(Dinamarca), Cultura Sparebank ( Nuruega), Ekobanken (Suècia), FIARE (Espanya). 

 

 

 

                                                      
27

 Font: Portal de Economía Solidaria 
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SEFEA 

 

Les institucions membres de FEBEA s'han compromès per donar vida a SEFEA (Societat 

Europea Finances Ètiques i Alternatives), un consorci d'institucions financeres, nascut 

per donar suport financer als instituts de crèdit ètics i solidaris europeus, actualment 

existents i en via de creació , i per afavorir el seu creixement i desenvolupament. SEFEA 

finança, a més, els projectes d'abast europeu que es col·loquen en l'àmbit de la 

promoció d'un desenvolupament econòmic i social que valora i protegeix el patrimoni 

natural, cultural i humà en tots els països de la Unió Europea. 

 

Els membres fundadors de SEFEA són els següents: 

• Banca Popolare Ètica (Itàlia) 

• Consorci ètims (Itàlia) 

• Cassa Centrale delle Casse ruralitat Trentine (Itàlia) 

• Crédit Coopératif (França) 

• Credal (Bèlgica) 

• Hefboom (Bèlgica) 

• La Nef, Nouvelle Economie Fraternelle (França) 

• TISE (Polònia) 

• Femu (Espanya) 

• Caisse Solidaire Nord Pas de Calais (França) 

 

Com a conseqüència de la seva fundació, entre els instituts que han entrat a prendre 

part de SEFEA estan: Scop Echange Equitable (França), Ethibel (Bèlgica), Coopfond 

(Itàlia), Consorci Sociale CAES (Itàlia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4. Part Pràctica 

Aquesta segona part del treball, que constitueix el nucli del mateix, ha estat fruit  

d’una recerca extensa al voltant dels diferents àmbits tractats a continuació.28
  

Procedència de la informació: 

- Entrevistes i converses amb experts en la matèria 

- Enquestes realitzades aleatòriament a un grup de 100 persones 

- Llibres i documents 

- Conferències i ponències d’experts 

- Oficines de bancs i caixes 

- Llocs web (pàgines particulars, blogs, portals de debat, pàgines d’empreses, 

portals de notícies...) 

- Notícies i retalls de diari 

 

Després d’un rigorós creuament de dades la informació obtinguda queda redactada a 

continuació  dividida en els següents temes: 

- Activitat bancària de la banca tradicional 

- Banca ètica 

- Contrast de les dues opcions 

- Valoració de les enquestes     

L’objectiu d’aquesta divisió és: 

- Conèixer l’estat en què es troba la banca avui en dia, així com el seu 

funcionament en línies generals. 

- Comprovar el paper que ha jugat en la crisi actual, la força del sistema 

econòmic i una possible solució basada en un cas real a l’estranger. 

- Cercar les causes del deteriorament del sistema bancari i més concretament de 

les caixes d’estalvis. 

- Conèixer l’alternativa de la Banca Ètica, en què consisteix i quines són les 

característiques principals. Conèixer-la a fons. 

- Conèixer els objectius d’aquest tipus de banca i el seu “modus operandi” 

- Comprovar el grau de coneixença d’aquest tipus de banca, així com quina 

posició ocupa en el mercat. 

- Comparar la banca tradicional amb la banca ètica 

L’objectiu principal consisteix en comprovar si és possible que la banca sigui ètica, però 
també (i tenint en compte que aquest treball té una orientació força divulgativa) és 
conèixer més a fons els dos tipus de banca per a que el lector es posicioni i/o decideixi 
per un dels dos, o almenys que tingui els coneixements suficients per a fer-ho. 

                                                      
28

 Els resultats de la recerca fan referència a l’àmbit de l’Estat Espanyol, i alguns de més concrets a nivell 
de Catalunya. 
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4.1 Activitat Bancària - Banca convencional 

Els bancs i les entitats de crèdit tenen un paper clau en el cicle de l’economia i són la 

base del sistema capitalista. 

El seu negoci està basat en la intermediació, és a dir, d’una banda rep diners dels 

dipositants a canvi d’oferir un tipus d’interès prou baix, i per altra banda prestar diners 

a particulars, empreses o entitats i cobra un interès bastant més elevat que el primer. 

Estem parlant de l’anomenada intermediació financera, del negoci dels bancs que 

consisteix en la diferència entre l’ interès baix que paga als clients amb l’ interès alt 

que cobra a qui demana aquests diners. 

Aquest marges, abans de que esdevingués la crisi, presentaven unes xifres 

astronòmiques que sens dubte eren més que qüestionables. El professor de Filosofia 

Sergio Gadea es preguntava fins a quin punt és ètic que un banc tingui beneficis: Té a 

veure amb l’ utilitarisme, és allò de "faci vostè més ric al ric i tots ens farem més rics", 

d'una banda els rics són els que realment poden invertir i els que podrien invertir 

èticament, però d'altra banda el que la llei del capitalisme deixa al seu lliure albir és 

que els rics siguin més rics i que la diferència entre els rics i els pobres augmenti, i això 

està passant.  

També s’ha criticat el benefici en relació al risc assumit, que en aquest cas és nul, 

perquè només deixa a qui ja té i manté un salvavides de dos capes: té un aval i et cobra 

interessos cada mes, per tant com assegura Arcadi Oliveres (Economista i President de 

Justícia i Pau) és on apareix la primera connotació no ètica, es tracta de la  

desproporcionalitat amb els beneficis que no es corresponen amb el risc assumit. 

Deixant de banda els ingressos procedents del marge d’intermediació aquestes 

entitats tenen altres vies d’obtenció d’ingressos que detallaré a continuació: 

1- Comissions: El cobrament de les mateix s’està convertint en el principal mètode 

de finançament, doncs la crisi obliga que el marge citat anteriorment sigui cada 

cop més estret i això repercuteix directament en els usuaris/clients del banc 

que, cada vegada que desitgen realitzar una operació es veuen obligats a 

abonar a l’entitat uns diners. Sense anar més lluny l’any passat els bancs i 

caixes espanyols van declarar uns beneficis de 11.750 milions d’euros 

procedents de les comissions. 

Aquestes són cada vegada més abusives, en els darrers quatre anys a han 

augmentat fins a un 48%. 

“El dinero es un buen sirviente pero un pésimo maestro” Francis Bacon 

Anna Jové, treballadora de banca durant 23 anys ens en parla: “Les comissions 

augmenten inevitablement perquè els marges cada cop són més estrets, el 
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preu al que tu deixes els diners i el preu al que tu pagues hauria de casar i com 

no hi ha marge, es cobren comissions que com sempre paga el més dèbil, per 

exemple hi ha una comissió per la qual has de pagar 30 euros cada cop que et 

quedes en números vermells” 

2- Inversions:  Es tracta doncs de la finalitat que l’entitat dóna als diners a fi que 

s’aconsegueixi un rendiment, i aquest consisteix molt sovint en l’especulació, 

els bancs doncs, fan circular els diners dels dipositants en fons d’inversió i 

accions amb l’objectiu d’ aconseguir una rendibilitat per poder oferir als seus 

clients uns guanys. 

Actualment els negocis més rendibles són les empreses armamentístiques i 

aquelles que produeixen mitjançant l’explotació. 

Per exemple el banc BBVA va atorgar crèdits a EADS (segon productor europeu 

d’armes i que participa en la producció d’armes nuclears) per valor de 

421.504.927€ en el període comprès entre 2005 i 2008 29i el Banco Santander 

per valor de 297.310.000€. 

Els clients d’aquests bancs estan rebent uns interessos pels seus diners que 

tenen dipositats que han estat fruit del negoci de les armes, es a dir, que 

indirectament i normalment en una situació de desconeixença els clients són 

còmplices de la guerra, doncs l’estan finançant amb els seus dipòsits. 

3- Paradisos Fiscals: Els principals bancs s’asseguren així una altra via d’ingressos 

establint sucursals en els diferents paradisos fiscals. Es tracta doncs d’evadir 

impostos declarant diners en països que presenten unes condicions fiscals 

favorables. 

Per exemple “La Caixa” l’any 2004 presentava 14 filials en aquests paradisos: 8 

a Andorra, 3 a les Illes Caiman, 2 a Mònaco i una a Suïssa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Les dades són publiques, tot i què cal tenir en compte què els fons d’inversió són variables així com la 
quantitat de diners destinats. Aplicar-ho també a les gràfiques de la pàgina següent. 
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4.1.2 La inversió en armament... en xifres30
 

                                                                                     A nivell de l’Estat Espanyol 

són nombrossos els bancs 

que inverteixen en 

armament, els que més, 

el banc BBVA seguit del 

banc Santander. A menys 

escala trobem Bankia, 

LiberBank, Banca Cívica, 

CatalunyaCaixa… 

A continuació l’inversió 

(en euros) desglossada de 

dos bancs: 

“Las ganancias mal ganadas reportan pérdidas” Eurípides de Salamina 
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 Figures 1, 2 i 3. Inversions en armament dels bancs españols (1) i per separat dels bancs BBVA (2) i 

Bankia (3) Font: Centre Delàs d'Estudis per la Pau de Justícia i Pau, Observatori del Deute en la 
Globalització i SETEM. Per ampliar, més informes: http://www.bancaarmada.org/index.php/informes 

Figura 3. 

Figura 1. 

Figura 2. 
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4.1.3 La Crisi 

Els temps de bonança, però,  van arribar a la seva fi, la bombolla immobiliària que 

havia anat creixent fins a límits insospitats va explotar, i sumat a la fallida de Lehman 

Brothers va desembocar en una de les més importants crisis que ha viscut el nostre 

país al llarg de la història les conseqüències31 de la qual són prou conegudes per 

tothom.  

 

Podríem parlar d’aquesta crisis com una crisi global que, d’una manera o altra, està 

afectant gairebé tot el món, però les economies més dèbils són les que pateixen les 

conseqüències fins l’extenuació. 

Aquest és el cas de l’Estat Espanyol, què ha esdevingut juntament amb Itàlia, Portugal, 

Irlanda i Grècia el més clar exemple de fins a quin límit pot devastar un país. 

 

Si hi ha hagut un desequilibri en l’economia és perquè els mecanismes i estructures 

que la formen no han funcionat com ho haurien d’haver fet. És el cas dels bancs, que 

han jugat un paper fonamental en el desenvolupament de la crisis. 

Una de les actuacions de la banca que ha estat clau en aquesta crisi són les hipoteques, 

les famoses “subprime” americanes i les hipoteques escombraria a Espanya.  

                                                      
31

 Figures 4 i 5. Mercat inmobiliari a Espanya en els últims 5 anys (4) I Taxa d’atur en comparació amb 
alguns païssos europeus (5). Font: Bloomerg i Invertia (Ramon García) 

Figura 5. 

Figura 4. 
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“Un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando el sol brilla y 

os lo reclama al caer la primera gota de agua” Mark Twain 

 

4.1.4 Comparativa Hipoteques Subprime/“Escombraria”32 
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 Taula 1. Comparativa Hipoteques Subprime/“Escombraria” Font: CONADEE 

CONSIDERACIONS HIPOTEQUES “SUBPRIME 
NORRDAMERICANES” 

HIPOTEQUS ESCOMBRARIA DE LA BANCA 
ESPANYOLA 

Saturació del mercat financer Els clients tradicionals estan saturats de 
crèdit per mitjà de la seva hipoteca, 
automòbils, targetes, crèdits personals, 
etc. 

Famílies espanyoles sobre-endeutades per la 
hipoteca, cotxe, targetes, crèdits personals, 
etc. 

Col · locació del crèdit en nous 
sectors subjectes de crèdit, 
flexibilitzant les condicions 
 

Es concedeix hipoteques a sectors amb 
menys capacitat de pagament o 
inestabilitat d'ingressos 

Es concedeix agressivament crèdits 
hipotecaris a immigrants amb contractes 
temporals de treball i diversos mecanismes. 

Expansió del crèdit a aquest sector 
del mercat 

L'entrada en escena d'un sector 
financer poc escrupolós que precipita a 
les llars potencialment insolvents a 
l'endeutament 

Es perfeccionen els mecanismes, generant 
empreses participades pels bancs que li són 
funcionals (empreses de taxació, 
immobiliàries, assegurances, etc.) I que 
proporcionen ingressos addicionals a la 
mateixa banca 

Es dispersa el risc mitjançant 
artificios financiers 

Es titularitzen els crèdits concedits, 
barrejant deutes segures i amb les d'alt 
risc i es venen nous documents 
(paquets) al mercat financer, dispersant 
els deutes de difícil cobrament entre 
milers d'inversors i especuladors que 
compren aquests papers atrets per la 
rendibilitat immediata. 

Les dades de titulitzacions s'han anat fent 
molta reserva, es coneix alguns casos de 
famílies hipotecades que van voler lliurar 
pisos en dació de pagament, no els van 
acceptar per estar titulitzats seus crèdits. 
També alguns bancs i caixes exigeixen 
assegurances d'atur com la hipoteca protegida 
o estableixen en l'escriptura la capacitat 
d'exigir una assegurança d'amortització per al 
cas de mort, però fonamentalment consideren 
recuperar la inversió embargant i subhastant 
els pisos, el valor s'incrementava 
constantment, per a això en molts casos 
s'estableix la clàusula de venda extrajudicial 
en cas d'impagament. 

Efectes sobre el mercat 
immobiliari 

Pressionen els preus consolidant i 
enrobustint el boom immobiliari 

La presència d'aquests crèdits pressiona sobre 
els preus i inflació més la bombolla 
immobiliària i tornant més especulatiu el 
mercat de l'habitatge 

Afecta la crisis econòmica Els hipotecats perden la feina i deixen 
de pagar, s'executen les hipoteques, 
diverses entitats financeres es declaren 
en fallida o són auxiliades pel govern. 

Als bancs i caixes se'ls acumula grans 
quantitats de crèdit vençut. S'executen 
algunes hipoteques, però els preus dels pisos 
han caigut en picat i no es recupera el mercat, 
de manera que el forat financer és gran. 

Noves mesures davant la crisis del 
sector hipotecari 

El Govern Federal estableix mecanismes 
per auxiliar les famílies perquè no 
perdin els seus habitatges hipotecats. 

Les mesures preses pel Govern fins ara no 
cobreixen a aquests sectors i els bancs i caixes 
conformen o reviuen empreses immobiliàries 
per gestionar els pisos embargats i mantenir 
nominal i artificiosament el valor dels pisos, 
amb la finalitat de no declarar pèrdues. 
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4.1.5 El paper dels bancs 

Durant molts anys els bancs es van convertir en els principals elements que finançaven 

el sector immobiliari , que s’anomena vulgarment com “l’economia del totxo”, i es van 

convertir en inversors de la bombolla especulativa i especuladors ells mateixos. Així 

doncs, van deixar de banda el finançament d’activitats realment productives. 

Respecte a la massiva concessió de crèdits per part dels bancs a empreses i particulars 

sense tenir en compte si algun dia s’arribarien a cobrar una treballadora de banca 

afirma què no és ètic tot el que estan fent els bancs, i que tampoc ho era canviar-se de 

casa i de cotxe cada dos per tres. La cobdícia tant dels bancs com de les persones ens 

ha dut a aquesta situació. 

La crisi provocada en gran part per 

l’especulació en l’àmbit de la construcció va 

obligar als bancs i entitats de crèdit a “tancar 

l’aixeta” i deixar de donar crèdit a empreses i 

particulars, fet que resulta absolutament 

paradoxal tenint en compte que les 

conseqüències són fruit de l’actuació dels 

bancs i del govern que no va fer res per 

impedir-ho. 

A Espanya l’any 2008, el govern va posar directament a disposició dels bancs més de 

230.000 milions d'euros, una quantitat que representava  el 20% del producte interior 

brut (PIB) i més del doble del que l'Estat Espanyol dedica a les  pensions cada any.  

 

Gràcies a això, els beneficis dels bancs segueixen sent multimilionaris: 23.936.000 

milions d'euros el 2009, i que sumats als obtinguts des de 2004 donen un total de 

112.923.000 milions d'euros. Una quantitat fabulosa que es conjuga, però, amb la 

pèrdua d'ocupació en el sector, amb els problemes de solvència i, sobretot, amb la 

manca de liquiditat i de finançament que pateix l'economia. 

Un estudi recent del Banc Central Europeu (Euro Area Bank Lending Survey, abril 2009) 

posa de relleu que el 40% de les entitats bancàries espanyoles han restringit el crèdit a 

societats, el 30% l'hipotecari i el 40% el destinat al consum, percentatges que són 

pitjors que els que corresponen al conjunt de la zona euro (43,6%, 28,7% i 30% 

respectivament). 

La pregunta és clara, si les dades dels bancs continuen sense aparents modificacions en 

unes xifres tan elevades, per què els bancs no faciliten el crèdit? 

Els bancs són entitats privades i fins a un cert punt les decisions que prenen s’han 

d’acatar. Més preocupant és la situació de les caixes d’estalvis.  
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“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en 

buena posición económica, sino por cómo trata a los que tienen poco 

o nada” Nelson Mandela 

Les caixes d’estalvis van néixer juntament amb les diputacions a Catalunya; Es 

defineixen com a entitats financeres especialitzades en els comptes d'estalvis i en 

l'atorgament de crèdits hipotecaris equiparables en tot a un banc excepte en el fet que 

aquests poden disposar dels seus excedents per satisfer el seu ànim de lucre, mentre 

que les caixes, per la seva naturalesa jurídica, són fundacions, privades o públiques, 

amb caràcter assistencial que tenen limitacions pel que fa a l'ús dels seus excedents, 

tenen l'obligació per llei de reinvertir els beneficis derivats de la seva activitat 

financera en obra cívica que creï riquesa econòmica i social on operi la caixa d'estalvis. 

Tot i que operin com a bancs les caixes es diferencien per l’obra social, a la qual 

destinen part del seus beneficis. Cal destacar que realitza una tasca social fonamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com la majoria de sectors, les caixes d’estalvis han patit un fort revés amb la crisis que 

les ha portat a la fusió. La gràfica33 ens permet observar el panorama bancari el març 

de 2009 on hi havien 43 caixes d’estalvis a tot l’Estat Espanyol (ja s’havia reduït 

respecte a les 47 del 2008) i la segona, al setembre de 2012 on es veu dràsticament 

afectada la quantitat de caixes, es redueixen a 3 si es converteixen en certs els rumors 

o 5 en el cas que no fos així, en qualsevol cas una quantitat ínfima. 

Si el volum de negoci de les caixes disminueix, i en conseqüència també ho fa respecte 

a la quantitat de les mateixes, podem constatar que les sumes de diners destinats a 

l’obra social han disminuït notòriament, en canvi, per completar la paradoxa, el 

nombre de persones que necessiten d’aquestes obres socials per viure han augmentat. 

Estem doncs davant d’un problema seriós34. 

 

                                                      
33 Figura 6. La fusió de les caixes. Font: Diari digital “La Información” i Agència EFE 
34

Per ampliar. Article, La dissolució de les Caixes asfixia l'activitat de les ONG catalanes: 
http://xarxanet.org/juridic/noticies/la-dissolucio-de-les-caixes-asfixia-lactivitat-de-les-ong-catalanes 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Compte_d%27estalvis&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Banc_(empresa)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_(dret)
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Les xifres de la pobresa a Catalunya s'han disparat, una de cada cinc persones és 

pobra, és a dir, sobreviu amb menys de 640 euros al mes. La població de més de 65 

anys és el col·lectiu més vulnerable amb una taxa de risc a la pobresa del 25,1%, 

seguida dels menors de 16 anys, amb un 23,4%. 

La pobresa infantil a Catalunya ha crescut cinc punts en dos anys, del 2008 al 2010. Tot 

i que encara està per sota de la mitjana espanyola, que és la que ha crescut més en els 

últims temps. El col·lectiu de nens que viuen sota el llindar de la pobresa a Catalunya 

va augmentar d'un 18,5% a un 23,8% en el període esmentat, i suma un total de 

325.000 menors, segons el primer informe sobre la situació de la infància a Catalunya, 

que Unicef va presentar el darrer mes de maig. 

Tota aquesta gent busca aixopluc en entitats que van estar finançades en el seu 

moment per les obres socials de les caixes d’estalvis i que s’han anat perdent. Moltes 

caixes d’estalvis han passat a operar com a bancs (un clar exemple n’és Caixabank) i 

moltes han perdut allò que els donava sentit com a entitats sense ànim de lucre, 

nascudes com a entitats populars i que han arribat a tal punt de deteriorament que 

han prescindit del seu objectiu principal, es a dir, crear riquesa econòmica però 

sobretot riquesa social. 

Enmig d’aquest panorama incert, hi ha qui diu què una de les poques entitats que 

queda en peu, “La Caixa”, hauria de ser l’estendard per no perdre l’esperança. Una 

treballadora d’una caixa d’estalvis afirma: “Té l’obligació moral de fer-ho com a entitat 

capdavantera tot i que ara mateix invertir en obra social no és rendible. A nivell de 

màrqueting evidentment interessa l’obra social, i els bancs destinen molts diners a la 

seva promoció.” 

Tot i això, aquesta entitat i totes les caixes que operin com a bancs que tinguin obres 

socials en el seu haver presenten un problema que els fa perdre credibilitat: D’una 

banda, es tracta d’un banc que ha d’assolir uns objectius (beneficis) mitjançant 

l’inversió dels diners dels dipositants, com he citat anteriorment, en fons d’inversió 

que poden contenir en la seva cartera d’empreses aquelles relacionades amb 

l’explotació, l’armament o d’altres, i de l’altra està dedicant una part dels seus guanys 

a finançar l’obra social. 

Mavi Rodríguez (Professora d’Economia): “D’una banda està finançant empreses 

relacionades amb la indústria armamentística, que és una indústria legal 

econòmicament i tenen la possibilitat de fer-ho (tot i que èticament no es pot 

permetre) i per l’altra un casal d’avis, no és coherent.” 

Anna Jové, empleada de banca durant 23 anys afegeix: “És contradictori, és totalment 

contradictori... Jo recordo el 2010 la presentació de l’obra social de CaixaTarragona en 

què estaven donant diners a Intermon Oxfam i ves a saber amb què s’han aconseguit 

aquells diners. Les persones també som contradictòries, les caixes són un reflex del 

que nosaltres som.” 
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4.1.6 Els errors de les caixes35 

El model de caixa d’estalvis nascut a Catalunya s’ha anat desvirtuant poc a poc fins al 

punt en què gairebé no es diferencien dels bancs, hi ha qui diu que han mort d’èxit. Els 

factors clau de la pèrdua de la identitat de les caixes han estat:   

1- Decisions d’inversió: Cal entendre que qui pren les decisions no és propietari, 

els directius de les caixes van adoptar decisions en el terreny de les inversions 

que vistes objectivament des del punt de la rendibilitat haguessin estat 

desestimades pels accionistes. 

2- Creixement desmesurat del negoci: En la línia de l’apartat anterior, es va 

produir un expansionisme sense criteris racionals, és a dir, els directius van 

invertir en sectors molt diversos sense avaluar els costos d’oportunitat amb la 

única intenció de créixer i expandir el negoci. 

3- Mecanismes de disciplina que no van funcionar: No hi va haver capacitat de 

reacció davant dels problemes econòmico-financers que es van plantejar, els 

mecanismes de seguiment i supervisió no van funcionar com a senyals d’alerta. 

4- Fusions: La gran quantitat de les mateixes va afeblir les caixes que es van haver 

d’adaptar a treballar amb un model i una estructura molt més gran. 

5- Model de governament poc adequat: 

 5.1- Polítics al capdavant de les caixes: La seva gestió ha anat més encaminada a 

assolir uns objectius, que per interessos, els han beneficiat (per les raons que 

siguin) sense tenir en compte el futur de l’entitat ni els estalvis dels clients. 

5.2- Elevats sous: Els directius tenen uns salaris amb unes xifres astronòmiques, 

cosa que no s’entén quan es tracta d’una entitat sense ànim de lucre. 

 5.3- Molts caps entremitjos: Els treballadors de banca no tenen una tasca fàcil, 

han de retre comptes a molts caps diferents i sovint es troben amb la situació de 

que han de conviure amb ordres contraposades. Això evidencia un greu 

problema de comunicació interna. 

5.4- Rotació continuada de directors d’oficina: La rotació és continua, un director 

no dura més de dos anys en el mateix càrrec i sovint són més joves que la 

mitjana d’edat de la sucursal i és fàcil que entre uns i altres (directors) evadeixin 

responsabilitats, tant el que se’n va i es despreocupa com el que arriba i es troba 

un problema, i això ho pateixen internament els empleats que porten temps a 

l’oficina. 

                                                      
35 Fernando González Laxe, columna El País, Los errores de las cajas de ahorro i SERRA-RAMONEDA, 

Antoni, Els errors de les caixes, Adéu al model de les caixes d’estalvis, Edicions Viena, Barcelona, 2011 
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Precisament, és el tema del model de les caixes d’estalvis el que han generat més 

enrenou últimament: fusions, rescat de Bankia i de la CAM... Molta gent es pregunta si 

s’ha de continuar amb la mateixa estructura. Tots els entrevistats van respondre amb 

una certa unanimitat a les preguntes sobre aquest tema: 

Les caixes han d’estar dirigides per polítics? 

Anna Jové afirma: “D’aquest mal ha mort la figura de les caixes, la política hi posa 

cullerada i en aquest cas les han deixat morir.” 

L’empresari Manel Raventós: “Els polítics, en tots els àmbits són els principals 

culpables de la situació. Els seus amiguismes i la seva corrupció els paguem tots” 

En la mateixa línia Mavi Rodríguez deia: “No, i no només als bancs, també a nivell 

estatal hauríem de posar al poder una persona que n’entengui. Com més formades 

siguin les persones que dirigeixen el país, millor, perquè ha de ser Rodrigo Rato el 

president de Bankia? No dic que no serveixi però segurament hi ha gent més apta, les 

eleccions a dit mai no estan ben fetes, s’han d’escollir segons les aptituds, i per això no 

congrego amb els polítics.” 

Arcadi Oliveres: “Les institucions financeres han d’estar dirigides sempre per bons 

professionals, però aquests no sempre han d’actuar de manera independent perquè 

les caixes es van crear amb una finalitat ètica i social que desprès va desaparèixer. El 

problema és que aquesta missió de les caixes què és intrínseca amb elles mateixes va 

derivar cap a accions que els governs volien dominar, algunes caixes han estat 

dominades per diputacions, ajuntaments, partits polítics... i tots sabem com ha acabat” 

S’ha desvirtuat l’obra social de les caixes? 

Sergio Gadea (jesuïta i professor de filosofia) afirma que tot i patir incoherències i tenir 

uns òrgans de poder que no funcionen la tasca que fan en la societat és de vital 

importància i desgraciadament s’està perdent. 

Estem davant una crisis moral? 

El professor d’economia, Rafael Allepuz comenta: “La crisi econòmica és conseqüència 

dels valors que no han estat els adients, en els últims anys en els temes polítics, 

econòmics, socials... han tingut més pes els “contravalors” que els valors, i la balança 

s’ha de revertir” 

Rubén Requena, activista de l’economia de l’autogestió i anti-capitalista: “Un poble 

que tingui com a base del seu funcionament social la corrupció, l'hedonisme, 

l'egoisme, la mandra i la covardia només pot desembocar en la fallida econòmica.” 

Arcadi Oliveres afegeix: “La baixesa moral dels que governen és absoluta, s’han perdut 

els valors, el món econòmic està regit per uns perfectes immorals i estic cansat de dir 

que a nivell de l’economia mundial estem governats per una banda de delinqüents” 
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4.1.7 Responsabilitat 

El rescat de Bankia ha posat en dubte el sistema i presenta moltes preguntes sense 

resoldre, quin dret tenen algunes entitats a rebre diners públics quan els han perdut 

per una mala gestió?  

Pere Sierra (Professor d’economia) afirma: “Realment no és un dret dels bancs, és un 

dret dels particulars que estan en risc de perdre els seus diners, se’ls ha d'ajudar 

perquè un sistema financer no pot caure, perquè si ho fa tothom perdria els seus 

estalvis i tornaríem a fer les coses 

com es feien molts anys enrere.” 

Mavi Rodríguez afegeix: “Com 

sempre tornem a la política, i en 

aquest àmbit no interessa que un 

banc s’enfonsi llavors s’han de 

rescatar, i ja veurem com acabarà el 

rescat, perquè no serà gratuït ni 

pels bancs ni per nosaltres, per molt 

que diguin que és exclusiu de la 

banca ens incumbeix a tots, crec que no han controlat el que feien els bancs i se’ls ha 

anat de les mans.” 

Anna Jové, en la mateixa línia: “Bankia és un pastel molt gros, han tingut molt morro i 

quan es comenci a investigar sortiran coses molt lletges...”  

Sergi Gadea afirmava: “un té la impressió que darrere de tot això hi ha molta por a 

deixar les coses caure, hi ha hagut bancs que han invertit en el totxo i els ha sortit 

malament i per tant han de carregar amb les seves decisions, però no és tan fàcil, 

perquè si cauen els bancs cau l'economia i el banc també és el sou de la gent i 

veritablement és molt complicat, no sé si estaria bé deixar caure algun i intentar 

construir un altre model bo basat per exemple en la banca ètica i en les seves 

propostes... perquè anar posant pegats per a què els que han creat el problema 

continuïn fent el mateix no té sentit, però deixar-los caure podria provocar una 

conjuntura que no coneixem i potser no estem preparats per conviure-hi.” 

 

“Allí donde domina el derecho a la propiedad, donde todo se mide 

con dinero, no puede hablarse de equidad y justicia social” Tomás Moro 
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Si hi ha rescat és obvi que alguna cosa s’ha fet malament, i per tant, també hi ha 

responsables, els entrevistats han contestat unànimement que s’haurien de jutjar els 

responsables. 

- P. Sierra: “S'haurien de jutjar, estic completament d'acord perquè els diners que 

gestionen no són completament seus, a un particular o una empresa que fa inversions i 

s'equivoca perd els diners, ha de tancar l'empresa i pot ser jutjat en cas de que tingui 

deutes amb tercers, en canvi als bancs no se’ls ha jutjat, i als seus gestor menys, i 

s'hauria de fer.” 

- Ex empleada de banca: “Evidentment, si jo faig una cosa mal feta faré cap al 

Canyeret, tothom és responsable, amb aquest diners es podrien fer moltes coses, en 

comptes de donar-los a les entitats podrien arribar directament als clients.” 

 - M. Rodríguez: “Jo crec que hauria de ser delicte, evidentment que sí, és apropiació 

de fons de la gent, així com els desnonats per no pagar la hipoteca es queden sense pis 

i amb el deute de per vida s’hauria de poder sancionar els alts càrrecs, perquè aquesta 

vegada ens han rescatat però ja veurem la propera... és molt fàcil arriscar els diners 

que no son teus.” 

Davant d’aquesta unanimitat que té un rerefons de clam social contra  la impunitat 

dels banquers i polítics caldria fer una ullada a com un dels països amb una situació 

econòmica més difícil va sortir de la crisis: Islàndia. 

 4.1.8 Islàndia, exemple a seguir? 

L’any 2008 es nacionalitza el principal banc del país. La moneda es desploma, la borsa 

suspèn la seva activitat i s’evidencia que el país està sumit en una gran depressió. 

 

El 2009 les protestes ciutadanes 

davant del parlament aconsegueixen 

que es convoquin eleccions 

anticipades i provoquen la dimissió 

del Primer Ministre i de tot el seu 

govern en bloc. Continua la pèssima 

situació econòmica del país. 

 

Mitjançant una llei es proposa la 

devolució del deute a GB i Holanda 

mitjançant el pagament de 3.500 milions d'euros, suma que pagaran tots les famílies 

islandeses mensualment durant els propers 15 anys al 5,5% d'interès. 
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L’any 2010 la gent es torna a tirar al carrer i sol·licita sotmetre la llei a referèndum. 

El gener de 2010 el President, es nega a ratificar-la i anuncia que hi haurà una consulta 

popular. 

 

Al març se celebra el referèndum i el NO al pagament del deute arrasa amb un 93% 

dels vots. 

A tot això, el govern ha iniciat una investigació per dirimir jurídicament les 

responsabilitats de la crisi. Comencen les detencions de diversos banquers i alts 

executius. La Interpol emet les circulars i diversos banquers implicats abandonen el 

país. 

 

En aquest context de crisi, es tria una assemblea constituent per redactar una nova 

carta magna que reculli les lliçons apreses de la crisi i que substitueixi l'actual, una 

còpia de la constitució danesa. Per això, es recorre directament al poble sobirà.  

Es trien 25 ciutadans dels 522 que s'han presentat a les candidatures, sense filiació 

política, entre els que hi ha professors universitaris, intel·lectuals i activistes, per a això 

només era necessari ser major d'edat i tenir el suport de 30 persones. 

 

L'assemblea constitucional va començar el seu treball al febrer de 2011 i presentarà un 

projecte de Carta Magna a partir de les recomanacions consensuades en diferents 

assemblees que se celebraran per tot el país. Haurà de ser aprovada per l'actual 

Parlament i pel qual es constitueixi després de les pròximes eleccions legislatives. El 

parlament es nega a pagar el deute extern al·legant que aquest és un deute injust el 

qual no ha estat a càrrec de la població sinó de banquers que consideren responsables 

de la crisis, per tant, el pagament d’aquest deute esdevé un objectiu secundari. 

 

Aquesta és la breu història de la Revolució Islandesa: dimissió de tot un govern en bloc, 

nacionalització de la banca, referèndum perquè el poble decideixi sobre les decisions 

econòmiques transcendentals, empresonament de responsables de la crisi i 

reescriptura de la constitució pels ciutadans.  

 

 

 

 

 

 

Islàndia és avui un país pròsper que ha triplicat el seu 

creixement el 2012 i l’augmentarà encara més el 2013 
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4.1.9 Sistema Capitalista 

Com he citat anteriorment aquest rescat evidencia greus problemes i és per això que 

sorgeix la incògnita de si el sistema capitalista és el més adequat: 

Sergio Gadea parla de la força del sistema: “No concebem un sistema que no sigui el 

capitalista, que s'ha anat imposant a altres sistemes que no han aconseguit millorar-lo, 

i no dic que sigui bo sinó que no hem estat capaços de crear-ne cap fora d'aquest, i 

això a una persona que li agrada la filosofia li crida l'atenció, que en un món relativista 

on la religió es relativitza, les idees es relativitzen, la política es relativitza... el que 

funciona com una llei indiscutible és el capitalisme i en això no hi ha relativisme, 

senzillament és el que hi ha. Per això crec que separar-se d'un sistema així és molt 

complicat i crec que la banca no és dolenta, però dit això hi ha moltes coses a ajustar.” 

Arcadi Oliveres es mostra molt crític: “S’ha de 

destruir, és un sistema criminal i assassí que 

hem de destruir el més ràpid possible, el 

capitalisme segons les Nacions Unides mata 

de fam cada dia a 100.000 persones, un 

sistema que mata de fam a tanta gent és 

criminal, i no només això, també és un 

sistema destructor del medi ambient, que ha 

sigut capaç d’exhaurir gairebé tot el petroli que s’ha anat formant durant milions 

d’anys, ha augmentat la temperatura del planeta, ha destruït la capa d’ozó, ha 

contaminat rius i mars... Sincerament crec que s’estan fent passos agegantats des de 

l’òptica d’alternatives que ajudin a canviar el sistema, ara, posar-ho en pràctica serà 

més complicat perquè depèn dels polítics.” 

Rubén Requena ens en parla com un sistema mort: “porta segles demostrant la seva 

inoperància i caràcter destructor del medi ambient i de la condició humana que només 

sobreviu gràcies a la intervenció directa dels Estats que injecten milions de diners 

estatals per ressuscitar-los. És clar que hi ha sistemes econòmics i socials millors basats 

en la revolució integral del subjecte tant a nivell econòmic, social, cultural i espiritual, a 

partir de la horitzontalitat assembleària, l'agroecologia i l'autogestió.” 

Rafael Allepuz: “Un sistema alternatiu NO existeix, aquest altre model que hauria de 

substituir-lo ha de sorgir dels  canvis que hem d’anar implementant, s’ha obert un 

període de transició d’un model cap a un altre, un model que ara mateix no sabem 

com serà. Un altre món és possible? Sí, però com diu l’Arcadi Oliveres, un nou sistema 

és com un trencaclosques de 24 cubs, i el què hem de fer es girar les peces una a una 

de manera què tenint-les girades totes les cares hauria de donar una imatge ben 

diferent a l’altra cara, però això s’ha de fer cub a cub i quan s’aconsegueixi canviar-ho 

tot, sorgirà el nou sistema, jo crec que s’ha iniciat una transició molt lenta però que 

portarà a un sistema que jo no veuré... i em considero jove.” 
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4.2 La Banca Ètica 

4.2.1 Introducció-Característiques 

Davant aquest panorama bancari tan confús i en certa manera, tan deteriorat, han 

sorgit diverses iniciatives que es perfilen com a una alternativa. Una d’aquestes 

iniciatives és la Banca Ètica, o en tot cas la seva consolidació al nostre país perquè 

aquest concepte ja fa temps que existeix, però realment, què és la banca ètica? 

S’entén com a banca ètica al conjunt d’entitats financeres els productes de les quals no 

estan condicionats única i exclusivament al criteri del màxim benefici i l’especulació. 

Inverteix en economia real i en molts casos tenen una estructura interna basada en la 

participació cooperativa. 

És un concepte relativament nou de banca a partir del qual, sense deixar de ser una 

entitat financera (perquè busca beneficis com tota empresa), actua sota criteris 

exclusivament ètics per aconseguir així uns objectius socials i mediambientals. 

“Que els diners serveixin a la gent, i no que la gent serveixi als 

diners”36 

La banca ètica es basa en 5 principis fonamentals: 

•  Economia real: La banca ètica només considera real l'economia no especulativa, és a 

dir, la que genera directament béns o serveis molt sovint, a petita escala. 

• Responsabilitat: L'activitat financera no és neutral, té efectes de tipus social i 

mediambiental. Per aquest motiu, els criteris ètics han de ser presents en tota decisió 

financera.  

• Participació: Aquest tipus de banca sol fomentar en major o menor mesura la 

participació dels usuaris en la presa de decisions. Algunes entitats, fins i tot, funcionen 

de manera assembleària independentment del capital invertit per cada usuari: un vot 

per persona. 

• Transparència: Perquè l'usuari pugui comprovar que l'entitat és coherent amb els 

seus valors, els bancs ètics són del tot transparents en relació a les seves inversions i 

resultats. Parteixen  de la base que el client ha de poder saber en tot moment en què 

s'inverteixen els seus diners. 

• Dret al crèdit: La banca ètica busca donar oportunitats de crèdit a persones o 

empreses rebutjades per la banca tradicional. Sol fomentar els microcrèdits i el 

finançament de projectes al tercer món 

                                                      
36

 Triodos Bank 
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Les entitats es poden regir per criteris negatius que permeten denegar una operació. 

Algunes activitats que habitualment s'exclouen són: la producció d'armament, les que 

porten implícita l'explotació laboral i el treball infantil, la destrucció del medi ambient, 

la producció de tabac i d'alcohol, les empreses de joc, el comerç de drogues... 

D’aquesta manera, les empreses que reben els crèdits d'aquests bancs són les que no 

duen a terme cap de les activitats recollides en els criteris anteriors. 

Es regeixen d’igual manera per criteris positius com són: projectes presentats per 

col·lectius marginats, empreses dedicades a la millora del medi ambient, cooperatives 

de producció d'articles de comerç just, iniciatives que millorin l'entorn social... 

d'aquesta manera, només les iniciatives que coincideixin amb aquestes 

característiques reben el corresponent finançament. 

Un banc ètic, doncs, és un banc que aplica en la seva activitat els criteris ètics recollits 

en el punt anterior. Tanmateix, és un banc, per tant ha de ser capaç d'assegurar el 

retorn dels seus fons als dipositants i ha de poder garantir la seva pròpia continuïtat. 

 

4.2.2 Procediment de concessió de préstecs (exemple de procediment de 

concessió de préstecs per l’entitat FIARE) 

L'aprovació per part de FIARE, SL d'una sol·licitud constitueix en tot cas una pre-

instrucció de l'operació, que haurà de ser aprovada de forma definitiva per Banca 

Popolare Etica, l'entitat que concedeix el préstec i assumeix els riscos de l'operació. 

El procediment inclou l'anàlisi de les operacions a quatre nivells: 

• Adequació de la persona sol·licitant a la tipologia amb què treballa el projecte FIARE. 

• Adequació del tipus d'operació a la tipologia amb què treballa el projecte. 

• Avaluació ètica-social de les operacions que inclouen projectes d'activitat. 

• Avaluació econòmico-financera de l'operació. 

 

Els tres primers nivells tenen a veure amb les característiques amb que es diferencia 

fonamentalment la banca ètica de la tradicional. L'avaluació econòmica-financera de 

l'operació es desenvolupa amb els mateixos paràmetres que en qualsevol banc. 

L’esquema del procediment d'anàlisi de l'adequació de les sol·licituds de finançament 

de la cooperativa de crèdit FIARE és el següent: 
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Recollida de la Informació i avaluació preliminar 

La informació rellevant per a l'estudi de l'operació és recollida pel personal de FIARE, 

que és qui fa una primera avaluació de la previsible adequació de l'Operació, basant-se 

en els següents aspectes: 

• Aportació de la documentació requerida. 

• Adequació de la persona sol·licitant i de la tipologia d'operació. 

• Examen preliminar de la viabilitat econòmica financera. 

Per aquest examen, s'utilitzen les eines següents: 

• Llistat de documents necessaris. 

• Informe d'Idoneïtat.                                                                                                                      

• Metodologia Fiare.  

Avaluació Ètico-Social 

La informació es enviada a la comissió d'avaluació que és qui valida l'adequació del 

tipus de sol · licitant i d'operació, i realitza l'avaluació ètico-social. Per aquest examen, 

s'utilitzen les eines següents: 

• Informe d'Idoneïtat (document bàsic per a l'avaluació ètico-social) 

• Metodologia FIARE (document complementari per a l'avaluació ètico-social) 
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La Comissió avalua principalment les característiques de l'operació. Compta per a això, 

amb uns criteris bàsics. En cas de necessitar informació complementària, compta 

també amb la informació aportada pel sol · licitant a la Metodologia FIARE. 

Un cop consensuades les conclusions sobre el projecte, s'indica l'acceptació o el rebuig 

de la sol·licitud.  

Fi del procés d'avaluació 

L'Informe d'idoneïtat es retorna al personal de FIARE que realitza, en cas afirmatiu (i si 

hi ha un informe econòmic financer també favorable), la proposta a Banca Popolare 

Ètica. Si l'informe d'idoneïtat és negatiu, la comissió pot sol·licitar informació 

addicional o rebutjar definitivament l'operació. 

 

4.2.3 Banca Ètica - Banca Convencional 

Les principals diferències entre un banc convencional i un banc ètic són les següents:37 

                                                      
37

 Taula 2. Diferències en l’activitat de la banca ética i la banca tradicional. Font: Ignasi Boleda, president 
d’Oikocrèdit Catalunya. 

     BANCA TRADICIONAL              BANCA ÈTICA 

Prioritat Principal Beneficis Financers Beneficis Socials, 

Mediambientals  i 

Financers 

Inversions En funció de la màxima 

rendibilitat financera 

En empreses o projectes 

que millorin les condicions 

socials i ambientals 

Els fons participen... En empreses rendibles En empreses socialment 

responsables 

Les decisions d’inversió 

són preses...  

A partir del criteri del 

màxim benefici 

A partir d’uns criteris ètics 

Transparència Informació escassa o nul·la 

sobre el destí dels diners 

Informació total de les 

activitats finançades amb 

els diners dels clients 

Clients No poden decidir el destí 

dels seus diners 

Escullen les activitats que 

desitgen finançar 
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4.2.4 Fiabilitat 

Un informe  de Global Alliance For Banking On Values mostra que els bancs sostenibles 

obtenen millors resultats que els bancs més grans del món. 

Vancouver, Canadà (8 de març de 2012) - Un estudi recent mostra que els bancs basats 

en valors sostenibles, que fonamenten les seves decisions en les necessitats de les 

persones i el medi ambient, tenen millors resultats que els bancs tradicionals en 

moltes àrees, incloent indicadors financers com són el retorn sobre l'actiu, el 

creixement en préstecs i dipòsits i una sòlida base de capital 

L'informe va arribar a la conclusió que hi ha més del doble de probabilitats que els 

bancs amb valors inverteixin el seu actiu en préstecs, i que de mitjana van atorgar 

préstecs per més del 70% dels seus actius en el període analitzat. A més, els bancs amb 

valors són més forts des del punt de vista financer, amb nivells més alts i una millor 

qualitat del capital. El Ràtio BIS 1, un important indicador de la solvència d'un banc, 

aconseguia de mitjana el 14% durant el període estudiat, comparat amb el 10% o 

menys de la banca convencional (algunes caixes d’estalvis estan actualment al voltant 

del 4%). Els bancs sostenibles, a més, tenien una ràtio de Patrimoni / Actiu de més del 

9% mentre que la mitjana dels bancs GSIFI es situava just per sobre del 5% durant el 

període cobert. 

Els bancs sostenibles analitzats en l'informe tenien, a més, un retorn financer més alt 

comparat amb algunes de les institucions financeres més grans del món. El retorn 

sobre l'actiu, una mesura que és cada vegada més rellevant per valorar l'acompliment 

financer d'un banc, aconseguia de mitjana més del 0,50%, mentre que en el cas dels 

grans bancs la mitjana era d'un 0,33 %. Els bancs amb valors també tenien un retorn 

sobre capital d'un 7,1% de mitjana, comparat amb un 6,6% per als bancs GSIFI. 38 

 

 2010 2009 2008 2007 Mitjana 

Mitjana Bancs 

Sostenibles 

 

15,80% 

 

16,42% 

 

12,78% 

 

12,07% 

 

14,27% 

Mitjana Bancs 

GSIFI (Grans 

Bancs) 

 

12,41 

 

11,17% 

 

8,16% 

 

6,88% 

 

9,65% 

 

Tot i estar regida per criteris ètics, aquest tipus de banca no deixa de ser banca i per 

tant, com qualsevol altra, ha de ser rendible, segura i fiable. 

                                                      
38

 Taula 3.Comparativa de solvència dels principals bancs a nivell mundial amb els principals bancs 

sostenibes. Font: Alliance For Banking On Values 



58 

 

4.2.5 Solvència dels principals bancs a Espanya 

 

Banca March: 23,3% 

Triodos Bank: 14,4% 

Kutxa: 10,1% 

Unicaja: 9,4% 

BBVA: 9,2% 

BBK: 8,8% 

Caja Vital: 8,7% 

Banco Santander: 8,4% 

Caja España-Duero: 7,3% 

Efibanc (Cajastur, Extremadura y 

Cantabria):  6,8% 

Ibercaja: 6,7% 

La Caixa: 6,4% 

Pollensa: 6,2% 

Marenostrum: 6,1% 

Banco Sabadell: 5,7% 

Banca Civica: 5,6 

Ontinyent: 5,6% 

Bankia: 5,4% 

Bankinter: 5,3% 

Banco Popular: 5,3% 

Novacaixagalicia: 5,3% 

CatalunyaCaixa: 4,8% 

Unimm: 4,5% 

Caja3: 4,0% 

Banco Pastor: 3,3% 

CAM: 3% 

 

La banca sostenible o ètica gaudeix d’una solvència39 envejable per la majoria de grans 

bancs tant a nivell estatal com mundial, doncs en el cas de Triodos Bank gaudeix d’un 

marge molt ampli de solvència, només superat per la Banca March. Aquests resultats 

tan positius per a la banca ètica només es poden entendre si es coneix la seva activitat 

financera, és a dir, les característiques que la diferencien i la fan més solvent i en 

conseqüència fiable. 

La raó és senzilla, doncs es tracta d’un banc que no concedeix hipoteques 

habitualment o ho fa de manera residual, només les concedeix quan tracten de donar 

solucions als clients que ja porten un temps treballant amb ells que necessiten una 

hipoteca per a la primera vivenda i no volen pagar els seus interessos a una altra 

entitat que no sigui Triodos Bank. Això fa que l’entitat tingui la garantia de cobrar-les i 

no tenen en el seu haver pisos sobrevalorats o estocs de vivendes, fet perjudicial en 

quant a solvència es refereix. 

Cal destacar també que la taxa de morositat de Triodos Bank es troba en un 2,68% 

mentre que la mitjana a Espanya està situada en un 10,7%. Un altre factor que influeix 

molt, és la seva activitat no especuladora; No pertany a aquest mercat sinó que se 

centra en potenciar activitats d’economia real però que són rendibles. En general, pren 

una gran rellevància la seguretat dels diners, es controlen molt els crèdits i se’n fan 

seguiments personalitzats, es tracta doncs, d’entitats molt fiables. 

                                                      
39

 Taula 4. Solvència dels bancs Espanyols i el màxim exponent de Banca Ètica a Espanya, Triodos Bank. 
Font:www.20minutos.com, Blog Mejores Bancos i www.triodos.es. 
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 BBVA Banco Santader Triodos Bank 

Any 2009 2010 Var% 2009 2010 Var% 2009 2010 Var% 

Fons 

propis 

29.362 36.689 25 70.006 75.273 7.5 318 362 13.83 

Dipòsits a 

clients 

371.999 378.888 1.7 900.057 985.269 9.5 2.585 3.039 18 

Crèdits a 

clients 

332.162 348.253 4.8 628.551 724.154 6.1 1.661 2.128 28 

Actiu 

Total 

532.065 552.738 3.3 1.110.529 1.1217.501 9.6 2.985 3.494 14.5 

Beneficis 5.260 4.606 (12.4) 8.943 8.181 (8.5) 9.6 11.5 20 

 

Com es pot observar en aquesta gràfica comparativa40, els dos principals bancs a nivell 

estatal es troben en una situació molt semblant a la d’anys anteriors, mentre que el 

principal banc ètic a Espanya es troba en una situació de continu creixement. 

Pel que fa als dipòsits a clients,  en el cas de BBVA no varia significativament respecte 

l’any anterior, en canvi, en el cas de Banco Santander s’aprecia un lleuger augment i en 

el cas de Triodos encara més, gairebé el doble de la variació del Banco Santander. Si 

ens cenyim als crèdits que atorguen aquestes entitats als clients la diferència entre la 

banca ètica i la convencional s’aprecia amb més claredat, doncs ha augmentat un 28% 

mentre que en la convencional amb prou feines arriba al 6%.  

La lectura que podem extreure d’aquestes dades és que els dipòsits, tot i la crisis, han 

augmentat però ho han fet de manera especial en la recentment instaurada banca 

ètica, també pel que fa al crèdit, doncs aquest ha augmentat gairebé 30 punts, fet que 

evidencia la “salut” de la que gaudeixen aquest tipus d’entitats. En contraposició els 

dos principals bancs en l’exercici de l’any 2010 van reduir els seus beneficis en un 12 i 

un 8.5% respectivament, mentre que en el cas de Triodos Bank els beneficis van 

augmentar en un 20%. 

De tota manera, cal tenir en compte l’estructura d’uns i altres per valorar les dades, 

doncs per a Triodos Bank és més fàcil créixer ja que les xifres en què es mou són 

encara petites en comparació amb la resta de bancs però per a res menyspreables, 

doncs porta 5 anys en creixement i és un dels pocs bancs que, lluny d’estar afectat per 

la crisi ha aconseguit créixer exponencialment dins de la mateixa. Cal destacar també, 

que tot i la disminució d’entre un 8% i un 12% en els beneficis aconseguits per aquests 

dos grans bancs, aquests continuen essent absolutament desorbitats.   
                                                      
40

 Taula 5. Comparativa resultats financers i recursos de BBVA, Banco Santander i Triodos. Font: Ye 
Xueting, La Banca Ética i la Banca Tradicional, (pdf, recurs electrònic) Murcia, 2011 
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4.2.6 Transparència 

Podem constatar que tant a nivell polític com econòmic al nostre país hi ha una manca 

de transparència destacable. En el cas que ens pertoca i sense anar més lluny, fa poc 

va sortir la nova llei de transparència en la qual tant polítics com entitats bancàries 

quedaven exclosos de les clàusules principals que el document contenia. 

Per tant, ens trobem enfront un problema, i és que per norma general, i legalment de 

forma lícita (fins que no es reguli i es persegueixi exhaustivament la falta de 

transparència) els bancs i caixes acostumen a no fer públiques les dades econòmiques 

o la majoria d’aquestes a les quals tant clients, governs, institucions, competidors... 

tenen la voluntat d’accedir. 

És el cas per exemple dels coneguts popularment com a balanços “maquillats”, és a dir, 

el falsejament de dades. De ben segur, si hi hagués transparència arreu, moltes de les 

decisions de la banca canviarien davant les exigències dels clients. 

Aquest és el cas de la banca ètica, doncs, tot i no estar estipulat per llei, en les bases en 

que es recolza aquest tipus de banca s’estableix que la transparència ha de ser total i 

absoluta perquè consideren que els clients estan legitimats per conèixer l’activitat 

econòmica de l’empresa en la seva totalitat. 

Així doncs aquestes entitats publiquen totes les dades econòmiques relatives als 

exercicis econòmics anuals en la seva totalitat, fins a l’últim cèntim. En molts casos 

també es publiquen els sous dels empleats i directius o en absència d’aquests, la 

diferència de salaris entre el que cobra menys de l’empresa i el que cobra més. 

Aquestes dades es publiquen en la memòria anual que faciliten les entitats així com als 

portals web (en la majoria de casos) de les mateixes entitats a fi de facilitar el màxim 

possible al client els resultats dels exercicis que impliquen una porció dels diners del 

mateix. 

Aquestes entitats entenen la transparència no només com una obligació per part de la 

seva entitat (així com ho hauria de ser per la resta de les mateixes) sinó com un dret 

fonamental del client, qui confia els diners a una entitat, i per la qual cosa ha de 

conèixer totes i cadascuna de les interaccions econòmiques en les quals els seus diners 

hi són implicats. 

Aquestes dades són també profitoses per als governs o les institucions econòmiques 

de rang superior que els permeten obtenir una imatge real d’aquestes entitats. 
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4.2.7 Més que RSC (Responsabilitat Social Corporativa) 

Són molts els bancs i caixes què, arran de la creixent popularitat de la banca ètica s’han 

decidit per oferir productes ètics. 

Aquests productes, segueixen els paràmetres considerats com a ètics en els quals està 

basada la banca ètica, amb la diferència principal que els bancs que els ofereixen no 

apliquen aquests criteris en la resta de decisions de l’entitat mentre que per a la banca 

ètica aquestes valors implícits representen una barrera infranquejable en la seva 

totalitat, és a dir, actuen èticament en tots i cadascun dels àmbits en què l’entitat té 

cabuda. 

D’altra banda però, els bancs i caixes fan 

gala de la conducta ètica per la qual 

diuen que es regeixen, de la seva 

blancor i transparència i dels valors que 

representen l’entitat. 

De fet, la majoria d’anuncis d’entitats 

bancàries vénen a ser un rentat 

d’imatge de les mateixes entitats, doncs si tot el que promulguen fos veritat la banca 

seria perfecta,  plena de valors i exempta de connotacions no ètiques. En la majoria de 

casos sabem que desgraciadament no és així, de manera que podríem parlar d’una 

dubtosa i qüestionable responsabilitat social corporativa. 

En canvi, la banca ètica treballa mitjançant uns paràmetres ètics que afecten a totes 

les accions i decisions de l’entitat, doncs el seu objectiu és crear un impacte social i 

mediambiental positiu però no a qualsevol preu, sinó mitjançant uns valors pels quals 

aquestes entitats reben el nom “d’ètiques” (podem parlar d’un concepte molt discutit, 

sobretot per la resta d’entitats) 

Per exemple, Triodos Bank sosté en un dels seus principis que l’entitat està 

compromesa amb el medi ambient i considera que les emissions de CO2 a l’atmosfera 

han de ser 0, la qual cosa, i més parlant d’entitats amb una estructura molt gran a 

nivell europeu, és gairebé impossible, així doncs, per cenyir-se al seu objectiu l’entitat 

(Triodos) calcula cada any les emissions de diòxid de carboni que emet i la quantitat 

d’arbres que fan falta per compensar-les. Aquests arbres es planten cada any als 

diferents boscos que té l’entitat dedicats a aquesta “compensació” en el seu nom.  

Al municipi d'Alcaraz, a prop del naixement del riu Món (Albacete), es troba una 

d’aquestes plantacions de gestió sostenible de 113 hectàrees. En l'actualitat, el bosc té 

més de 30.400 arbres de diferents espècies autòctones, com alzines, roures, garrics, 

arços, bonetes, pins, llentiscles i ullastres 
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4.2.8 Banca Ètica/Banca Cívica (En què es diferencien?) 

Sovint es confonen els conceptes i això provoca confusions. El concepte de banca 

cívica va ser introduït per Caja Navarra i és un concepte que no té precedents a l’Estat 

Espanyol. 

Segons la seva pròpia definició actual, la banca cívica únicament permet decidir sobre 

el destí d'un percentatge dels beneficis obtinguts a partir dels diners dels clients, sense 

informar de quina manera s'han obtingut aquests beneficis. En banca cívica dels 

projectes finançats per aquest percentatge dels beneficis es seleccionen per votació 

sense haver, en cap cas, de superar cap criteri ètic ni social. 

En canvi la Banca Ètica ens garanteix i ens informa que la totalitat dels diners invertits 

ha estat utilitzat per finançar activitats econòmiques que tenen un impacte social 

positiu. 

Per tant es pot considerar la Banca Cívica com una classe diferent de banca però sense 

deixar de pertànyer al grup de la banca tradicional. És a dir no hem de confondre els 

principis de la Banca Cívica (sense deixar de considerar la transparència amb què 

opera) amb els criteris i la filosofia amb què treballa la banca ètica. 

 

Exemples de finançament de Banca Ètica 

Els anomenats bancs ètics financen projectes molt 

diferents dels que son finançats pels bancs 

convencionals.   Per fer-nos una idea serien 

projectes com aquests: 

-  L'associació de persones amb discapacitat de la 

província d'Albacete, AMIAB, treballa des de 1987 

en la posada en marxa de projectes que milloren la 

seva qualitat de vida. Fomenta la formació, la pràctica esportiva i la inserció laboral a 

través de 7 centres especials d'ocupació a Castella-la Manxa. 

                                                                                       

- Grup SIFU, és un centre especial de treball la 

plantilla del qual la formen avui  en dia unes 

1.800 persones, el 91% amb algun tipus de 

discapacitat física, mental, psíquica o sensorial. 

 

Els empleats de SIFU desenvolupen el seu treball 

en el sector serveis mitjançant oficis de neteja, 

manteniment i jardineria. També subministren material d'oficina, vestuari i equips de 

protecció laboral, i ofereixen serveis creatius de disseny gràfic i impressió. 

Pojectes que finança Triodos Bank a Espanya 
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Al 2011 Fiare, entitat que es dedica a les finances ètiques, va distribuir el crèdit41 en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Així podem observar com el crèdit total aprovat ha anat augmentant any rere any, per 

sectors, el que més ha augmentat ha estat el de cooperació internacional, comerç just i 

valors socials. Si ens fixem en el nombre d’operacions també es pot constatar 

l’augment en els últims tres anys. 

Les entitats a les que es concedeixen crèdits són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part del crèdit s’atorga a associacions, cooperatives i societats capitals, cal 

destacar també les diferents persones jurídiques que reben crèdits, les xarxes, 

fundacions, altres... 

                                                      
41

 Taula 6 i 7. Distribució del crèdit de l’entitat FIARE l’any 2011. Font: www.fiare.org 
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4.2.9 Quota de mercat 

Segons l’estudi que he realitzat42  la quota de mercat de la banca ètica a Catalunya 

capitanejada per Triodos Bank seria al voltant del 6%, però aquestes dades no 

representen una imatge del tot fidel a la realitat, hi ha petits matisos. 

La quota real de Triodos estaria entre 4% i 6%, possiblement més ja que està en 

continu creixement, i les altres opcions de banca ètica (Fiare, Coop57, Oickocrèdit...) 

estarien al voltant del 2%. 

Tota l’oferta de banca ètica tindria una quota de mercat aproximada d’entre 6% i 8%, 

és a dir una proporció molt petita a nivell estatal però en creixement.  

 Figura 7. 

És el cas de Triodos Bank, que en els últims 3 anys ha duplicat el nombre de clients any 

rere any i continua en creixement. 

Des que el banc holandès va obrir la sucursal al nostre país, no ha deixat de créixer, el 

subdirector general de Triodos creu que aquest creixement és la conseqüència de dos 

factors: el primer el desencant amb els bancs i el segon la necessitat de canviar alguna 

cosa amb els estalvis de la gent. 

L’alternativa de la banca ètica s’està donant a conèixer cada cop més i molta gent 

s’interessa per aquesta opció.  

Alguns moviments socials que s’han portat a terme en els darrers anys també han vist 

en la banca ètica una solució i han trobat la necessitat de fer-ne propaganda. 

 

 

                                                      
42

 Figura  7. Quota de mercat de la banca ètica a Catalunya. Font: Pròpia (les altres opcions de banca 

ètica es troben sense desglossar en l’apartat d’altres). 
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4.2.10 Clients 

Els ciutadans que es decideixen per aquest tipus de banca acostumen a tenir diferents 

trets característics, cosa que no és excloent per als clients que no els presenten. 

En general la clientela en la banca sostenible és molt diversa, però sobretot cal 

destacar que hi ha molta gent jove, gent gran i sobretot el que sobta més és la 

quantitat de dones que hi ha. 

En una visita a una sucursal de banca ètica a Barcelona vaig constatar aquesta 

diversitat, i en preguntar-ho a un dels empleats em van confirmar que era així, que 

sobretot hi havia molta gent jove. 

Un altre factor a destacar (en la majoria de casos) és l’actitud dels clients o els 

possibles clients, aquesta és més positiva i més vital que en altres sucursals de bancs 

convencionals, és a dir, la gent que decideix treballar amb banca ètica ho fa 

generalment per una convicció pròpia i no la considera com un banc més. També n’hi 

ha que l’escullen com a una opció “menys dolenta” tot i que aquests són minoria. 

La política publicitària de la majoria d’entitats contribueix a que els clients siguin més 

fidels, és a dir, aquestes entitats gairebé no fan publicitat, doncs prefereixen que el 

client en senti a parlar a partir d’un altre i no perquè ha vist un anunci. 

Així s’aconsegueix que els clients en formin part per convicció més personal que 

induïda i que la seva relació sigui més forta que la que pugui esdevenir en la resta 

d’entitats de banca convencional. 

D’altra banda però, aquests lligams constitueixen en molts casos els principals òrgans 

de decisió d’aquestes entitats, doncs apareix un component molt important: la 

implicació, és a dir, els clients lluny de dipositar els diners i despreocupar-se en molts 

casos han d’implicar-se en l’entitat. 

És el cas de Fiare, en què les decisions de l’entitat són presses en una Assemblea de 

socis en què tots els clients tenen l’opció de posar-se d’acord per decidir les línies 

d’actuació de l’entitat. 

Així doncs, aquesta implicació afegeix un significat especial al fet de formar part de la 

Banca Ètica, doncs no només cal dipositar-hi els diners sinó també fer-ne un seguiment 

i decidir en quins projectes s’han d’invertir. 

Per tant, aquesta eina et permet ser partícip actiu de l’objectiu d’aquestes entitats, 

aconseguir mitjançant els diners dels dipositants un canvi positiu en el món tot creant 

riquesa social, mediambiental i econòmica. 

Cal destacar també que diversos col·lectius socials que en els darrers temps han 

promogut la necessitat d’un canvi en les estructures tant polítiques com econòmiques 

han donat el seu suport a aquest tipus de banca i n’han fet difusió. 
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4.2.11 La gent coneix la Banca Ètica? 

Segons els resultats de les enquestes43 la majoria de la gent, no coneixeria la banca 

ètica o en tindria una molt breu noció, dos de cada deu en sabrien alguna cosa i només 

un 7% dels enquestats la coneixeria bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 

Els resultats de l’enquesta són molt semblants als que va obtenir FETS44 l’any 2011, no 

s’aprecien diferències considerables. Aquests resultats deixen patent que la banca 

ètica tot i el seu creixement encara és poc coneguda entre la població. 

Podríem parlar d’un fenomen relativament nou, doncs fa poc temps que aquest tipus 

de banca està instaurat al nostre país, i això fa que la seva implantació, com tot el que 

és nou, sigui costosa i lenta. 

“És hora de prendre decisions coherents que provoquin un canvi 

positiu al món”45 

Més encara en aquest cas, doncs la majoria (sinó totes) les entitats que fan banca ètica 

no fan propaganda o bé a escala molt reduïda, i és que dintre dels seus barems ètics 

decideixen no fer publicitat perquè no creuen que sigui ètic destinar una quantitat de 

diners a publicitar-se. Per exemple, a Triodos Bank gairebé la majoria de nous clients 

vénen recomanats per un altre client, volen que la gent treballi amb el banc perquè 

n’està convençuda i no perquè ha vist un anunci. 

 

                                                      
43

 Figura 8. Grau de coneixement  de banca ètica. Font: Pròpia  
44

Enquesta sobre banca ètica: http://www.fets.org/ 
45

 Triodos Bank 
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4.3 Banca tradicional/Banca Ètica 

4.3.1 Raons per “passar-se” a la banca ètica. 46 

4.3.1.1 Aspectes de la banca convencional  

1- Sous milionaris sovint immerescuts.  

 

- Activitat basada en el criteri del màxim benefici. 

 

- El client importa poc o gens. 

 

- Directius amb sous i bons astronòmics i pensions blindades milionàries, 

independentment de la situació de l’empresa o el país. 

 

- Indemnitzacions milionàries per a directius que han portat les seves entitats a la 

ruïna. 

 

2 – La banca gaudeix d’impunitat. 

 

- Absoluta impunitat i manca de responsabilitat davant la discutida gestió de la banca 

que ha contribuït a generar l'actual crisi. 

 

- Són gairebé inexistents les investigacions o condemnes a banquers responsables 

d'entitats arruïnades i / o rescatades. 

 

- Possibles males pràctiques i estafes de bancs i caixes (participacions preferents). 

 

3 – Excessiu poder del sector financer. 

 

- Els "mercats financers" tenen avui dia més poder que els governs sobirans. 

 

- Els estats governen per "satisfer els mercats" i "generar confiança" en lloc de per 

servir als ciutadans que els han votat. 

 

- Absència total de control i de voluntat de control al sector financer. 

 

4 - Rescats a la banca amb diner públic.  

 

- Tot i estar endinsats plenament en polítiques de retallades sempre hi ha diners per 

rescatar els bancs. 

                                                      
46

 Font: http://infobancaetica.wordpress.com/ 
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- "Too big to fail" es diu que els bancs són massa grans, no poden fer fallida. 

 

5 - Manca de concessió de crèdits per part dels bancs per reactivar l'economia, tot i 

la gran quantitat d’ajuts públics. 

 

6 - Beneficis exorbitats de la banca en plena crisi. 

 

7 - Taxes bancàries cada vegada més altes: més comissions, quotes de manteniment, 

menys comoditats... 

 

8 - Especulació financera. 

 

- L'especulació porta a una economia no real, no productiva, on només uns pocs 

guanyen. Una de les causes principals de l'actual crisi econòmica. 

 

- L'especulació amb productes alimentaris provoca morts al tercer món.  

 

9 - Hipoteques escombraries, bombolla immobiliària i desnonaments. 

 

- Els bancs han concedit hipoteques de forma poc responsable i sense control, arribant 

a intoxicar els mercats amb hipoteques escombraries. 

 

- Aquestes pràctiques de dubtosa honestedat han contribuït en bona mesura a l'actual 

crisi econòmica. 

 

- Han alimentat la bombolla i especulació immobiliàries inflant els preus de l'habitatge 

artificialment. L'habitatge s'ha convertit en inaccessible, principalment per als joves. 

 

- Davant la crisi actual, moltes persones han deixat de poder pagar la seva hipoteca. En 

la majoria dels casos, els bancs neguen la dació en pagament de l'habitatge (les 

persones segueixen tenint enormes deutes tot després d'haver perdut casa) i 

desnonen a multitud de famílies que es veuen al carrer. 

 

10 - Finançament de projectes poc ètics.  

- Activitats antiecològiques, de fabricació d'armes (ex. bombes de dispersió), 

finançament i suport a l'espoli de terres per a l'especulació alimentària... 
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4.3.1.2 Aspectes de la banca ètica 

 

- L'ètica com a base de tota presa de decisions. Darrere de les decisions hi ha un 

comitè financer que avalua l’operació a nivell econòmic, la seva viabilitat, a més a més 

hi ha un comitè ètic que avalua l’impacte social o mediambiental de la decisió per tal 

de que sigui positiu complint així amb els principis de l’economia solidària. 

 

- Les entitats tenen com a objectiu el benefici social, mediambiental i econòmic. 

 

- Finançament de projectes d'economia productiva, sostenibles, ecològics i amb 

enfocament social. 

- Una de les missions de la banca ètica és combatre l'exclusió econòmica i la 

impossibilitat d'accés al crèdit dels més pobres per facilitar el seu progrés. 

 

- Transparència: aquests bancs es comprometen a publicar tots els projectes que 

financen, els comptes anuals d’aquestes entitats són públics, reflecteixen l’activitat 

econòmica de l’empresa fins l’últim cèntim i sostenen que el client té el dret legítim de 

conèixer totes i cadascuna de les transaccions econòmiques de la seva entitat.  

 

- No participa de l’activitat especuladora, no cotització en borsa i té una molt escassa 

participació en la banca d'inversió. 

- Es pot tractar de bancs, cooperatives, associacions sense ànim de lucre, etc. Aquests 

solen fomentar la participació activa de socis, accionistes i estalviadors en el procés de 

presa de decisions. Certs models de cooperativa (Coop57, Fiare...) es basen en una 

democràcia econòmica en la qual tots els socis tenen la mateixa capacitat de vot 

independentment de l'import aportat i les decisions es prenen en assemblees de socis i 

en la junta directiva. 

- La banca ètica forma part d'un conjunt més ampli d'iniciatives per a un model 

alternatiu de finances i de desenvolupament: les finances han d'estar al servei de les 

persones. 
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4.3.1.3 Resum gràfic47 

La banca convencional... i una alternativa, la banca ètica. 

 

 

                                                      
47

 Conjunt de factors objectius que la població destaca de l’activitat bancària en contraposició amb els 
factors que podem extreure de la banca ètica a partir dels seus clients. En castellà. 
Vegeu a l’annex (pàgina 115-135)un recull de notícies que suporten la validesa d’aquests factors. 
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5. Valoració de l’estudi sobre Banca convencional/Banca 

Ètica 

El treball de camp relatiu a la banca ètica en comparació amb la convencional 

consisteix en un estudi realitzat a un nombre determinat de població que permet 

extreure’n dades altament profitoses en quant a conclusions es refereix. 

L’estudi s’ha realitzat mitjançant un seguit d’enquestes les quals tenien per objectiu 

aportar la màxima informació al treball. 

5.1 Metodologia 

Consisteix en una enquesta d’onze preguntes relacionades amb la temàtica tractada, 

de resposta tancada o semitancada seguint el format clàssic dels tests. 

Es van plantejar un seguit de preguntes fruit de recerca i de pròpia creació de les quals 

han estat escollides aquelles que podien donar més quantitat d’informació a l’estudi. 

Per aprofundir al màxim en l’estudi realitzat les enquestes inclouen uns paràmetres 

que diferencien el sexe, l’edat i els estudis, per obtenir així informació més detallada 

de cadascun. 

5.2 Objectius 

- Conèixer el grau de satisfacció i confiança de la població envers les entitats de 

crèdit. 

- Determinar la quota de mercat de les entitats de crèdit. 

- Conèixer els aspectes que els clients valoren d’un banc 

- Determinar el grau d’acceptació d’accions controvertides que duen a terme les 

entitats de crèdit. 

- Comprovar el grau de confiança en l’existència de l’ètica a la banca. 

- Detectar el grau de coneixement de la banca ètica així com d’un banc que en 

forma part. 

 

5.3 Realització  
 

Les enquestes s’han realitzat des del mes de juny de 2012 fins al mes de setembre del 

mateix any aleatòriament a un grup heterogeni d’ aproximadament 100 persones. 

Tenint en compte l’edat, una quarta part pertany a cada grup d’edat però sense 

distinció de sexe o estudis realitzats tot i que els resultats mostren una homogeneïtat 

en el nombre d’enquestes pertanyents a cada grup, facilitant l’anàlisi i aportant 

veracitat. 

El qüestionari proposat per l’enquesta és el que s’exposa a continuació. 
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Sexe 
     Home            Dona 

Edat 

     15-30               31-45               46-60                

      + 60                   

En quin Banc/Caixa té els seus estalvis? 

     Santander          Banesto           La Caixa            CaixaCatalunya          Bankia         ING 

     BBVA                   Sabadell          Unnim              CaixaPenedès             Triodos       Ns/Nc 

     Altres ____________________________________________________________ 

 

Que demana a la seva entitat bancària?   

      La màxima rendibilitat          Transparència              Servei eficient 

      Seguretat                                Que tingui un component ètic 

      Altres____________________________________________________________ 

 

Està satisfet/a amb el servei que li presta la seva entitat bancària? 

     Si                     No                     Ns/Nc 

 

Coneix on van a parar els seus diners? En què els inverteix la seva entitat? 

     Si                     No                     M’és indiferent 

 

Està d’acord en què la seva entitat bancària inverteixi en la industria armamentística 
o en multinacionals relacionades amb l’explotació infantil si li assegura una gran 
rendibilitat? 

     Si                     No                     M’és indiferent 

 

Accepta que un banc tingui  beneficis milionaris si li asseguren que també guanyarà més? 

     Si                     No                     M’és indiferent 

 

Confia en el seu banc? 

     Si                     No                     Ns/Nc 

 

Creu que un banc pot ser ètic? 

     Si                     No                     Ns/Nc 

 

Coneix la Banca Ètica? 

      És la primera vegada que escolto aquest nom          He escoltat el nom però no sé què és exactament  

      Conec alguna cosa             Ho conec bé 

 

Coneix Triodos Bank? 

      És la primera vegada que escolto aquest nom          He escoltat el nom però no sé què és exactament  

      Conec alguna cosa             Ho conec bé 

 

Estaria disposat a tenir els seus estalvis a la banca ètica tot i una menor rendibilitat? 

     Si                     No                     Ns/Nc 

         Estudis 

                Sense Estudis                        Estudis superiors 

                Estudis secundaris               Ns/Nc 
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5.5 Resultats de l’anàlisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi ha diferències significatives entre sexe, edat i estudis, tan sols destacar que els homes 

estan lleugerament més satisfets amb la seva entitat que les dones i què d’entre els menys 

satisfets destaquen sobretot els enquestats sense estudis i per edats a partir de 46 anys. 

Podem extreure que tot i una lleu fluctuació, en línies generals la gent està força satisfeta amb 

la seva entitat. 

 

En el que refereix a la quota de mercat48 de les entitats de crèdit destaca per sobre de les 

altres “La Caixa”, més de 3 de cada 10 en serien clients. Pel que fa a la resta a nivell de bancs 

destaquen sobretot BBVA i Santander i en caixes d’estalvis ho fa CaixaCatalunya. Els altres 

resten molt repartits. 

                                                      
48

 Les enquestes es van realitzar abans de què esdevinguessin algunes fusions de bancs i caixes, com és 
el cas de Unimm i BBVA. Per obtenir una imatge fidel a la realitat a data d’avui s’haurien de sumar els 
percentatges. Aplicar també a la resta de fusions (si n’hi haguessin). 
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En la seva majoria els enquestats no saben en què inverteix els diners la seva entitat bancària, 

les dones menys que els homes i respecte a les edats sobten els resultats del col·lectiu de més 

de 60 anys què en la seva totalitat desconeix l’ús què se’n fa dels seus diners.  

Segons el nivell d’estudis, els què no en tenen, un 88% no sap on van a parar els seus diners 

Podem apreciar que una amplia majoria desconeix l’ús que la seva entitat fa dels diners, 

podem deduir que els homes tenen més control que les dones pel que fa a l’ús dels diners per 

part de l’entitat i destacar el descontrol que pateix la gent gran fet que denota en part la seva 

vulnerabilitat en quant a activitat financera es refereix, és a dir, no tenen coneixença del que fa 

el banc amb els seus diners i això els fa indefensos a expenses del que el banc desitgi fer amb 

ells. 
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Segons el sexe, en el cas dels homes un de cada 6 respondria que confia en el seu banc mentre 

que un 30% faria el contrari. 

 En canvi, en el cas de les dones, només hi confien al voltant del 40%. Segons la divisió per 

edats, la confiança entre els joves i els majors de 46 estaria al voltant del 60% mentre que en la 

franja d’edat de 31-45 la confiança baixaria al 25%.  

En el cas del nivell d’estudis, es compleix que quant menys estudis es tenen menys confiança hi 

ha envers els bancs, cal destacar també que en el cas dels que no tenen estudis gairebé la 

meitat s’absté. 

En podem extreure conclusions profitoses, les dones no tenen tanta confiança com els homes, 

pot ser que aquest fet s’expliqui per la relativa manca de control en temes com aquest (en el 

moment de realitzar les enquestes es palpava un cert desconeixement en línies generals).  

Pel que fa a les franjes d’edat ens trobem una irregularitat difícil d’explicar, la manca de 

confiança que tenen els joves-adults de la franja d’edat de 31-45 comparada amb la relativa 

confiança que és té en les altres franjes. 

Pel que fa a estudis hi ha una cosa molt clara que queda patent tant en aquesta gràfica com en 

la resta d’elles, es tracta del grau de vulnerabilitat en aspectes financers, en aquest cas la 

confiança presenta una evolució descendent conforme menys estudis es tenen. 
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En aquesta pregunta comencem a obtenir diferències notables, començant per sexes, gairebé 

un 25% dels homes estaria d’acord en que la seva entitat invertís en armament mentre que les 

dones han respost unànimement que no. Dividint l’estudi per edats trobem la segona gran 

diferencia, i és que al voltant del 40% hi està d’acord gairebé representa el mateix percentatge 

que els que estan en contra en la franja dels joves mentre que les altres tres són unànimes i 

responen que no. 

I per últim dividint-lo per estudis, els que tenen estudis superiors refusen la idea mentre que 

els que tenen estudis secundaris i sense estudis progressivament accepten al voltant de 25% i 

30% respectivament, la resta hi està en contra. 

La pregunta amaga un rerefons moral, intenta esbrinar quelcom més de les persones 

enquestades, en aquest cas, queda molt clara la posició contraria de les dones respecte a les 

inversions en armament, en canvi, 1 de 4 homes hi estaria d’acord, fet que reflexa que aquesta 

connotació bèl·lica que s’atribueix al sexe masculí o senzillament la recerca de la màxima 

rendibilitat per damunt de tot fins i tot dels drets humans queda patent almenys en una part 

de la societat actual. 

Així com en la gràfica anterior aquesta també suporta la teoria que com menys estudis es 

tenen menys coneixement i per tant, les decisions que es prenen així com la manera de pensar 

és absolutament diferent als que si que en tenen fet que reflexa l’estudi realitzat, així com la 

gradualitat progressiva de la diferència entre els dos extrems. 
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Considerable diferència entre homes i dones, els primers al voltant d’un 55% hi estaria d’acord 

i al voltant d’un 30% no. En canvi en el que refereix a les dones la composició és totalment 

inversa, només dues de cada deu dones ho acceptarien mentre que les que hi estarien en 

contra serien al voltant del 80 %. 

La segona gran diferència la trobem de nou a la franja dels joves, que en la seva àmplia majoria 

(80%) hi estaria d’acord mentre que la resta d’edats es posicionen clarament en contra, al 

voltant de 75-85% entre totes, un resultat absolutament oposat.  

Si dividim el resultat pels estudis tenim una altra clara diferència, i és que els que tenen estudis 

superiors refusen en la seva majoria la idea, només dos de cada deu hi estarien d’acord mentre 

que en els altres dos grups (estudis secundaris i sense estudis) 6 de cada deu enquestats hi 

estarien d’acord, i només un 20% i un 10% respectivament hi estaria en contra. 

Aquesta, igual que succeeix en l’anterior relata també en els seus resultats aspectes relatius a 

la moralitat de cada enquestat, en aquest cas tornem a obtenir diferències entre sexes, els 

homes han respost afirmativament més de la meitat dels enquestats en comparació amb 

l’escàs 20% què té lloc entre les dones, això denota una clara diferència de paràmetres o valors 

pels quals es regeixen tant uns com els altres, en aquest cas estaríem parlant de cobdícia, és a 

dir, del tenir per tenir, de l’afany de lucre, fet que ha estat marcat per molts analistes com una 

de les causes de la crisi així com un dels problemes fonamentals que pateix el sistema 

capitalista, què, actualment està regit i controlat en gran part per homes. Seria interessant 

plantejar què passaria si el sistema, o més ben dit els protagonistes del mateix s’invertissin, és 

a dir, que fos controlat en la seva majoria per dones. Segons aquest estudi el resultat que se’n 

podria derivar seria clarament diferent. 

Obtenim també diferències notòries en la franja d’edat dels joves, el més clar exemple de 

l’afany de lucre mencionat anteriorment, tot i que els resultats també poden ser originats 

perquè els joves són els que tenen menys recursos. 
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En termes generals la majoria dels enquestats ha respost afirmativament a la pregunta i 

gairebé no hi ha diferències entre homes i dones. 

En el cas de la divisió per edats el resultat és molt més heterogeni, els joves i els adults serien 

favorables en la seva gran majoria, 75% i 85% respectivament mentre que els joves-adults 

només hi estarien d’acord la meitat i el grup de més de 60 anys gairebé el 30% 

En el cas dels estudis com hem vist anteriorment es segueix la sèrie descendent, és a dir, com 

menys estudis es tenen menys es creu en questa possibilitat. 

Dades sorprenents les que rebel·la aquesta gràfica, els enquestats en la seva majoria han 

respost que un banc pot ser ètic, si estudiem el cas d’homes i dones gairebé no s’hi 

distingeixen diferències, tret que en el cas de les dones hi ha una mica més de reticència a 

pensar que sigui possible, en tot cas no és una diferència destacable. 

En quant a edats s’aprecia una fluctuació, cal destacar la posició clarament favorable que 

ocupa la franja dels adults i la reticència de la franja de més de 60 anys que segurament 

s’atribueix a la desinformació que envolta aquest grup de gent. 

Es torna a apreciar la tònica habitual pel que fa a la divisió per estudis, en l’escala dels estudis a 

mesura que va descendent augmenta la negativa respecte a la possibilitat de què un banc 

pugui ser ètic.  
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A diferència dels resultats anteriors, en aquest un 50% de mitja estaria disposat a treballar 

amb banca ètica, però, hi ha una dada molt curiosa, 7 de cada 10 dones hauria respost 

afirmativament mentre que els homes haurien respost exactament a la inversa, només 3 de 

cada 10 hi estarien d’acord. 

Per edats també trobem grans diferències entre els dos grups d’edat intermedis i els joves i els 

més grans, els primers gairebé en la seva majoria estarien disposats a tenir els seus estalvis a la 

banca ètica, mentre que els joves i els més grans de 60 anys ho refusarien, només un 15% seria 

favorable a la opció. 

Els resultats que mostren els estudis tornen a ser graduals, és a dir, quant més estudis té una 

persona més favorable és a triar l’opció de la banca ètica i a la inversa. 

Cal destacar en línies generals la quantitat d’abstenció, fomentada en part pel desconeixement 

de la banca ètica, tot i això, les diferències, començant pel gènere són més que notòries, si bé 

és cert que anteriorment s’ha citat la diferència de valors entre homes i dones, aquesta 

enquesta ens aporta més informació encara, les dones ocupen una posició capdavantera 

enfront dels homes en el que respecta a la seva intenció (o en tot cas un supòsit) d’apostar per 

la banca ètica. 

Pel que fa als joves la negativa és patent i significativa, potser marcada per la manca de valors 

morals o la seva expressió així com el refús a tot allò què estigui relacionat amb l’ètica, d’altra 

banda però, també és cert que sovint els membres d’aquesta franja d’edat són els que tenen 

més necessitat de diners. 

La franja d’edat de més de 60 anys optaria també a la mateixa postura, en aquest cas per raons 

diferents, les baixes pensions i més aviat incentivats per la desconeixença així com una certa 

reticència a allò novedós i innovador, segurament conseqüències de l’edat.  
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Al voltant del 70% de la població no sabrien el que és la banca ètica, dels quals un 40% seria la 

primera vagada que escolten el nom, els enquestats que han respost afirmativament, 

representen el 30 %, dels quals només un 7% coneixeria bé aquest tipus de banca. 

L’estudi evidencia un desconeixement generalitzat respecte aquest tipus de banca, 

principalment conseqüència de diversos factors com serien la seva recent implantació a nivell 

de l’estat espanyol, la manca d’informació provinent dels mitjans de comunicació i l’escassetat 

de publicitat per part de les pròpies entitats. 

De totes maneres, no hem de passar per alt una dada importantíssima que reflexa aquesta 

gràfica, un 7% dels enquestats coneix bé l’entitat, en un gràfic anterior en el qual es medeix la 

quota de mercat, atorgava a Triodos Bank un 6%, i en l’apartat de altres, la resta de banca 

ètica representava entre un 1% i 2%, aquesta dada és molt relevant. 

La conclusió que se’n pot extreure és que la gent que coneix bé la banca ètica, en la seva 

totalitat aposta per ella, és a dir, tots els que la coneixen bé l’escullen com a entitat financera. 

Les conclusions són perfectament aplicables als resultats de la següent qüestió i última.  
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6. Conclusions 

Per finalitzar, aquests són els resultats de la recerca al voltant del sistema bancari, 

l’ètica aplicada, les possibles alternatives i la seva viabilitat. La hipòtesi principal del 

treball era determinar si una entitat financera es podia regir per uns criteris 

considerats com a ètics. Aquestes són les conclusions: 

- Un negoci bancari que tingui per objectiu el benefici social i mediambiental per 

damunt del benefici econòmic, que creï un impacte positiu en les persones i en 

el medi ambient i que es regeixi per unes directrius ètiques ÉS POSSIBLE. 

- La Banca Ètica SÍ ofereix una alternativa real al sistema bancari establert, no es 

tracta d’una utopia sinó d’una filosofia de fer finances de manera ètica i 

sostenible consolidada a Europa i amb grans previsions d’un saludable 

creixement pel que fa al nostre país.  

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que 

toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir 

y prudencia para sobrevivir” Fernando Savater 

- La Banca Ètica és viable econòmicament, segura i fiable, doncs aquestes 

entitats han demostrat ser notablement resistents a la crisi (gràcies a la 

prudència de les seves pràctiques i la seva escassa participació en la banca 

d’inversió) i són cada vegada més recolzades per la població. 

- La dimensió encara reduïda de la Banca Ètica està determinada pel 

desconeixement general envers aquesta opció provocat per la recent 

implantació i la manca de difusió mediàtica, també per una constatable manca 

de mentalitat i consciència social. 

- Els diners no són neutrals, tenen la capacitat de provocar un impacte en la 

societat i són els seus propietaris els que han d’exercir la responsabilitat 

d’invertir-los de manera positiva o negativa per al medi ambient i les persones. 

-  La banca és una eina econòmica fonamental que influeix en l’economia, la 

política, la societat, la vida de les persones, el medi ambient... 

- El sistema bancari tal i com el coneixem està immers en una profunda crisi 

econòmica fruit en part, de la crisi moral i de valors que s’està produint en la 

nostra societat. 

“Para que los hombres den un solo paso para dominar la naturaleza por 

medio del arte de la organización y la técnica, antes tendrán que avanzar 

tres en su ética” Friedrich Leopold Freiherr Von Hardenberg 
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La realització d’aquest treball m’ha aportat moltes coses,  la més important i el que 

espero que s’endugui el lector, és la possibilitat de ser crític amb la societat i l’estat de 

l’economia actuals, a la vegada que s’obren les mires de manera que es puguin trobar 

solucions als problemes que el sistema presenta. 

Una d’aquestes alternatives que aquest treball m’ha permès conèixer ( i que ara 

mateix considero molt més vàlida que moltes altres opcions) és una nova manera de 

fer les coses en matèria bancària que no s’assembla en res a la resta d’entitats. Es 

tracta d’entitats financeres que es preocupen per la comunitat humana, que tenen 

com a objectiu el benefici social per sobre de tot incloent-hi els beneficis econòmics. 

Posat que els bancs són una eina indispensable de la nostra societat i que tots en 

depenem d’aquests, per què no escollim un banc en el que hi puguem confiar, en el 

que sapiguem que els nostres diners estan creant riquesa social i mediambiental? 

Tenim la possibilitat d’ajudar als altres mitjançant els nostres diners i no ho fem? 

Estem en una societat en què s’han perdut els valors, s’ha perdut l’actuar 

correctament, s’ha estimulat l’èxit de l’individu per sobre del col·lectiu, la cobdícia 

porta temps regnant entre aquells que regeixen el món econòmic i això ens ha portat a 

una crisi econòmica, però la veritable crisi és moral. 

“Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores” 

Einstein, Albert 

La Banca Ètica, així com d’altres alternatives, són un corrent d’aire fresc, els primers 

brots verds que ens permeten constatar que alguna cosa està canviant, que hi ha gent 

compromesa que veu la necessitat d’ajudar els altres. 

Així doncs, aquesta alternativa constitueix una nova manera de fer les coses, una 

filosofia de treball per mitjà de l’ètica que permet que els seus clients tinguin la 

possibilitat d’ajuntar els seus diners amb les seves idees; Si vas a una manifestació en 

contra de la guerra al món però a la vegada tens unes inversions en un banc que té en 

la seva cartera un fabricant d’armament no estàs essent coherent entre el que dius i el 

que fas, i la Banca Ètica permet establir aquesta coherència per mitjà dels diners. 

Els teus diners poden contribuir a un canvi positiu al món, si tothom pren consciència 

de ben segur que la nova societat serà millor per a tots, i jo crec que si tothom 

s’implica en aquest procés de renovació de valors, un nou món és possible.  

Sincerament crec que la Banca Ètica no només és una bona opció sinó que crec que ha 

de ser l’estímul per començar a fer les coses d’una altra manera, sense cap mena de 

dubte la recomano a tothom, almenys jo sí que la tindré en compte.   

També veig la necessitat de demanar la implicació de la gent en tot allò que fa, a fi 

d’aconseguir crear un impacte positiu en la societat i fer-la una mica més solidària, una 

mica més humana, una mica millor. 
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8. Annexos 

8.1 Transcripció de les entrevistes. 

 

Recopilació núm.1 – Durada: 33’ 24” 

Pere Sierra, Empresari, economista i professor d’economia.   

Tinc 40 anys. Sóc nascut a Lleida però d’ascendents d’origen andalús i basc. Sóc 

apolític. Mai he tingut un lema, tot canvia i nosaltres hem d’evolucionar i adaptar-nos. 

Les meves aficions són la natura, les BTT, els viatges, els cotxes, la tecnologia… com 

molts “homes”. 

 

És possible que un banc sigui ètic? 

Depèn del que entenguem per ètic, perquè un banc sempre té uns requisits que complir, per 

tant pot ser ètic depenent de l’orientació que pugui donar als seus beneficis i amb l’ús que faci 

dels diners dels seus dipositants. Ara el que no veig possible de moment un banc que sigui ètic 

i que tingui pretensions de créixer. 

Llavors quan una banca ètic creix, deixa de ser ètica? 

No, si creix en número de dipositants per tenir la filosofia que antigament tenien les caixes 

d’estalvis potser si, i poden créixer en quant al número de dipositants però no en quant a fer-

se un lloc en el mercat bancari perquè tenen molts problemes per competir amb altres bancs si 

nomes tenen criteris ètics perquè topen amb l’especulació. 

Són incompatibles? 

No dic que siguin incompatibles, són 

models que poden ser compatibles 

en el moment en què no són 

competència. La banca però, en la 

seva tasca de procurar-se una bona publicitat realitza inversions orientades en un benefici 

social que entraria en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa. 

Però també inverteixen en fons d'inversió... 

 Desconec si la banca inverteix en armament, almenys a nivell estatal, el que sí que fan és 

invertir en fons d'inversió estrangers, doncs els propis governs se n’encarreguen de buscar 

fonts de finançament per poder portar a terme les inversions en determinades àrees 

estratègiques com podria ser la de defensa o la energia. 

Hi han sectors i àrees estratègiques d'un país que necessiten d'inversió, i per tant està 

relacionada amb l’armament, el que s'hauria de controlar és a quin nivell cal fer la inversió, de 

“Els comercials, els directors d'oficina, els gestors que 

posen per parlar amb els clients no tenen ni punyetera 

idea del que estan venent, i ho estan venent” 
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quin volum i a què s'ha de destinar. S'ha de tenir un exèrcit? Ara mateix per algunes accions 

molt concretes sincerament crec que és indispensable, el que sí que es pot posar en dubte és 

la mida que ha de tindre i com s'ha de finançar. 

Si totes aquestes inversions es porten a terme és per un objectiu clar: obtenir una major 

rendibilitat de les inversions 

Aquí és on està la gran diferència, la banca tradicional justament per poder sobreviure ha de 

competir amb els seus iguals, la banca ètica en canvi obre un forat, és un nínxol de mercat en 

el sistema financer que opera d'una forma diferent i tant de bo se'n surti perquè és una llavor 

que hi ha plantada que ha de començar a donar fruits, els canvis provenen sempre d'una petita 

acció i aquesta s'escampa com una taca d'oli i quan la consciència de tothom està prou madura 

per poder assimilar aquella forma de pensar o de fer, la gent opta per ella. 

És necessària? 

La veig com una opció molt interessant des del punt de vista de la consciència. 

Que passaria si tothom passés tots els seus estalvis a la banca ètica? 

Els bancs s’haurien de replantejar la situació i ajustar la seva política i els seus objectius 

atansant-los al que seria la banca ètica perquè voldria dir que la gent busca aquest tipus de 

banca, es tractaria per tant, d'adaptar-se a les necessitats del client, es tracta d'una 

supervivència al sistema. 

Avui dia però, la banca ètica no té capacitat per realitzar grans inversions en àrees 

estratègiques d'un país perquè és encara molt petita. 

Hem de mantenir el capitalisme? Podem viure sense bancs? 

Avui en dia és indispensable que hi hagi un sistema bancari que funcioni, si no existís no 

podríem viure tal i com ho fem ara. 

És ètic que un banc sigui milionari si tu també guanyes més, és a dir com més ric sigui el banc 

més rendibilitat tindràs, és acceptable? 

Això depèn, els objectius a assolir per una empresa o una persona no són sempre l'assoliment 

del màxim benefici possible, hi han molts més objectius, per desgràcia les empreses que 

cotitzen a borsa estan en un sistema que és purament especulatiu i llavors han de rendir 

comptes als seus inversors que l'únic que volen és que la seva cotització augmenta i això 

depèn de l'assoliment dels objectius de les empreses.  

Consideres que els bancs haurien de ser transparents? 

Sempre, per desgràcia no és així pels interessos creats, per aferrar-se a un lloc de poder en què 

interessa que hi hagi la mínima informació possible per a què no es tingui constància del que 

es fa, sobretot amb els alts càrrecs que tenen molt a amagar. 
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Hi ha corrupció? 

Això no vol dir que hi hagi corrupció, estaria per demostrar, no es pot deduir directament que 

pel fet de que no hi hagi una total transparència hi hagi corrupció, l’ immobilisme no té perquè 

estar relacionat amb la corrupció. Els bancs són empreses privades, per tant no hi ha res a dir 

respecte les quantitats que poden arribar a cobrar. 

És una empresa privada però també finançada amb diner públic com és el cas dels bancs 

rescatats 

En aquest cas es inadmissible que cobrin aquestes quantitats de diners. 

Un banquer de Bankia que es jubila ara rebrà 14 milions d'euros d'indemnització, és 

correcte? 

Un banc que ha estat rescatat o que 

ha de recórrer a ajuda pública vol dir 

que no ha fet les coses correctament 

per tant s'hauria de supervisar que 

es fa amb aquells diners i establir 

una sèrie de restriccions i condicions 

com s'està fent a nivell estatal amb 

les retallades com podria ser la reducció dels sous, la racionalització de la seva estructura... 

Es pot jutjar per mala gestió? 

S'hauria de jutjar, estic completament d'acord perquè els diners que gestionen no són 

completament seus, a un particular o una empresa que fa inversions i s'equivoca perd els 

diners, ha de tancar l'empresa i pot ser jutjat en cas de que tingui deutes amb tercers, en canvi 

als bancs no se’ls ha jutjat, i als seus gestor menys, i s'hauria de fer.  

No es una mica incoherent que els bancs puguin perdre els diners de la gent, en canvi aquell 

que no pot pagar la hipoteca es queda sense el pis i amb el deute de per vida? 

Totalment, és totalment incoherent però per desgràcia se'ls ha d'ajudar (als bancs). 

Aquesta crisi és econòmica o moral? 

Econòmica no, perquè el teixit productiu existeix i la demanda també, entendria que és una 

crisis econòmica quan la demanda no té necessitats per cobrir (que ara sí) i no existeix un 

sistema econòmic que pugui satisfer-les (que ara també existeix), i llavors no tenim cap tipus 

d'obtenció d'ingressos per aquesta activitat però la capacitat existeix, hi ha mà d'obra i hi ha 

demanda.  

I moral... fa molts anys que estem en crisis moral, és un tema delicat, els màxims dirigents no 

són professionals, són persones escollides a dit guiades per interessos d'altres. 

A les sucursals t'ofereixen el producte que ells volen o el que més et convé? 

Sempre t'ofereixen el producte que ells volen vendre, la banca tradicional treballa així i un 

exemple clar en son les preferents, és un producte que no havien de comercialitzar. 

“Fa molts anys que estem en crisis moral, és un tema 

delicat, els màxims dirigents no són professionals, són 

persones escollides a dit guiades per interessos 

d'altres” 
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Els comercials, els directors d'oficina, els gestors que posen per parlar amb els clients no tenen 

ni punyetera idea del que estan venent, i ho estan venent, només segueixen les ordres dels de 

dalt, els reuneixen en comitè i els expliquen tot el que han de dir i com ho han de dir, és com si 

els rentessin el cervell,  quan vas a parlar amb un i canvies i te’n vas a parlar amb un altre veus 

que el discurs és el mateix, i llavors al·lucines i penses, on estem? doncs estem al "campi qui 

pugui", són una empresa privada que vetlla pels seus interessos i no pels dels clients, i en això 

sí que es diferencia de la banca ètica. 

Quin dret tenen les entitats rescatades a gaudir d'aquesta quantitat de diners per davant 

d'altres entitats que no s'han arriscat tant o que no han treballat per sobre de les seves 

possibilitats? 

Realment no és un dret dels bancs, és un dret dels particulars que estan en risc de perdre els 

seus diners, s'ha d'ajudar perquè un sistema financer no pot caure, perquè si ho fa tothom 

perdria els seus estalvis i tornaríem a fer les coses com es feien molts anys enrere. 

Els bancs que tenen en possessió els diners de particulars tenen la capacitat d'especular 

perquè saben que sempre els rescataran? 

No és un tema de drets sinó d'abús de possessió de poder perquè se senten forts amb aquesta 

posició i en són coneixedors i per tant la utilitzen. 

 

Recopilació núm.2 – Durada: 32’ 04” 

Sergio Gadea, Jesuita y profesor de filosofía y religión. 

Tengo 28 años. Nací en Madrid pero he pasado gran parte de mi vida fuera. Demasiado 

interesado en política como para considerarme apolítico, pero sin poderme casar con 

nadie.  ¿Mis hobbies? La buena lectura y la buena compañía de amigos 

 

Para empezar, ¿un banco puede ser ético? 

Depende mucho del concepto que se tenga de ética y de que se entiende por un 

comportamiento ético porque la ética está más enfocada a personas que a instituciones.         

Dicho esto hay muchas escuelas éticas, no es lo mismo una ética basada en la búsqueda de un 

principio de justicia que la ética basada en la búsqueda de un modelo de virtud para una vida 

que sea buena, ni una ética que crea en la existencia de unos valores que se deben proteger 

que una ética que sea utilitarista y busque la maximización del placer de aquellos que la 

tienen. Para una persona que 

sabe algo de ética, ponerle la 

etiqueta de ético a un banco 

que es una persona jurídica, 

pero en el fondo no es una persona que escoge, no es adecuado.              ¿Dicho esto existirían 

comportamientos de banqueros o de usuarios o inversiones hechas por personas que sean 

éticas? Yo creo que sí, creo que se puede ir más allá del beneficio a corto plazo y tomar 

“Hace falta una economía pegada a la realidad y que 

piense en la justicia social y en el medio ambiente” 
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decisiones con una cierta justicia social, yo creo que aunque pueda parecer contradictorio es 

posible una banca ética 

¿Es necesaria? 

Yo creo que sí, pensándolo bien el problema es que hay mucha gente que diría que para 

solucionar los problemas de hoy en día, los problemas de un sistema financiero que no está 

regulado, que tiene una cantidad de bases teóricas y prácticas que hacen que se 

desencadenen crisis como la que estamos viviendo y que algunos quieren eliminar, y no sé si 

estamos preparados para eso, yo creo que la banca debe existir porque parece que no 

podemos ir más allá del capitalismo pese a las ineficiencias, es el pico del progreso y no se 

puede superar. Por eso y pese a los problemas que puedan surgir creo que la banca ética es 

necesaria, la economía tiene la irracionalidad de actuar a corto plazo y por lo tanto necesita de 

la conciencia humana. Hace falta una economía pegada a la realidad y que piense en la justicia 

social y en el medio ambiente. 

¿Para que exista este tipo de banca hace falta que los usuarios se muevan por conseguir una 

rentabilidad social en detrimento de la económica? 

Exacto, yo creo que tendemos a buscar resultados inmediatos, hacer inversiones a largo plazo 

no atrae tanto y eso es un problema. Deberíamos cambiar los parámetros y pensar en las 

generaciones que vienen en el futuro y tiene que ver con que la rentabilidad a lo mejor no te 

da beneficios inmediatos pero que podrán ser futuros, una rentabilidad social que nos permita 

redefinir que es lo que valoramos como capital 

Para obtener beneficios a corto plazo los bancos invierten en empresas armamentísticas o 

multinacionales relacionadas con la explotación infantil. ¿Qué ética tiene eso? 

Ninguna, los que abogan por que el capitalismo se rija por las normas del mercado creen que 

el mercado se regula por sí solo y que existan unas leyes que hacen que se estabilice, con lo 

cual hablar de ética o valores en el mercado es una cosa que sobra, si acaso lo que tendría que 

haber es transparencia, que no creo que exista y que cabria exigirle a un banco porque se trata 

nuestro dinero. 

Es ético que un banco tenga beneficios millonarios también ganas más, es decir cuánto más 

rico sea el banco más lo serás tú, ¿es aceptable?  

Tiene que ver con el utilitarismo, 

es aquello de “haga usted más 

rico al rico y todos nos haremos 

más ricos” y es verdad y es 

mentira, por un lado los ricos 

son los que realmente pueden 

invertir y los que podrían invertir 

éticamente, pero por otro lado 

lo que la ley del capitalismo deja a su libre albedrío es que los ricos sean más ricos y que la 

diferencia entre los ricos y los pobres aumente, y eso está pasando. Un banco debe tener 

beneficios porque se trata de una empresa pero se debe tener mucho cuidado con lo de hacer 

más rico al rico. 

“Los ricos son los que realmente pueden invertir y 

los que podrían invertir éticamente, pero por otro 

lado lo que la ley del capitalismo deja a su libre 

albedrío es que los ricos sean más ricos y que la 

diferencia entre los ricos y los pobres aumente” 
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Si todo el mundo se decidiera por la banca ética, ¿que podría suceder? 

No creo que sea un terremoto, porque se trata igualmente de banca y se basa por lo tanto en 

el mismo motor que la banca tradicional, que es el crédito, la propiedad privada, el capital… 

pero con el extra de tener un sistema económico con menos fluctuaciones, más global y con la 

mirada puesta en el medio ambiente y en crear un tejido social en aquellas zonas donde los 

fondos de inversión no llegan. Me imagino que los efectos a largo plazo de una banca ética 

cambiaria como está el mundo ahora planteado.  

¿Podría cambiar su identidad y dejar de ser ética en el momento en que se globalizara y 

creciera? 

Yo creo que no, precisamente si es ética tiene ese punto de globalidad y persigue objetivos 

universales, si tu te preocupas de la naturaleza te preocupas de la naturaleza de los Pirineos 

pero también de la ecología mundial, cuando lo haces por la justicia social claro que buscas 

unos efectos en tu barrio, pero también a nivel global. Este tipo de banca tiene capacidad para 

pensar globalmente y más ahora creo que puede tener un valor universal. 

Desde el movimiento del 15-M en Triodos Bank se ha doblado el número de clientes, ¿tiene 

relación este tipo de banca con los movimientos sociales? 

Yo creo que sí, tiene parte de algo que está pasando que es la toma de conciencia por parte de 

todos, nos acordamos de esto cuando las cosas nos van mal, cuando las injusticias del 

capitalismo las sufrimos no solamente de manera cíclica sino de manera permanente. No hay 

que olvidarse de que somos uno de los países con mayor índice de desarrollo humano y con un 

mayor potencial económico, y debemos ser conscientes de ello.  

¿Qué hemos hecho mal para que se hayan intervenido una serie de bancos y cajas mientras 

que otros han invertido con cabeza o dentro de sus posibilidades?¿Qué derecho tienen unos 

por encima de los otros a recibir esta cantidad de dinero? 

Pues no lo sé, uno tiene la impresión de que detrás de todo eso hay mucho miedo a dejar las 

cosas caer, ha habido bancos que han invertido en el ladrillo y les ha salido mal y por lo tanto 

deben apechugar con sus decisiones, pero no es tan fácil, porque si caen los bancos cae la 

economía y el banco también es el sueldo de la gente  y  verdaderamente es muy complicado y 

yo me pierdo, pero no sé si estaría bien dejar caer alguno y vamos a construir otro modelo 

bueno basado por ejemplo en la banca ética y en sus propuestas… Porque ir poniendo parches 

para que los  que han credo el problema continúen haciendo lo mismo no tiene sentido, pero 

dejarlos caer podría provocar una coyuntura que no conocemos y quizás no estemos 

preparados para convivir con ella. 

¿Debemos confiar en los bancos? 

El concepto de banca no tiene porqué ser malo, porque la banca ética lo es también, lo que 

pasa es que hasta ahora no vislumbramos un sistema que no sea el capitalismo que se ha ido 

imponiendo a otros sistemas que no han conseguido mejorarlo, y con eso no digo que sea 

bueno sino que no hemos sido capaces de crear ninguno fuera de este, y esto a una persona 

que le gusta la filosofía le llama la atención, que en un mundo relativista donde todo se 

relativiza, la religión se relativiza, las ideas se relativizan, la política se relativiza pero lo que 
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funciona como una ley indiscutible es el capitalismo y en eso no hay relativismo, sencillamente 

es lo que hay, y es curioso que estemos en este panorama. Por eso creo que separarse de un 

sistema así es muy complicado y creo que la banca no es mala, pero dicho esto hay muchas 

cosas que ajustar. 

¿Estamos ante una crisis económica o moral? 

Por supuesto es económica y por supuesto es moral, hay muchos principios en los que se basa 

el comportamiento de la gente que no conducen a un beneficio común, o incluso propio, y lo 

que prima mucho es la seguridad y el cortoplacismo y no tanto un compromiso con la realidad 

ni un compromiso ético, entonces la crisis que estamos padeciendo no solo significa que se 

haya “roto el saco” sino que hay una serie de principios morales que no conducen a un 

desarrollo propio de la conciencia y la razón que tenemos los hombres. 

  

Recopilació núm.3 – Durada: 39’ 06” 

Anna Jové, Ex empleada de banca i mestra actualment. 

Tinc 48 anys. Casada i amb fills. Porto 23 anys treballant en banca. Col·laboro des de 

jove en voluntariats, tinc relació amb l’església i estic a la delegació de família de la 

diòcesis. Un lema de vida? M’agrada molt una frase del Germà Roger de Taizé: “de les 

ferides en que s'ofeguen les angoixes de la incertesa neixen també forces creadores. 

S'obre així un camí que va del dubte a la confiança, de l'aridesa a la creació”. 

 

Que significa treballar en banca avui en dia? 

He vist, durant el temps que he estat treballant, un canvi molt important fa entre 8 i 10 anys 

quan van arribar els objectius, els ràtios per empleat… Es va traduir en un augment de pressió 

a l’empleat. Sempre es treballa amb marges, que al meu parer són poc actualitzats i 

enganyosos. 

Qui escull els productes? 

L’empleat treu uns llistats de productes de la base de dades en funció del rebuts domiciliats, 

dels hàbits de consum... és a dir, segons les dades de cada client pots oferir-li un producte o un 

altre. 

El client difícilment et demana una assegurança per exemple, la iniciativa surt sempre des del 

banc que ofereix el producte. 

Si un client porta uns diners per invertir en un fons d’inversió, qui decideix on es posen els 

diners? 

Depèn del perfil del client, i aquí és on està present l’ètica de l’empleat. 
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Imaginat que jo venc banyadors i entra a la tenda una àvia de 90 anys i jo li pretenc vendre 

l’últim model que ha sortit, si la dona surt amb el banyador a la bossa, difícilment se’l posarà. 

La gent et confia uns diners per a què els inverteixis per a què li doni una rendibilitat i tu tens 

la responsabilitat d’oferir uns guanys d’acord amb el perfil de client, si ell està d’acord, 

perfecte, però en el moment en què et diu que a un altre lloc li’n donen més li has d’oferir un 

producte més arriscat en funció del què el client et demana i del que tu ets capaç d’oferir-li 

sempre explicant-ho de manera senzilla i sense tecnicismes. 

Llavors és l’empleat o el director de l’oficina qui decideix on col·loca els diners? 

Depèn de l’oficina, de si es treballa més en equip o de forma individual, la tendència és que 

sigui l’empleat i això crec que és erroni perquè sempre en col·lectivitat pots oferir el millor als 

clients, parlar entre els membres de l’equip per oferir el millor producte.  

Ara, els directors normalment fugen del treball en grup i prefereixen el contacte tancat de 

l’empleat amb el client i que la 

feina sigui individualitzada. 

Perquè vas deixar de treballar? 

Primer per la oportunitat, durant 

els 23 anys que he treballat mai 

havia tingut aquesta oportunitat, em van oferir un pacte econòmic que em beneficiava i vaig 

decidir acceptar-lo. 

A part d’això cada vegada era més complicat treballar allà, era una entitat petita i de sobte es 

va convertir en una entitat gran en què teníem molts caps entremitjos que cadascú aportava 

un granet de sorra, que si és per a sumar tot va be però l’únic que feien era exigir més, més i 

més. Te’n canses i has de posar en una balança la confiança de l’empresa i la del client i has de 

decidir si trair l’empresa o el client. 

Què et demanaven els caps? 

Havies de vendre cada setmana 5 assegurances, i si no en fas 5 potser en fas 3 una setmana i 

l’altra en fas 8, però sempre treballes sobre la teva base  de clients perquè la teva cartera de 

clients és la que és i al client li has de vendre l’assegurança si li surt a compte, però si no li surt 

a compte no li puc vendre, primer perquè perdo credibilitat i segon perquè no ho faria. 

Els directors són capaços d’aconsellar “malament” amb l’objectiu de vendre? 

El director si fa no fa està a l’oficina i encara tracta al client, els que no ho fan són els caps 

entremitjos: el cap de zona, el cap de recursos... i per tant no els importa si un producte 

beneficia o no el client perquè no el veuen. Però això depèn de les persones, hi ha directors 

que treballen en equip i es preocupen del client però també hi ha un tipus de director que 

malauradament abunda cada cop més que és el que es tanca al seu despatx i es dedica a fer les 

coses més importants i els altres a treballar, i això és molt lleig. 

 

 

“Has de posar en una balança la confiança de 

l’empresa i la del client i has de decidir si buscar 

el bé de l’empresa o del client” 
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Què en pensa de la rotació dels directors d’oficina? 

Quan vaig començar a treballar el perfil de director era una persona amb experiència i d’edat 

normalment avançada i actualment el director sol ser una de les persones més joves de 

l’oficina i acostumen a estar entre 2 o 3 anys, el que succeeix és que el que marxa no es 

preocupa de la situació en què deixa l’oficina i el que arriba eludeix responsabilitats al·legant 

que s’ho ha trobat tot desfet. Ara mateix els que més pateixen són els que més temps porten a 

l’oficina perquè la gent et demana responsabilitats i et pregunta perquè el producte que els 

vas vendre ara no els dona guanys. 

Per exemple les preferents? 

 Si, té nassos l’assumpte de les preferents, quan va sortir era una cosa molt bona amb unes 

característiques molt dinàmiques i amb un tipus d’interès molt temptador, destinat a la gent 

que volia més diners. 

Com que no era una cosa dolenta en vam vendre moltes, però la lletra petita la coneixem? En 

economia està passant el que mai havia de passar, quan una cosa surt dels pronòstics i es 

descontrola com això... Aquesta turbulència la paguen els més dèbils, els que ho tenien tot en 

un sol producte ho està passant molt malament.  

 

La gent pot desconfiar de les entitats 

bancàries? 

Si jo t’enganyo demà no em tornaràs a 

mirar a la cara, la gent se’n recorda, 

tot i que trobo que tot va molt de 

pressa, que tot és tan canviant què el que avui és blanc demà serà negre i la gent no pren 

consciència, molts cops no reacciona i crec que és dolent, crec que hauríem de recordar les 

coses, de fet l’instint humà està fet per recordar les experiències negatives. 

També depèn de si hi ha una alternativa, però si l’alternativa és fer un forat i guardar els diners 

a casa ja podem plegar, perquè la sinistralitat està afectant cada cop més els domicilis perquè 

un col·lectiu guarda els seus diners sota la rajola. 

Hi ha moviment de clients insatisfets? Es canvien d’entitat? 

Sempre n’hi ha hagut, hi ha un perfil de client rotatiu per naturalesa que representa un petit 

percentatge, però no ocasionat per la crisi sinó de manera constant. Últimament tot i estar poc 

satisfets alguns clients no es canvien d’entitat, ara el que han canviat són els hàbits de consum, 

per exemple ha aparegut la banca a través d’internet. 

I les famoses comissions? 

Les comissions augmenten inevitablement perquè els marges cada cop són més estrets, el 

preu al que tu deixes els diners i el preu al que tu pagues hauria de casar i com no hi ha marge, 

comissions, que com sempre paga el més dèbil, per exemple, hi ha una comissió per la qual has 

de pagar 30 euros cada cop que et quedes en números vermells. És inadmissible. 

“No és ètic tot el que estan fent els bancs, 

tampoc ho era canviar-se de casa i de cotxe 

cada dos per tres, però ara hem d’ajudar entre 

tots al que no pot pagar la hipoteca” 

” 
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Qui sap on s’inverteixen els diners? 

Quan tu inverteixes en un fons d’inversió tu coneixes la composició d’aquell fons, el que passa 

és que pot canviar, és variable, i amb això sí que s’ha de vigilar molt.  

Les caixes, dirigides per polítics? 

D’aquest mal ha mort la figura de les caixes, la política hi posa cullerada i en aquest cas les han 

deixat morir. 

Té la seva lògica perquè van néixer junt amb les diputacions, cada diputació tenia la seva caixa, 

la de Tarragona tenia CaixaTarragona la de Barcelona el que era abans la caixa de Barcelona, 

l’única que no en tenia va ser la de Lleida que si no recordo malament va haver un intent de fer 

una caixa de Lleida fa 10 anys i podem donar gràcies perquè hagués sigut obrir i tornar a 

tancar. 

Tot i que la política pogués afectar, la part positiva de les caixes era l’obra social que 

independentment de pertànyer o no a un banc o una caixa fa una gran tasca en la societat i 

això ha desaparegut. 

La caixa encara la manté... 

Té l’obligació moral de fer-ho com a entitat capdavantera, ara mateix invertir en obra social no 

és rendible, però obra social què és? Patrocinar a un equip de bàsquet és obra social o no? A 

nivell de màrqueting evidentment interessa l’obra social i els bancs destinen molts diners a la 

seva promoció. 

És ètic que “La Caixa” tingui una obra social finançada per uns beneficis d’un fons d’inversió 

que estigui composat per indústria armamentística per exemple? 

És contradictori, és totalment contradictori... Jo recordo el 2010 la presentació de l’obra social 

de CaixaTarragona en què estaven donant diners a Intermon Oxfam, vés a saber amb què 

s’han aconseguit aquells diners. Les persones també som contradictòries, les caixes són un 

reflex del que nosaltres som. 

És una alternativa la Banca Ètica? 

A mi em sembla una molt bona opció, com tot presenta problemes, i és que les coses noves 

costa d’implantar-les. Ara mateix la banca ètica està pagant al 2% mentre què els altres ho fan 

al 3.5%, i quan una persona renuncia a un 1% sap perquè ho fa. 

Si la banca ètica és capaç de viure amb uns marges més petits, i els clients estan compromesos 

i renuncien a guanyar més, perfecte. 

Poden plantar cara als bancs? 

Quan van sortir els videoclubs es van implantar per tot arreu, a cada carrer n’hi havia un, i ara, 

quants en queden? Si la banca ètica comença a despuntar els bancs no desapareixeran però 

s’hauran de reinventar, potser en forma de franquícia. 
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Deixem caure Bankia? 

Bankia és un “pastel” molt gros, han 

tingut molt morro i quan es comenci a 

investigar sortiran coses molt lletges...  

S’han de jutjar els responsables? 

Evidentment, si jo faig una cosa mal feta faré cap al Canyeret, tothom és responsable, pensa 

que amb aquest diners es podrien fer moltes coses, en comptes de donar-los a les entitats 

podrien arribar directament als clients. 

No és ètic tot el que estan fent els bancs, tampoc ho era canviar-se de casa i de cotxe cada dos 

per tres però ara hem d’ajudar entre tots al que no pot pagar la hipoteca. 

Perquè els bancs no controlaven si es podria arribar a pagar un préstec o una hipoteca? 

Per la cobdícia. 

Estem davant d’una crisi econòmica o moral? 

Crisi? No hi ha crisi, no hem guanyat la Eurocopa? 

És de tot una mica, és una crisi contundent, jo crec que és abans una crisis social i ètica que 

financera. Ara ha tocat, ja saps que les crisis són cícliques.  

 

Recopilació núm.4 – Durada: 30’ 21” 

Mavi Rodríguez, Economista, assessora laboral i professora d’economia. 

Tinc 36 anys. Vaig néixer a Lleida i visc a Lleida amb la meva família, estic casada i amb 

fills. Em considero apolítica. Un lema de vida? "Troba la felicitat en el present, no és 

més feliç qui més té sinó qui menys necessita". Hobbies: lectura, passejar i viatjar. 

 

És possible que un banc sigui ètic? 

Com tot, depèn, de les persones que hi hagin al davant de la filosofia que tinguin i del què 

entenguin per ètic, perquè no tothom té la mateixa percepció.  

Creus que els principals bancs treballen amb alguna pauta o manera de fer que puguem 

considerar ètica? 

L’únic que crec que és ètic és la part de l’obra social de les caixes, tot lo altre es purament 

especulatiu cercant el màxim benefici i fins i tot les caixes es guien per factors econòmics, cada 

vegada perillen més les obres socials i no sabem com acabarà 

 

“Les persones també som contradictòries, les 

caixes són un reflex del que nosaltres som” 



98 

 

És coherent que una caixa tingui una obra social per una part i per l’altra intenti aconseguir 

el màxim benefici? 

A ells els hi va molt bé pel tema de la publicitat, et venen l’obra social per amagar els criteris 

econòmics que regeixen la seva estructura, l’utilitzen com a una estratègia de màrqueting 

Per exemple “La Caixa” destina un 18% dels seus beneficis a l’obra social 

S’han de vigilar amb aquestes dades, perquè dels beneficis ja s’han restat els multimilionaris 

salaris de l’Isidre Fainé i companyia, per tant el benefici net ja és el que sobra i que en teoria 

hauria d’estar destinat en la seva totalitat a l’obra social perquè les caixes haurien de ser 

organismes sense ànim de lucre. 

Com s’entén que per una part tinguin 

una obra social i per l’altra inverteixi 

en multinacionals?  

Si, d’una banda està finançant 

empreses relacionades amb la indústria armamentística, que és legal econòmicament i tenen 

la possibilitat de fer-ho (tot i que èticament no es pot permetre) i per l’altra un casal d’avis, no 

és coherent. 

Han de ser polítics els directors de bancs i caixes? 

Jo crec que no, i no només als bancs, també a nivell estatal hauríem de fer com a Itàlia, posar 

tecnòcrates al poder, una persona que n’entengui, jo soc bastant apolítica i amb això ho tinc 

clar. 

Com més formades siguin les persones que dirigeixen el país, millor, perquè ha de ser Rodrigo 

Rato el president de Bankia? Jo no dic que no serveixi però segurament hi ha gent més apta, 

les eleccions a dit mai no estan ben fetes, s’han d’escollir segons les aptituds, i per això no 

congrego amb els polítics. 

Parlant de Bankia, quin dret té, per sobre d’altres entitats que no han utilitzat 

irresponsablement els diners, a rebre aquests 100 mil milions d’euros? 

Com sempre tornem a la política, i en aquest àmbit no interessa que un banc s’enfonsi llavors 

s’han de rescatar, i ja veurem com acabarà el rescat, perquè no serà gratuït ni pels bancs ni per 

nosaltres, per molt que diguin que és exclusiu de la banca ens incumbeix a tots, crec que no 

han controlat el que feien els bancs i se’ls ha anat de les mans. 

S’haurien de jutjar per mala gestió els dirigents de bancs i caixes, com per exemple els de la 

CAM? 

Jo crec que hauria de ser delicte, evidentment que sí, és apropiació de fons de la gent, així com 

els desnonats per no pagar la hipoteca es queden sense pis i amb el deute de per vida s’hauria 

de poder sancionar els alts càrrecs, perquè aquesta vegada ens han rescatat però ja veurem la 

propera... és molt fàcil arriscar els diners que no son teus. 

 

“ Els hi va molt bé (a les caixes) pel tema de la 

publicitat, et venen l’obra social per amagar els 

criteris econòmics que regeixen la seva 

estructura” 
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Què en pensa dels salaris dels dirigents?  

S’estan intentant limitar, almenys les dels organismes intervinguts pel FROB perquè son 

absolutament desorbitades, han d’estar ben pagats perquè tenen molta responsabilitat però 

fins a un límit. 

Veient aquesta banca tan polititzada, s’hi pot confiar? 

Podem confiar per tenir els diners perquè no tenim més 

sortida, perquè a casa no es poden tenir tots, primer 

perquè no existeixen tots aquests diners per l’efecte 

multiplicador i per tant provocaria una fallida dels bancs i del sistema, hauríem de tornar a la 

“peseta” i aquells diners que tinguéssim a casa no servirien més que per empaperar la paret, 

no tindrien cap valor. 

Per tant s’ha de confiar pera què el sistema no faci fallida però jo no li vaig gaire futur a aquest 

sistema, hem de trobar una alternativa perquè no podem seguir així. 

Una alternativa és la banca ètica, quin pes té en aquest sistema? 

Molt poc, tot i duplicar-se en el darrer any continua sent molt petita la porció de mercat que 

ocupa, i tot el què s’inicia amb molt bona fe té una dificultat que és la captació de clients, i 

s’haurà de veure fins a quin punt pot tenir sortida. Jo crec que és viable però s’ha d’anar a poc 

a poc conscienciant a la gent i mirant al futur amb esperança, potser sí que serà la solució 

Què ha de passar per a què la gent passi els seus estalvis a la banca ètica? 

Que generin confiança, ha d’aprofitar la desconfiança que hi ha envers als bancs per captar 

clients i anar captant la confiança de la gent amb la transparència que ofereixen, la confiança i 

els diners. 

Un factor que fa que la gent s’ho pensi alhora de posar els estalvis en banca ètica és que 

ofereixen una rendibilitat més baixa. 

Sí, però la gent busca seguretat i potser prefereixen posar els seus estalvis en banca ètica 

perquè prima la seva seguretat i saben que per exemple no els vendran les famoses 

preferents, el que trobo és que hi ha poca repercussió mediàtica, no han sortit al carrer a fer-

se conèixer. 

Una de les seves polítiques de funcionament es precisament no fer publicitat, no creuen que 

sigui ètic gastar els diners en publicitar-se. 

Sí, però d’alguna manera s’han de donar a conèixer, i jo també ho trobo be que no gastin els 

diners fent publicitat però la gent els ha de conèixer. El que està clar es que si no es publiciten 

no donen peu a que la gent els esculli com a entitat. Per mi el lloc idoni per fer-ho son les 

xarxes socials, com el moviment del 15-M 

És necessària? 

Potser no és necessària però considero que és una opció molt positiva, depèn de com ho miris, 

potser en servirà per solucionar el problema que tenim però si no existís tampoc passaria res. 

“És molt fàcil arriscar els 

diners que no son teus...” 
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Els hi hem de demanar o exigir transparència (als bancs)? 

Sempre, ara sortirà una nova llei sobre transparència, quan vaig saber el contingut em vaig 

enfadar molt perquè deien què la llei no afectaria ni als ministeris ni als bancs, i vaig pensar: 

s’estan cobrint les esquenes, o sigui, transparència per a tots menys per a mi. 

Per molt que sigui una cosa privada hem de saber quant cobren els polítics, no demano saber 

quants cotxes té el ministre d’economia sinó quants diners s’emporta de les arques públiques, 

dels impostos que jo pago on van a parar. La transparència és imprescindible. 

Tenen molt a amagar? 

Jo crec que sí. 

Una factor que diferencia la banca ètica de la convencional és oferir una rendibilitat social en 

comptes de econòmica, què hem d’escollir entre rendibilitat econòmica o social? 

Quanta  més seguretat et dona un banc menys rendibilitat té i per tant quanta més rendibilitat 

també s’ha d’assumir una menor seguretat perquè hi ha més risc, depèn de la aversió al risc de 

cada persona, al meu parer s’haurien de combinar els dos  

Hi ha crisis econòmica o moral? 

Jo crec que les dos, i d’altres factors també, crec que és una conjunció de coses especulatives 

que ens han portat a una situació impossible. 

Jo també diria que es tracta d’una crisis psicològica, quant més ens diuen que estem en crisis 

més ens ho creiem, la gent gran quan va a comprar intenta gastar el mínim perquè diuen que 

estem en crisis quan a ells la pensió no els hi ha tocat, però ara no volen gastar-se 10 euros en 

una cosa, només es gasten 5 perquè troben que la situació no permet pagar 10. 

Per tant aquesta crisi és psicològica, tots ens acabem arraulint a la mínima despesa, en part 

també perquè en el seu moment tothom va estirar més el braç que la màniga, tothom feia 

creuers, es compraven cotxes... És un conjunt de factors el que ha ocasionat aquesta situació.  

Algun consell per sortir d’aquesta crisi? 

Jo no li veig sortida immediata, a nivell d’Europa, Alemanya està molt tancada a obrir noves 

fronteres, la unió fiscal... perquè nosaltres vam començar la casa per la teulada: vam començar 

per la unió monetària quan havíem de tenir primer una unió fiscal harmonitzada amb unes 

condicions europees, tenir la mateixa política fiscal, tenir el mateix IVA aquí que a França... 

perquè els alemanys han de pagar un 22% d’IVA i nosaltres un 18%? els alemanys no estan 

conformes en salvar els bancs espanyols i és normal i això genera desconfiança i la Unió 

Europea se’n ressent: uns volen sortir del euro, els altres que si no haguessin entrat estarien 

millor... i tot això comporta una sèrie de fissures que si no aconseguim solucionar estarem 

abocats al fracàs. Jo crec que la solució és optar per més Europa, més unió i més cohesió com 

va dir el Príncep Felip l’altre dia, harmonitzar tots una mica com els Estats Units, un estat 

federal però que a tot arreu funciona igual. I si vols m’arrisco amb la predicció de que l’ Àngela 

Merkel té els dies comptats perquè està molt sola des que va marxar Sarkozy. 
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Crec que no arribarem a un atur friccional (l'atur que es considera com un moviment normal 

del mercat laboral) fins dintre de 3 o 4 anys com a mínim. 

 

Recopilació núm.5 – Durada: 25’ 47” 

Rubén Requena, Administrador del blog “La voz de la herramienta”. 

Tengo treinta y tantos… en política no concibo ni el estado ni el capitalismo en 
materia económica, prefiero la autogestión y el autogobierno. 

 

¿Qué opina de la banca ética? 

Desde mi punto de vista no hay banca “buena” dado que todas las actuales bancas éticas o no, 

que operan en el Estado español están relacionadas con la usura. Desde un punto de vista 

netamente económico el cobro de intereses conlleva a la inflación irremediablemente. Dado 

que si te prestan 100 monedas y te piden 110, al haber fabricado solamente 100 monedas 

reales es imposible devolver 110 monedas, y por tanto poco a poco perderemos las 100 

monedas prestadas más todas nuestras propiedades. Incluso los micro-créditos son usureros y 

destruyen económicamente, social y espiritualmente a los más pobres de entre los pobres! 

Ahora, cabe decir que esto ocurre con todas i cada una de las cajas i bancos que operan en el 

sistema capitalista. 

Bajo mi punto de vista tampoco es del todo “ética” dado que la banca “ética” ampara a los 

Estados Capitalista como decía anteriormente: O bien les paga tributos o impuestos, o bien les 

presta dinero de forma directa (ONGs) o indirecta (Banco de España). Y por tanto contribuye a 

que el Estado capitalista realice sus fechorías directamente o bien ayuda a las corporaciones 

multinacionales o bancarias (subvenciones públicas, “rescates” financieros). 

 

¿Es posible que un banco sea ético? 

Yo entiendo que para poder serlo 

primero tendría que dejar de ser un 

banco para dejar de financiar al Estado y dejar de prestar créditos del sistema de red 

interbancario; es decir transformándose en una cooperativa de crédito. 

Y el segundo paso sería dejar de ser usurero y no cobrar intereses, como realiza actualmente la 

banca islámica (que por otro lado tampoco es muy ética en otros aspectos). 

Un ejemplo seria el CASX una cooperativas de crédito social autogestionada que prestara 

dineros sin intereses a organizaciones sociales autogestionarias, al más puro estilo de las cajas 

de resistencia obreras del siglo XX. 

 

¿Donde debemos guardar nuestros ahorros? 

En primer lugar cabria preguntarse ¿por tengo que tener ahorros? 

“En primer lugar cabria preguntarse ¿por qué 

tengo que tener ahorros?” 
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Y de tenerlos se pueden invertir en cooperativas de crédito social autogestionada como el 

CASX. O bien en Centros sociales autogestionados, huertos comunales, cooperativas 

integrales,… Es decir invertirlos en proyectos sociales revolucionarios de manera directa y sin 

intermediarios. 

¿Cree en el sistema capitalista? Hay otro mejor? 

No, dado que lleva siglos demostrando su inoperancia y carácter destructor tanto del medio 

ambiente como de la condición humana. Y que solo sobrevive gracias a la intervención directa 

de los Estados nación que inyectan millones y millones de dinero estatal para resucitarlo, dado 

que dependen de él para la producción en masa de armamento. 

Claro que hay sistemas económicos y sociales mejores basados en la revolución integral del 

sujeto tanto a nivel económico, social, cultural y espiritual; a partir de la horizontalidad 

asamblearia, la agroecología y la autogestión. Por ejemplo, tanto Cooperativa Integral 

Catalana, como el pueblo de Marinaleda son dos claros ejemplos de que otro mundo es 

posible, y necesario. 

 

¿Que soluciones puede tener la actual crisis a nivel bancario? 

Ninguna dado que el 97% del dinero financiero es imaginario, es decir es una simple anotación 

bancaria electrónica sin ninguna representación física en el mundo real. La solución a la crisis 

pasa por la autogestión, 

tanto a un nivel colectivo 

como individual. Por lo 

tanto aquí dejo una serie de 

medidas anti-crisis: 

1) Sacar el dinero del banco: Y a vivir sin Cuenta Corriente, vamos como se gestionaba la 

economía hace unos 100 años, sin esclavitud bancaria. 

2) Pagar los menos impuestos posibles: Se trata de alimentar lo menos posible al  Estado 

Capitalista. 

3) Bajar la TV al contenedor de la basura: De este modo te evitaras un gran número de 

complejos, adoctrinamientos, manipulaciones mentales y cabreos. Además de ahorrar energía, 

que el medio ambiente también es importante. Como alternativa tienes Internet y/o 

periódicos y radios libres. Además debes centrar tu atención emocional en tu pareja, hijos, 

familiares, amigos, vecinos y compañeros... Dedica un tiempo diario a la reflexión e 

introspección interior mediante la práctica de un deporte al aire libre, religión, yoga o 

simplemente a pensar tirado en la cama. 

4) Compra tus alimentos agroecológicos en Grupos de Consumo Responsables o directamente 

a agricultores locales: De esta manera le estarás tocando las narices a todo el capitalismo 

agroindustrial. Además de disfrutar de una alimentación más sana y justa. Además puedes 

cultivar la tierra o por lo menos tener un par de macetas en casa. 

5) Participa o trabaja para alguna organización social autogestionaria: Como pueden ser las 

Cooperativas Integrales, EcoXarxas, Sistemas de Organización Local, Grupos de Consumo, 

“Un pueblo que tenga como base de su funcionamiento 

social la corrupción, el hedonismo, el egoísmo, la pereza y la 

cobardía solo pueden conducirle a la bancarrota económica” 
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EcoAldeas, Monedas Sociales…Deja de usar sus monedas capitalistas (€,$), para suplantarlas 

por monedas sociales. 

¿Por lo que dice, los bancos nos roban? 

Sin duda, aquí te dejo unos ejemplos de los principales modos de expolio:  

1) Por la usura (cobrándonos intereses).  

2) Por el dinero deuda, es decir por razón del crédito fraccionario hipotecario. Que se basa en 

la facultad que le otorgan los Estado a los bancos para prestar dinero imaginario a partir de 

una proporción de dinero real. En otras palabras, que los bancos tienen en sus cajas fuertes 

tan solo en 5% del dinero que prestan, es decir que el 95% del dinero de los créditos que 

conceden es de dinero deuda imaginario, y te lo prestan a cambio de dinero real o de tus 

propiedades reales, y además con intereses !!! Para entender mejor esta cuestión recomiendo 

el documental de animación “El Dinero es Deuda”. 

3) Mediante las ayudas estatales (FROB) que reciben para tapar sus pérdidas y banca rotas. Es 

decir que siguiendo con la expresión “Beneficio privado, coste público”, cuando quiebran 

reciben millones de euros del Estado, dinero recaudado (robado) a las clases populares 

mediante impuestos: IRPF, IBI, IVA, Impuesto de circulación, multas, Tasas,…. 

¿Estamos ante una crisis económica o moral? 

La crisis económica es un síntoma y no una consecuencia. Es decir, del mismo modo que la 

fiebre es un síntoma de una enfermedad por ejemplo una gripe. La crisis económica no es más 

que un síntoma de la verdadera crisis que no es otra que una profunda crisis cultural y 

espiritual, que da como resultado una sociedad sin valores morales y éticos. Dado que un 

pueblo que tenga como base de su funcionamiento social la corrupción, el hedonismo, el 

egoísmo, la pereza y la cobardía solo pueden conducirle a la bancarrota económica.  

En otras palabras la ideología capitalista nos ha destruido no solo económicamente, sino 

también como individuos y sociedad. Destruyendo nuestros valores de cooperación, 

solidaridad y de amor profundo por la verdad y la justicia. Adoctrinándonos en el servilismo, la 

competencia desleal, la cobardía y el amor profundo por el interés propio, sobretodo 

monetario. Sin olvidar que esta ideología capitalista materialista ha sido y está promovida por  

las elites estatales capitalistas que poseen todas los medios de manipulación, adoctrinamiento 

y aleccionamiento metal a su disposición, por un lado los medios de comunicación masivos 

(TV, radio, Internet y prensa) y por el otro todos los sistemas de educación (Escuelas, institutos 

e Universidades). Son capaces de corromper totalmente la libertad de conciencia y 

pensamiento de las clases populares oprimidas y dominadas. 

 

 

Pondré un ejemplo, la sociedad alemana tiene un sistema económico muy potente, pero dicho 

bonanza económica no nace de la nada. Surge de ser una sociedad con unos fuertes valores 

morales y éticos donde la palabra corrupción es tabú, y la malversación de fondos estatales es 

además de uno de los delitos más graves, un pecado social mortal. 

“La economía es el espejo de la sociedad que la forja” 
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Del mismo modo que la cara es el espejo del alma, la economía es el espejo de la sociedad que 

la forja. Y por tanto ante una sociedad de borregos infantilizados donde les preocupa más el 

pan (consumismo, subsidios) y circo (fútbol, F-1) que la cultura y el bien común, es normal que 

tienda a la bancarrota económica más temprano que tarde. Y por tanto es normal que solo 

salgan a la calle a protestar, como la masa melancólica que son, por un pasado de super-

consumo destructor no solo del medioambiente y del resto de pueblos que cohabitan con ellos 

en el planeta. Sino también destructor de si mismo como seres humanos tanto física, metal 

como espiritualmente, junto con toda la riquezas tanto material (huerta, bosques) e inmaterial 

(cultura...) que sus antepasado les legaron. Dado su amor por la comida y cultura basura. 

 

Recopilació núm.6 – Durada: 33’ 50” 

Rafael Allepuz, Professor del departament d'Economia Aplicada de la 

Universitat de Lleida i vicedegà de la Facultat de Dret i Economia en funcions de Cap 

d'estudis de les titulacions de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i de 

grau en Turisme. President de la comissió de Justícia i Pau a Lleida. Formo part del grup 

promotor de FIARE, banca ètica, a Lleida. Afiliació sindical a Comissions Obreres. 

Membre de la Junta de personal acadèmic de la Universitat. 

Tinc 53 anys. M'identifico més amb el progressisme econòmic, basat en l'equitat i la 

justícia, i la sensibilitat social que políticament s'aproxima més a les propostes 

d'esquerres. Les persones vivim en col·lectivitat, i els problemes que vivim han de ser 

compartits pels demés. Sóc partidari de les igualtats d'oportunitat per a totes les 

persones, independentment de la seva raça, gènere o classe social. Les desigualtats si 

són per causes injustes m’indignen.  

 

Consideres ètic el funcionament de la banca? 

Les entitats financeres en general (caixes, bancs…) s’han apartat de la seva funció, la seva 

funció era d’intermediació, però quan van descobrir altres vies de guanys per poder 

augmentar el seu nivell de beneficis... s’han desviat el seu objectiu 

S’ha creat un mercat especulatiu a nivell mundial, i això no és bo, a mi no m’agrada 

l’especulació però podria entendre què una part mínima o marginal de l’economia fos 

especulativa, però no en la dimensió actual i la crisi ho demostra. Quan algú guanya alguna 

cosa és perquè s’ha esforçat, i de fet valores els resultats si hi ha hagut un esforç darrere. 

La banca ètica dóna una solució? 

La banca ètica planteja una alternativa, i sobre el paper de les banques ètiques, bé perquè 

conec com funcionen o bé perquè les persones que estan al capdavant m’inspiren confiança i 

em donen credibilitat penso que és una molt bona opció. Evidentment no deixen de ser 

entitats financeres però potencien unes activitats selectives com donar crèdit a algunes 

entitats què es trobin en el marc del desenvolupament humà, què preservin el medi ambient... 
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Per què no es coneix aquest tipus de banca? 

Doncs no ho sé, difusió n’hi ha i la gent cada cop ho coneix més, però els mitjans de 

comunicació potser no fan la difusió que haurien de fer, i perquè aquestes entitats no volen 

utilitzar vies de promoció i publicitat que si ho fan la resta de bancs, costa més arribar a la gent 

però cada cop se’n parla més. 

A qui no li interessa? 

A la banca convencional segur que 

no li interessa, i tampoc a altres 

persones què bé per interessos o bé per ideologia no creuen en aquest tipus d’entitats o els 

què les consideren utòpiques i creuen que ara són així però més endavant les persones les 

corrompran amb l’ambició desproporcionada. 

En canvi hi ha gent que coneix la banca ètica però no canvia d’entitat perquè la banca 

convencional els ofereix més interessos... 

Uff, aquesta és una feina feixuga però què s’ha de fer... s’ha de canviar la consciència de la 

gent i mentalitzar a la gent de què allò que guanyes hagi estat mitjançant un esforç, hi ha 

d’haver una cultura de l’esforç diferent a la que hi ha ara i entendre també que no cal 

ambicionar tant per ser feliç, si amb menys ja som feliços no cal ambicionar a més. 

Ara mateix aquesta alternativa és fiable? 

En aquest moment sí, sempre que al davant d’una entitat hi hagin persones, sempre hi ha el 

risc de que pugui sorgir una malversació... es tracta de confiar en les persones, confiar en què 

no tothom és pervers, no tothom és corrupte i que pot haver gent fiable i integra des del punt 

de vista personal.  

És necessària? 

En aquest moment sí, fins i tot abans de la crisis, 

tot i la bonança econòmica hi havia moltes 

desigualtats, sempre han estat però l’objectiu 

màxim és eliminar-les i als que diguin què és utòpic els contestaria que cap a la utopia hem 

d’anar, jo considero que tinc una gran sensibilitat social i em fa mal veure els informes FOESA 

que deien que el 2006 (en bonança econòmica) hi havia un 20% de la societat vivint en la 

pobresa... Mentre hi hagin desigualtats les coses no es fan bé, i ratifica el que deia abans de la 

crisis.  

Que els va passar a les caixes? 

Com no hi ha diners es tracta d’un problema de preferències, en aquest cas han preferit 

eliminar l’obra social i dedicar els diners a reflotar l’estructura de les caixes per donar una 

estabilitat a l’entitat. 

Això demostra que l’obra social és un objectiu secundari per a les caixes. Amb els anys les 

caixes s’han convertit en bancs. 

 

“els mitjans de comunicació no fan la difusió 

que haurien de fer d’iniciatives tan positives 

com les finances ètiques ” 

“la banca ètica no és un fons 

solidari, és tota una filosofia de 

treball” 
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Les caixes d’estalvis, dirigides per polítics? 

Originalment tenia el seu sentit, però hem vist que les caixes s’han desvirtuat molt amb els 

polítics com a directors. 

La banca ètica, es convertirà en un enemic dels bancs? 

Més què enemic jo crec què es pot convertir en un competidor que ajudi a les entitats 

convencionals a reorientar la seva activitat, ara veuen què la banca ètica està guanyant terreny 

i algunes han llençat fons solidaris, però la banca ètica no és un fons solidari, és tota una 

filosofia de treball i de orientar la seva activitat financera. 

Per tant a mi què em vingui La Caixa i què em digui què té un fons ètic no m’inspira confiança 

perquè d’una banda té el fons ètic però d’una altra continuen finançant armament, 

especulació... Jo no invertiré en aquest fons ètic. 

La banca ètica ha de continuar creixent i ho farà, i demostrarà que hi ha una altra manera de 

fer negoci i de treballar de tal manera que les altres entitats canviïn. 

Què passaria si tothom passés els estalvis a la banca ètica? 

Estaríem en un altre món molt diferent de com el tenim ara. 

Què t’aporta com a client? 

Molta tranquil·litat, en el sentit de què sé què estic facilitant que faci negoci i prefereixo que el 

negoci que puguin donar els meus diners vagi a 

parar a la banca ètica. 

Sistema capitalista? 

Un sistema alternatiu NO existeix, aquest altre 

model que hauria de substituir-lo ha de sorgir 

dels  canvis que hem d’anar implementant, s’ha obert un període de transició d’un model cap 

a un altre, un model que ara mateix no sabem com serà, un altre món és possible? Si, però 

com diu l’Arcadi Oliveres, un nou sistema és com un trencaclosques de 24 cubs, i el què hem 

de fer es girar les peces una a una de manera què tenint-les girades totes les cares hauria de 

donar una imatge ben diferent a l’altra cara, però això s’ha de fer cub a cub. 

La banca ètica és un cub, però el món de les empreses ha de canviar, el de la cultura també, la 

política... i quan s’aconsegueixi canviar-ho tot sorgirà el nou sistema, jo crec que s’ha iniciat 

una transició molt lenta però que portarà a un sistema que jo no veuré. Crec, doncs, que tots 

ens hem de preocupar i treballar (dedicant-hi part del nostre temps lliure, entenent per aquest 

aquell fora de les obligacions laborals i familiars) per la nostra societat i pel nostre món, fent la 

nostra aportació al bé comú per aconseguir un món nou, diferent, que crec possible, amb més 

justícia, pau i solidaritat. 

La classe política lluitarà per aquests canvis? 

És un cavall de batalla important, als alumnes els dic que tenim crisi econòmica però sobretot 

tenim crisi política, i això és més perillós, tinc poca confiança en els polítics, han de perdre el 

“s’ha de canviar el model de 

democràcia i les lleis, perquè no 

estem en una democràcia, només 

votem cada 4 anys...” 
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protagonisme que tenen per a guanyar-lo la ciutadania, s’ha de canviar el model de 

democràcia i les lleis, perquè no estem en una democràcia, només votem cada 4 anys...  i això 

només ho poden fer els polítics. 

No estem en una democràcia, és una partitocràcia, han d’haver més partits que aportin més 

riquesa, més debat, perquè mires les intervencions al parlament i sembla un circ, quan parla 

un polític, es igual el que digui què estan tots els del seu partit aplaudint-lo, els altres xiulant... 

Si una cosa la diu el del meu partit esta bé, si ho fa el del partit contrari encara que digui el 

mateix esta malament. 

S’haurien de jutjar polítics i banquers per mala gestió?  

Si, i és un dels problemes que té Espanya, la impunitat, no pot ser que hi hagin tants casos 

oberts de corrupció que no es tanquen mai. I això ha de canviar, han de retre comptes de les 

seves accions. 

A mi m’agradaria que els diputats de Lleida que estan al Parlament els preguntessin què fan 

per Lleida, perquè no en sabem res del que fan per la ciutat, estan allà asseguts cobrant, però 

com ha estat la seva gestió? 

Crisis econòmica o moral? 

La crisis econòmica és conseqüència dels valors que no han estat els adients, en els últims anys 

en els temes polítics, econòmics, socials... han tingut més pes els “contravalors” que els valors, 

i la balança s’ha de revertir. 

Què hem de fer com a ciutadans?  

Implicar-nos, implicar-nos... fer difusió d’allò que creiem, perquè els mitjans de comunicació 

estan fent difusió de coses que estan passant però hi ha d’altres que no faciliten la seva 

difusió.  
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Recopilació núm.7 – Durada: 42’34” 

Arcadi Oliveres, Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular del 

departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. President 
de Justícia i Pau. President de la Fundació Universitat Internacional de la Pau de Sant 
Cugat del Vallès.  President honorari de l’Associació FETS. Vicepresident de la 
Federació Catalana d’ONG per a la Pau. Membre del Comitè Internacional de la 
Fundació per a la Pau i de la Societat Catalana d’Economia. Vocal del patronat del Casal 
d’Europa de Sabadell i del de la Fundació “Un sol món”. Expert en relacions nord-sud, 
comerç internacional, deute extern i economia de defensa, imparteix també 
nombroses classes de màsters i postgraus en cooperació i desenvolupament. 

Tinc 67 anys. Porto tota la vida treballant i lluitant pel que crec que és just. "Estimem 
més quan cerquem estructures justes que quan remeiem les conseqüències de les 
estructures injustes". 

A què es dedica l’ONG Justícia i Pau de la qual és president des de l’any 2001? 

Quan ens hem de definir sempre diem que som una cadira de quatre potes, la primera és la 

pota dels drets humans, vam començar a treballar per aquesta causa a l’Estat Espanyol en el 

moment en què hi havia interessos polítics, pena de mort... Sobretot treballem amb 

immigrants i amb països subdesenvolupats. La segona pota és el desenvolupament econòmic 

dels pobles del tercer món, tot i que no tenim projectes fem una tasca de conscienciació 

mitjançant conferències i jornades. La tercera constitueix la pau i el desarmament, promovem 

l’objecció fiscal a la despesa militar, la presa de consciència en el tema de les guerres, 

pressionem per a què els bancs deixin de banda aquest tipus d’indústria... I per últim, la 

pobresa i discriminació, com per exemple l’assistència a la presó. 

Si li sembla bé entrem en matèria, quin creu que ha estat el desencadenant del recent rescat 

econòmic a un cert grup de bancs i caixes? 

S’ha fet una inversió sense un plantejament previ al voltant del bon resultat de la mateixa, hi 

ha hagut dues accions especulatives, una amb els pisos i l’altra amb la borsa en què els bancs 

s’han arriscat, els bancs han invertit en pisos per obtenir un interès, però aquests pisos que es 

van construir sense cap tipus de necessitat de que es construïssin i la gent no els va poder 

comprar. A la vegada s’ha invertit en activitat especulativa que es fa a les borses gràcies a 

l’aparició dels nous models financers que són molt arriscats, que proporcionen una gran 

rendibilitat però no asseguren les quantitats... I a partir d’aquí s’han vist atrapats. 

El que han fet és demanar assistència als governs per a què els subvencionin aquestes pèrdues 

i puguin ser capaços de mantenir-se, cosa que penso que ha estat un error, s’haurien de deixar 

caure i que  el Banc d’Espanya salvés els clients però no el banc. Això però, ha adoptat una 

segona dimensió, doncs els governs s’han deslligat per ajudar a aquests i ara no poden 

mantenir els sistemes de sanitat, d’educació... Al final és el ciutadà el qui paga dues vegades. 

“El banc és un negoci capitalista absolutament pervers que no pretén mai ajudar, ni 

tan sols en temps de bonança” 
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Per què no es va controlar en el seu moment l’atorgament de crèdit als clients i per què hi ha 

tanta falta de crèdit actualment? 

Hi ha una part de responsabilitat per part dels bancs però també per part dels organismes 

competents com ara el banc d’Espanya o el BCE (Banc Central Europeu), quan les rendibilitats 

eren altes es van deixar els diners sense cap tipus d’escrúpols. 

Els bancs han estat salvats, fa poc parlaven de 230 mil milions d’euros que ha dedicat el govern 

en aquests anys a aquest rescat i aleshores els bancs han rebut aquests diners públics però han 

après la lliçó i ja no donen el crèdit amb la mateixa alegria, l’han restringit i han tancat l’aixeta 

tant pel venedor com del comprador. 

En canvi els beneficis de la banca i dels grans banquers continuen essent multimilionaris... 

La banca té uns marges de beneficis 

extraordinaris, amaga també molts diners en 

paradisos fiscals cosa que també fan les 

grans empreses i això fa que els resultats 

siguin excel·lents i també per tant per als 

personatges que les dirigeixen. 

Enmig d’aquest panorama, podem confiar 

en els bancs?  

Jo no hi confiaria gens ni mica, el banc és un negoci capitalista absolutament pervers que no 

pretén mai ajudar, ni tan sols en temps de bonança, un banc no finança un projecte 

empresarial segons el projecte sinó que ho fa segons si aquest li permet aconseguir uns guanys 

majors i per tant si aquest no complia els requisits no se li atorgava el crèdit, cosa que és una 

contradicció perquè el capitalisme és un sistema que es basa en el risc i ells en canvi no en 

volien cap de risc. Són molt poc de fiar, encara que tinguin diners, moralment són poc de fiar. 

S’han deixat endur per la cobdícia? L’home és cobdiciós per naturalesa? 

Jo penso que l’home no és cobdiciós per naturalesa. El sistema actual de comunicacions i el 

model actual de societat en que s’està seguint l’American Way of Life, el triomf individual, el 

guany com a objectiu primordial, el lucre personal... fa de la cobdícia un element important, 

però els antropòlegs estudien el comportament dels grups humans se’n donen compte que no 

és necessariament propi del gènere humà, tot i què està molt al dia en el moment actual i els 

mitjans de comunicació també ho afavoreixen però jo penso que es pot dur a terme una vida 

cooperativa, una vida solidària... 

La llibertat dels bancs ha de ser absoluta? 

Per descomptat s’ha de canviar el sistema bancari, els bancs haurien d’estar sotmesos a unes 

regulacions, la primera i més important l’eliminació del negoci de l’especulació,d’aquests 

valors arriscats, dels mercats de futur... És com una mena de capa que se superposa a la 

economia real que la perjudica. 

 

“El sistema actual de comunicacions i el 

model actual de societat en que s’està seguint 

l’American Way of Life, el triomf individual, el 

guany com a objectiu primordial, el lucre 

personal... fa de la cobdícia un element 

important”  
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El sistema capitalista...  

S’ha de destruir, és un sistema criminal i assassí que hem de destruir el més ràpid possible, el 

capitalisme segons les Nacions Unides mata de fam cada dia a 100.000 persones, un sistema 

que mata de fam a tanta gent és criminal, i no només això, també és un sistema destructor del 

medi ambient, que ha sigut capaç d’exhaurir gairebé tot el petroli que s’ha anat formant 

durant milions d’anys, ha augmentat la temperatura del planeta, ha destruït la capa d’ozó, ho 

ha contaminat tot...  

Ara, si em preguntes si n’hi ha un altre et diré que no, hi ha hagut intents de canviar el sistema 

com el socialisme utòpic que d’altra banda presenta molts inconvenients, però no vol dir que 

no es pugui crear un de nou. Jo he tingut la sort de presenciar en comptades ocasions el Fòrum 

Social Mundial per discutir precisament això, el lema del fòrum,  un altre món és possible. 

Sincerament crec que s’estan fent passos 

agegantats des de l’òptica d’alternatives 

que ajudin a canviar el sistema, ara, posar-

ho en pràctica serà més complicat perquè 

depèn dels polítics. 

Per exemple l’economia del bé comú? 

Sí, el que promulga el senyor Felberg en seria un exemple, jo penso que es pot anar per aquest 

camí. 

Estem en una crisi econòmica o moral? 

Estem en una crisi econòmica important derivada d’una profunda crisi moral, perquè si 

aquesta voluntat d’augmentar el benefici i de tenir encara més no hi fos, la crisi no l’estaríem 

patint. És una crisi amb una causa econòmica però fruit d’una valors morals molt deteriorats. 

El prestigiós despatx d’advocats  “Labaton Sucherow”va realitzar un estudi al voltant de 500 

professionals de les finances a Londres i Nova York i va extreure la conclusió que el 24% creia 

que per tenir èxit s’ha d’actuar de forma no ètica, i el 16% assegura que cometria “delictes 

financers” si pogués evadir les represàlies... Què en pensa?  

És una trista dada que denota la baixesa moral a la que hem arribat, no coneixia les xifres però 

malauradament no m’estranya perquè el món econòmic està regit per uns perfectes immorals 

i estic cansat de dir a les meves conferències que a nivell de l’economia mundial estem 

governats per una banda de delinqüents i penso que això s’ha de dir tantes vegades com es 

pugui. 

Passem al tema de les caixes, han d’estar dirigides per polítics? 

Les institucions financers han d’estar dirigides sempre per bons professionals, però els bons 

professionals no sempre han d’actuar de manera independent perquè les caixes es van crear 

amb una finalitat ètica i social que desprès va desaparèixer. El problema és que aquesta missió 

de les caixes què és intrínseca amb elles mateixes va derivar cap a accions que els governs 

volien dominar, algunes caixes han estat dominades per diputacions, ajuntaments, partits 

“El sistema capitalista S’ha de destruir, és 

un sistema criminal i assassí que hem de 

destruir el més ràpid possible, el capitalisme 

segons les Nacions Unides mata de fam 

cada dia a 100.000 persones”  
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polítics... i d’altres per patronats i fundacions que potser s’han alliberat una mica d’aquesta 

agressió política sense que necessàriament ho hagin fet millor o pitjor. 

Què els diferència dels bancs convencionals? Quin nivell de coherència tenen?  

La gran diferència, tot i que ara ja no n’hi ha cap ni una, seria la personalitat jurídica, un banc 

és una societat anònima amb uns fins lucratius i una caixa era una fundació que havia sorgit a 

partir d’un capital i què estava destinada a una finalitat molt concreta. 

Pel que fa a l’obra social, com les caixes obtenen un benefici i com no tenen accionistes han de 

dedicar-lo a això. Ara, tu planteges una 

pregunta complicada, aquests beneficis 

els ha obtingut mitjançant un negoci de 

risc i que de vegades s’ha dirigit cap a 

finalitats poc pertinents com la droga, les 

armes... Potser fins ara ho havien fet més 

els bancs que les caixes però en aquest 

afany de lucre hi ha participat tots i les 

caixes n’han acabat sent responsables. 

Tenim alguna alternativa als bancs i caixes convencionals? 

Jo diria que n’hi ha un parell o tres, una opció és la cooperativa de crèdit, que a nivell local 

funciona des de fa molts anys així com les caixes rurals, després tenim les diferents caixes dels 

col·legis d’advocats, d’enginyers, d’economistes... També hi ha hagut altres alternatives com 

els Fons de Solidaritat a Andalusia, que són com una mena de bancs però que en el fons són 

grups d’amics que van dipositant diners en un compte i quan un d’ells té una necessitat o per 

exemple, un amic dels set que formen el fons es casa, doncs els altres ajuden amb els seus 

estalvis a pagar el pis. Per últim trobaríem la banca ètica. 

Què entén per Banca Ètica? 

Jo la definiria no tant per la seva manera de funcionar que no és tan diferent de la banca 

convencional sinó més aviat la idea de transparència, que si tu ets client sàpigues en tot 

moment que estàs fent amb els teus diners, en segon lloc que es mouen per mitjà dels criteris 

negatius que significa que no invertiran en armes, en droga, en explotació... i per últim es 

regeixen per criteris positius, és a dir, controlar què els crèdits que s’atorguen vagin encarats 

per una banda a educació i cultura, per altra banda a medi ambient, per altra banda a justícia 

social... penso que aquestes característiques defineixen un banc ètic 

Com van ser els inicis de la Banca Ètica a Catalunya? 

No vull presumir, però vaig ser a Barcelona fa cosa de vint anys una de les primeres persones 

que va parlar de la Banca Ètica, vam organitzar unes jornades i va venir molta gent. 

Et diré més, abans de què es parlés a Catalunya de Banca Ètica hi havia una cooperativa al País 

Basc, la Cooperativa de Mondragón, què és la propietària d’una cadena de supermercats què 

es diu Eroski, doncs bé, aquesta cooperativa tenia (i té encara) una caixa d’estalvis pròpia però 

que no era convencional, era una cooperativa de crèdit amb una visió molt concreta de les 

relacions laborals, el tracte amb els treballadors, els tipus d’interès... Cap als anys setanta quan 

“Alternatives? Si que n’hi ha, en serien 

opcions les cooperatives de crèdit, les caixes 

rurals,  les diferents caixes dels col·legis 

d’advocats, d’enginyers, d’economistes... i 

d’altres com els Fons de Solidaritat a 

Andalusia, i finalment, la Banca Ètica” 
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encara ningú parlava de Banca Ètica jo vaig 

anar a una petita oficina d’aquesta 

cooperativa a Barcelona a obrir un compte 

bancari perquè ja pensava que les coses 

havien d’anar amb un caràcter diferent. 

La Banca Ètica, és un oxímoron? 

Un oxímoron és una agrupació de dos paraules en què el significat de la primera anul·la el 

significat de la segona i a l’inrevés, ara per ara, el terme de Banca Ètica sí que ho és, que el dia 

de demà totes les banques fossin ètiques? Llavors podríem parlar en propietat, però com avui 

el 95% de les banques no ho són, evidentment dir Banca Ètica és un oxímoron. 

Per què s’atorguen aquesta etiqueta de “ètiques”? 

No s’ho diuen ells, nosaltres les anomenem així perquè és la realitat, l’única que s’ha dit Banca 

Ètica ha estat la Banca Popolare Ètica italiana. I jo tampoc estic d’acord en què se les anomenin 

així, no m’agrada que diguin que són els més ètics tot i que en el fons si que ho siguin. 

És necessària? 

És imprescindible, és imprescindible en la mesura que el funcionament actual de la economia 

exigeix institucions financeres. 

Tots els principis de l’ètica són aplicables a aquest tipus de banca? 

Ho haurien de ser, si no els complissin tots no formarien part de la banca ètica tot i que ho 

haurien principis més bàsics i d’altres més allunyats, però en principi s’haurien de poder aplicar 

tots. 

Hi ha empresaris que no creuen en la banca ètica... 

 Jo penso que l’ètica no només s’hauria de tenir en la banca sinó a tot arreu, al món 

empresarial per exemple, el problema no és que un empresari no treballi amb banca ètica, el 

problema és que no sigui ètic, tant si hi treballa com si no. 

Jo crec que l’ètica i l’empresa han d’anar lligades sempre, i sincerament penso que s’estan fent 

passes per a tenir un sistema capitalista ètic. 

Quin és el llindar que marca l’ètica o la no ètica, quin és el punt mitjà? 

És una línia molt difícil, i ara hi ha un tema molt famós que no està resolt a la banca ètica, els 

fons de pensions, la banca ètica vol entrar en aquest món que fins ara no havia tocat. 

Posem el cas que per obtenir els diners que ha de donar als clients invertissin en bons i 

obligacions de l’Estat, i per tant en una petita part aniria destinada al Ministeri de Defensa, 

llavors s’hauria de plantejar si aquesta situació és acceptable o no. 

Això els faria perdre la coherència? 

Sí, el que passa, i jo sóc molt conscient d’això, és que es tracta d’un tema molt complicat i que 

no és fàcil resoldre.  En castellà diuen allò de “lo mejor es enemigo de lo bueno”, és a dir, és 

“La primera banca ética a Catalunya va 

sorgir de la taula on estaves esperant a què 

arribés, en aquesta taula l’any 1999 ens vam 

reunir trenta-cinc organitzacions catalanes 

per intentar formar-la... i ara en podem 

veure els fruits” 
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tant i tant purista, tant i tant  bo tot, que al final no faries res, perquè si l’objectiu és ser purista 

en quant es faci fosc haurem d’encendre el llum, i l’electricitat és d’Endesa què és una 

empresa impresentable. 

Jo accepto que hi ha dificultats, que hi ha decisions compromeses, però la línia general ha de 

ser ètica. 

Podem ser 100% coherents? 

No, hem de tendir cap a la coherència, hem de fer les coses el millor possible, però és evident 

que a les vuit de la nit haurem d’obrir el llum. 

Que et pot oferir un banc ètic? 

Per començar, la mateixa operativitat que un banc convencional, fóra d’això un banc ètic et 

pot oferir tot el què els altres no t’ofereixen. Un banc convencional m’ofereix incoherència, jo 

puc dir que estic en contra de les armes i tenir un dipòsit que financi l’industria 

armamentística. 

Tot i què la banca tradicional estic obligat a tractar-la, començant perquè em paguen la 

nòmina per “La Caixa” és evident que la banca tradicional no em pot oferir res i la banca ètica 

m’ofereix tot el que busco, sobretot des del punt de la coherència. 

Jo no em preocuparé per l’ interès, si és més alt o més baix, entre d’altres coses perquè no tinc 

“peles”, però tinc la garantia de què els meus diners tenen una bona destinació. 

Una de les conclusions que he pogut extreure de les enquestes que he realitzat per al treball 

és què el 40% dels joves estarien disposats a què la seva entitat invertís en l’industria 

armamentística si així els proporcionés una major rendibilitat. Què en pensa? 

És un desastre, això demostra què la manera de pensar està directament relacionada amb els 

valors que tenim al darrere i malauradament els valors, que a més a més són els valors que 

promouen els mitjans de comunicació, escolti, vostè compri més ara que ve Nadal, facis amb 

aquest cotxe què és mot bo, viatgi amb aquesta companyia... doncs evidentment això és una 

mica la mentalitat, que podria ser que hi hagués algú que amb aquestes coses anés una mica 

contracorrent, però és què s’ha de fer. 

Quina relació té la Banca Ètica amb els diversos moviments socials en els últims temps? 

No tenen res a veure, la relació pot ser-

hi des del punt de vista de què la gent es 

mentalitza de què el que fan els bancs 

no els agrada i per això s’han passat a la 

Banca Ètica i això ha fet que per exemple 

Triodos Bank hagi duplicat el seu nombre 

de clients en el darrer any, ara, l’origen, 

el naixement  de la Banca Ètica a 

Catalunya no és aquest, de fet, va sorgir 

“La gent s’apropa a la Banca Ètica com a un 

acte de rebel·lió envers el sistema bancari i 

també perquè hi ha hagut algun fracàs 

estrepitós d’alguns bancs, Bankia, Caixa de 

Catalunya, la CAM... I per això la gent es 

decanta per aquesta opció que a més a més 

et dóna garantia” 
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de la taula on estaves esperant a què arribés, en aquesta taula l’any 1999 ens vam reunir 

trenta-cinc organitzacions catalanes per intentar formar una Banca Ètica a Catalunya, i 

evidentment el 15M no havia nascut.  

El naixement és independent d’aquests moviments, ara la força què està agafant és lògica que 

l’agafi perquè al cap i a la fi prové d’una manera de veure les coses relacionada amb l’ètica, la 

coherència, la voluntat de què les coses es facin d’una altra manera... I en conseqüència la 

gent té ganes de què això funcioni. 

Notes que hi ha un moviment de conscienciació? 

Si ho preguntes a en Melé, et dirà que ell és ben conscient i que altres banques també ho fan, 

és lògic que aquesta pressa de consciència acabi quallant amb l’operativa d’aquestes 

empreses.  

A qui pot interessar que no existeixi la Banca Ètica? 

De moment encara a ningú, però el dia que pugui fer pessigolles a la banca convencional no 

m’estranyaria que aquests els desprestigiessin, però ara per ara com que és una franja tan 

petita del sector no els preocupa. Avui no penso que ningú els vulgui mal, d’aquí uns anys 

podria ser. 

Quina pot ser la reacció en aquest hipotètic cas, el “joc brut” o més aviat canviar 

l’enfocament dels productes de manera que s’assemblin més a la forma de treballar de la 

Banca Ètica?  

Això es va fer fa uns anys, el que s’anomenaven fons ètics, que ara gairebé han desaparegut 

del mapa, consistien en uns fons específics que els bancs declaraven ètics, i en aquells fons no 

invertien en armes, en droga...  Com a banc podien ser una cosa negada al 100% però d’entre 

tots els fons n’hi havia un d’ètic, que venia a ser com una neteja d’imatge, però poc a poc es va 

anar difuminant arran que es va fer un estudi de ESADE que va analitzar tots els fons ètics i va 

demostrar que de tots els fons que es 

deien ètics a Espanya només hi havia un 

que era ètic i els altres eren tots engany. 

Què ha de passar per a què la gent es 

decideixi per la Banca Ètica? 

En part la gent s’apropa a la Banca Ètica 

com a un acte de rebel·lió envers el 

sistema bancari i també perquè hi ha 

hagut algun fracàs estrepitós d’alguns bancs, Bankia, Caixa de Catalunya, la CAM... I per això la 

gent es decanta per aquesta opció que a més a més et dóna garantia, tot i què hi ha qui pensa 

que de garantia no en dóna cap i que s’acabaran en quatre dies. 

Quina fiabilitat tenen? Si ens cenyim a l’índex de solvència Triodos Bank es troba en segona 

posició a nivell estatal... 

Aquesta solvència primerament està marcada perquè el seu negoci no és de risc i segon què 

com a entitats financeres que són, estan avalades pel Banc d’Espanya, i en el cas de Triodos, en 

“L’activisme per causes justes hauria d’anar 

acompanyat d’actituds personals, lligades 

amb la coherència i l’austeritat, és a dir, que 

tot el que pensem sigui coherent amb tot 

allò que fem en el món financer, en el món 

laboral, en el món empresarial...” 
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“El model social i econòmic a Europa és infinitament més injust que el nord-americà, a 

Estats Units tothom que acaba l’institut, la universitat... pot treballar, tothom! És un 

món d’oportunitats on la renta per càpita és el doble que l’europea” 

“Els mitjans de comunicació dirigits pels polítics han carregat des del començament 

de la crisi contra tot, inclús contra els empresaris, per amagar el veritable origen de la 

crisi.... la seva nefasta gestió i la corrupció. Al jovent us tenen enganyats”  

“Banca Ètica, ONG’s... estàn molt bé però no solucionaran res, el problema és polític” 

 

tractar-se d’una entitat Holandesa compta també amb l’aval del Banc d’holanda de manera 

que la fiabilitat en aquest cas és doble. 

Per què no es coneix la Banca Ètica? 

Les capacitats de difusió d’aquestes entitats són molt més reduïdes de les que pot tenir un 

gran banc amb el seu aparell de màrqueting. 

Segons les dades que he pogut extreure trenta de cada cent coneixerien la Banca Ètica... 

Sí, però amb aquestes coses no s’ha de ser pessimista, quan vaig començar jo, era un 0,001%, 

si ara hem aconseguit un 30% vol dir que la cosa va millorant, amb això jo sóc bastant 

optimista. 

Què més podem fer per canviar una mica tot plegat? 

El primer i més important és tenir bona informació, els mitjans de comunicació ens fan veure 

un món que no és real, segon, quan tinguem la informació el que hem de fer és associar-nos 

amb altra gent així com van fer els del 15M i per últim començar a actuar, per exemple 

intentant impedir el tancament d’un ambulatori, el desnonament d’una família... I això hauria 

d’anar acompanyat d’actituds personals, lligades amb la coherència i l’austeritat, és a dir, que 

tot el que pensem sigui coherent amb tot allò que fem en el món financer, en el món laboral, 

en el món empresarial... I no abusar del nostre planeta de recursos limitats.  

Conversa no transcrita49 – Durada: 1h 40’ 

Manel Raventós, Empresari agrícola. President de la Fundació Claver. Patró de 

la Fundació Oscobe.   

Tinc 53 anys. Casat i amb fills. Porto tota la vida dedicant-me a l’empresa agrícola, de 

tradició familiar. Tinc força vinculació amb l’escola i la parròquia. En política sóc més 

aviat de dretes però sense cap partit que m’inspiri confiança. S’han de canviar les lleis i 

endurir-les, els polítics són els culpables d’aquesta desfeta de país. Hobbies? La caça, 

l’esquí, l’ornitologia...  

  

 

 

 

 

                                                      
49

 Les conclusions d’aquesta xerrada han estat incloses en el treball. La llargada considerable i el format 
en  què es va realitzar aquest intercanvi d’informació no és l’idoni per a la seva transcripció. 
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8.2 Notícies (L’actualitat de la banca) 

Recull de notícies que suporten els factors destacats popularment de la 

banca convencional 

 

Deutsche Bank anuncia un BAI de 1.100 millones de euros 

El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.100 millones de euros en el trimestre, frente 

a los 942 millones del tercer trimestre de 2011, con un incremento de 185 millones, de un 

20%. 

Por su parte, el beneficio neto ascendió a 755 

millones de euros, frente a 777 millones del 

tercer trimestre de 2011. El beneficio diluido 

por acción en estos tres meses fue de 0,78 

euros, en comparación con los 0,74 euros de 

2011. La ratio de beneficio antes de 

impuestos sobre el promedio del capital 

activo ha sido de 7,9%, frente al 7,2% del 

tercer trimestre de 2011. 

Jürgen Fitschen y Anshu Jain, copresidentes del consejo de administración y del comité 

ejecutivo del grupo, afirmaron que “en este tercer trimestre, hemos ofrecido un resultado 

operativo sólido, que viene sustentado por una mejora en las condiciones de mercado. Hemos 

acelerado nuestro proceso de reducción del riesgo y las iniciativas para aumentar capital y, con 

un incremento de la ratio de capital Core Tier 1 hasta el 10,7%, estamos en buen camino para 

alcanzar nuestros objetivos de capital según Basilea III".  

Banca15.com, 30 de octubre de 2012 

 

Los bancos españoles ganaron 9.328 millones y piden más 

reformas 

A pesar de la crisis, la banca obtuvo beneficios en los nueve primeros meses de 2011, pero un 

15,4 % menos que el año anterior.  

La crisis golpea. Afecta a los ciudadanos, que muchos de ellos pierden su trabajo, su vivienda, 

sus pensiones o los servicios sociales. A los bancos también afecta, pero de otra forma. Ganan 

menos, pero siguen ganando. Los grupos bancarios que operan en España lograron un 

beneficio neto conjunto de 9.328 millones de euros entre enero y septiembre, lo que resulta 

un 15,4 % menos que en el mismo periodo de 2010, debido a la menor demanda de créditos y 

al incremento de la morosidad, fruto de la propia crisis.  

http://www.publico.es/dinero/412349/los-bancos-espanoles-ganaron-9-328-millones-y-piden-mas-reformas
http://www.publico.es/dinero/412349/los-bancos-espanoles-ganaron-9-328-millones-y-piden-mas-reformas
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Según la Asociación Española de Banca (AEB) estas cuentas no incluyen al Banco de Valencia, 

puesto que la entidad fue intervenida por el Banco de España el pasado 21 de noviembre. 

Pedro Pablo Villasante, secretario general de la (AEB), ha explicado que estos resultados se han 

obtenido en un entorno económico difícil, aún caracterizado por el estancamiento de la 

actividad y las tensiones en los mercados financieros. 

Crecieron el crédito y los depósitos de los clientes  

El crédito a la clientela creció el 2,4 % y se situó en 1,39 billones de euros a finales de 

septiembre, en tanto que los depósitos de los clientes aumentaron el 6,1 % y alcanzaron los 

1,13 billones, lo que mejoró la cobertura de créditos con depósitos hasta el 80,9 % desde el 

78,1 % que había un año antes. 

Asimismo, la morosidad de la banca creció hasta el 4,65 % desde el 4,27 % que había en 

septiembre de 2010, al tiempo que el ratio de cobertura empeoró hasta el 59 %, desde el 67 % 

de un año antes 

PÚBLICO.ES, EFEMadrid15, 12/2011 13:33  

 

Estafa bancaria 

Son cerca de 100.000 los gallegos que adquirieron participaciones preferentes, un producto 

financiero comercializado por diversas entidades bancarias, especialmente por las antiguas 

Caixa Galicia y Caixanova. Se trata de un producto con una rentabilidad anual elevada, pero 

que no tiene fecha de vencimiento (o, si la tiene, se extiende por encima de los 30 años) y con 

la peculiaridad añadida de que, transcurridos cinco años, el banco tiene la opción de devolver 

el dinero, pero sin que el cliente tenga derecho a reclamarlo. Lo único que éste puede hacer es 

tratar de vender las participaciones en el mercado secundario, si bien con una pérdida 

considerable. 

Aunque algunas asociaciones de usuarios estudian presentar demandas colectivas con el fin de 

conseguir la nulidad de los contratos, basándose en la ausencia de información, dichas 

demandas se toparían con el obstáculo de que en el contrato firmado por el cliente (aunque 

sea en la “letra pequeña”) se incluía toda la información necesaria. Asimismo, hay que tener 

en cuenta que la comercialización de las participaciones fue aprobada por el Banco de España 

y que, posteriormente, la CNMV ya advirtió de que “se trata de un instrumento complejo y de 

riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital 

invertido”. 

El perjudicado tendría que demostrar que fue engañado por quien era director de su sucursal 

Por tanto, jurídicamente la cuestión debería ser planteada a través de acciones individuales, 

sobre la base de demostrar que en el caso concreto pudo haber existido un engaño por parte 

del director de la sucursal a la hora de ofrecer las participaciones, un engaño que en algunos 

supuestos podría ser incluso constitutivo de un delito de estafa, dado que para el Derecho 

penal lo decisivo no es el aspecto formal sino el material. En efecto, algunos clientes (con 

http://www.publico.es/dinero/408162/el-banco-de-espana-interviene-el-banco-de-valencia-y-le-inyecta-1-000-millones
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escasos conocimientos bancarios y con un perfil de riesgo muy conservador) han declarado 

que adquirieron las participaciones ante la insistencia del director de la sucursal en la que 

habían confiado toda su vida y que éste les había asegurado que estaban contratando un 

depósito a plazo, del que, consecuentemente, podrían disponer al cumplirse los cinco años. En 

estos casos podría haber estafa porque, más allá de la forma jurídica (el contrato firmado por 

el cliente), los agentes económicos infringen el deber de veracidad que les incumbe, al no 

informar debidamente del elevado riesgo, y las víctimas no tienen aquí el deber de 

autoproteger-se frente al engaño. 

Carlos Martínez Buján, El País, 13 FEB 2012 

 

La especulación ya está provocando la siguiente crisis bancaria 

El fraude fiscal permanente del HSBC y la manipulación del Interbancario por parte de Barclays 

son el detonante de la nueva crisis bancaria, como lo fueron las subprime en 2007 

Y mientras, España, la mejor banca de Europa -totalmente cierto- le puede pillar la segunda 

crisis antes de solucionar la primera. 

La culpa de todo la tiene Basilea III, que provocó la crisis pero insiste en sus postulados. Y 

naturalmente, la crisis financiera provocará una segunda recesión económica en Europa. El 

FMI ya ha alertado de ello. 

La especulación financiera será el detonante de esta segunda e inminente nueva crisis 

bancaria, como lo fueron las subprime en agosto del 2007, hace hoy cinco años. Pero la clave 

está en la estupidez de Basilea, ese Fort Knox del capitalismo mundial virtual (el propio del 

siglo XXI) que es el Banco Internacional de pagos Basilea (BIS). Conste que no lo digo yo, o al 

menos no sólo. Lo dice el inefable Mervyn King (en la imagen), gobernador del Banco de 

Inglaterra, quien ya anuncia una nueva crisis bancaria después de haber salido en falso de la 

primera. 

En resumen, se aproxima una nueva crisis 

bancaria. Es, también, el secreto a voces 

que corre por la banca española, 

especialmente entre los directivos de las 

grandes entidades. Vamos, que todavía no 

hemos salido de la de 2007 y ya se 

anuncia la siguiente. Esta vez puede que 

el epicentro no se sitúe en Wall Street 

sino en Londres. Por una parte, Barclays 

Bank y algún otro sinvergüenza, han 

manipulado el interbancario, es decir, el 

mercado donde los bancos se prestan dinero entre sí. Si se pierde la confianza en el 

Interbancario, el problema es que el interbancario seguirá cerrado. Lo cierto es que el 

escándalo está sobre el tapete y la City londinense, la segunda del mundo, bajo sospecha. 

http://www.hispanidad.com/Confidencial/la-especulacin-ya-est-provocando-la-siguiente-crisis-bancaria-20120821-151825.html
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=17972
http://www.hispanidad.com/Editorial/escandalo-barclays-sustituir-el-euribor-por-el-precio-oficial-del-din-20120703-150991.html
http://www.hispanidad.com/Editorial/escandalo-barclays-sustituir-el-euribor-por-el-precio-oficial-del-din-20120703-150991.html
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Y resulta que sólo hay un mercado financiero más importante que ese: el de los bancos 

centrales que les prestan a los bancos. Hasta ahora, ha habido dos modelos: el de la Reserva 

Federal norteamericana y el Banco de Inglaterra, partidarios de seguir viviendo en el océano 

de liquidez que nos sumergió en la crisis –Ben Bernanke en poco o nada se diferencia de Alan 

Greenspam- o el del Banco Central Europeo, más cicatero y que, por ello, ha provocado una 

recesión en Europa.  

Ambos saben que la economías no pueden seguir dependiendo de los mercados y de la 

emisión de dinero, pero ninguno se atreve a cortar el grifo, porque la reducción del tamaño de 

los Estados- una de las claves- es mucho más lenta de lo inimaginable. 

En cualquier caso, es Europa, más que Estados Unidos, la que sufre la recesión, por la sencilla 

razón de que el sector público europeo pesa mucho más que el norteamericano, y porque los 

europeos se niegan a reducir su Estado del Bienestar. El FMI ya ha advertido de ello. 

Por otra parte, está el problema del HSBC, el banco más antipático de todos. Es el primero del 

mundo y está acusado de blanquear dinero negro. Como si no lo hubiese hecho siempre. El 

HSBC es especialista en paraísos fiscales y representa la peor cara de la banca (si tiene alguna 

cara buena). La entidad está siendo investigada en Estados Unidos y es protagonista del rumor 

creciente en los mercados financieros y en los parlamentos, rumor que habla de que ya es hora 

de poner coto al dinero negro o, si lo prefieren, que la economía occidental será inviable si no 

se pone a coto a los paraísos fiscales y demás circuitos de dinero negro o gris. 

Eulogio López, Hispanidad, 21 de agosto de 2012 

 

El 24% de los banqueros cree que para tener éxito se debe 

actuar de forma poco ética 

El 15 de septiembre de 2008 el banco de inversión Lehman Brothers anunciaba su quiebra, 

inaugurando la mayor crisis económica que ha conocido la humanidad en su historia reciente. 

Casi cuatro años después, aunque somos perfectamente conscientes del tipo de prácticas que 

nos han llevado al desastre, parece que los profesionales de las finanzas siguen 

comportándose de la misma manera. 

Una encuesta realizada por el despacho de abogados neoyorquino Labaton Sucharow, entre 

500 profesionales de las finanzas de Londres y Nueva York, llega a una aterradora conclusión: 

la mala conducta sigue estando muy extendida entre la industria financiera, hasta tal punto 

que el 26% de los profesionales de la misma han sido testigos directos de algún tipo de 

práctica ilícita o poco ética en el trabajo. Además, pese al enorme impacto de la crisis, y los 

esfuerzos gubernamentales por atajar las conductas que han provocado esta situación, el 24% 

de los profesionales de la banca sigue pensando que la única manera de tener éxito es 

comportarse de manera ilegal o, al menos, poco ética. El 16% va más allá, y asegura sin tapujos 

que cometerían un delito de tráfico de información privilegiada si pudieran evadir con 

seguridad las represalias. 

Diario El Confidencial. 24/11/2012 

http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/bios/board/bernanke.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://www.hsbc.es/1/2/esp/es/home
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El rescate a la banca necesita 53.745 millones de euros 

Siete grupos bancarios, el 62% de la cartera analizada, no tienen necesidades adicionales de 

capital. Las entidades nacionalizadas tienen un déficit de capital de 46.206 millones de euros. 

Bankia y CatalunyaCaixa se llevan el 66% de la necesidades de recapitalización  

Necesidades de capital después del efecto fiscal 

(Cifras en millones de euros) 

 
Escenario Base  Escenario Adverso 

 

Grupo Santander  + 19.181  + 25.297  
 

BBVA  + 10.945  + 11.183  
 

Caixabank + Cívica  + 9.421  + 5.720  
 

Kutxabank  + 3.132  + 2.188  
 

Sabadell + CAM  + 3.321  + 915  
 

Bankinter  + 393  + 399  
 

Unicaja + CEISS  + 1.300  + 128  
 

Ibercaja + Caja3 + Liberbank  + 492  - 2.108  
 

BMN  - 368  - 2.208  
 

Popular  +677  - 3.223  
 

Banco de Valencia  - 1.846  - 3.462  
 

NCG Banco  - 3.966  - 7.176  
 

Catalunyabank  - 6.488  - 10.825  
 

Bankia-BFA  - 13.230  - 24.743  
 

Total Sistema (solo necesidades)  - 25.898  - 53.745 
 

Fuente: Nota del Banco de España sobre el informe de Oliver Wyman (28 de septiembre de 2012) 
 

La consultora Oliver Wyman ha llevado a cabo su estrés test sobre las entidades financieras 

españolas y ha cuantificado en 53.745 millones de euros la necesidad de recapitalización del 

sector, una cifra inferior a lo esperado. 
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Siete grupos bancarios, que representan más del 62% de la cartera crediticia analizada del 

sistema bancario español, no tienen necesidades adicionales de capital. Las entidades 

nacionalizadas tienen un déficit de capital de 46.206 millones de euros, con Bankia a la cabeza, 

con 24.743 millones, seguido de Catalunya Caixa (10.825 millones), Novagalicia (7.176 

millones) y el Banco de Valencia (3.462 millones). Bankia y CatalunyaCaixa se llevan el 66% de 

la necesidades de recapitalización. 

Las entidades con déficit de capital, tienen necesidades, sobre las existentes a 31 de diciembre 

de 2011, que ascienden a 59.300 millones de euros cuando no se tienen en cuenta los 

procesos de integración en marcha, ni los activos fiscales diferidos. Esta cantitad desciende a 

53.745 millones cuando se consideran los procesos de fusión en marcha y los efectos fiscales. 

Las pruebas identifican carencias de capital las siguientes entidades: Banco Popular, los 

antiguos grupos de cajas BMN y Ibercaja-Caja3-Liberbank (en proyecto de fusión). 

El resto de bancos analizados -Santander, BBVA , Caixabank, Sabadell, BBK-Kutxa-Vital, 

Bankinter y Unicaja- arrojó excedentes de capital en el ejercicio tensionado de la consultora, 

por lo que no requerirán capital adicional. 

Tras las pruebas, BMN y Ibercaja-Caja3-Liberbank y el cotizado Popular tienen que presentar 

en las próximas semanas sus planes de recapitalización para su evaluación por el Banco de 

España y la Comisión Europea, que determinarán si pueden captar fondos por sus propios 

medios o necesitan inyección pública. 

Las necesidades identificadas por la consultora no son equivalentes al apoyo público que los 

bancos recibirán como parte del rescate europeo a la banca española. La diferencia entre 

ambas cifras se establecerá en función de las necesidades que los bancos cubran por sus 

propios medios (venta de activos o captación en mercados), la venta de activos al banco malo -

la denominada Sociedad de Gestión de Activos (SGA)- y las pérdidas voluntarias o impuestas 

que sufran los tenedores de instrumentos híbridos. 

Los resultados de las auditorías provisionales de Roland Berger y la propia Oliver Wyman 

publicadas el 21 de junio situaban las necesidades en hasta 62.000 millones de euros en el 

peor de los escenarios, una cifra inferior a los hasta 100.000 millones de euros del rescate 

otorgado por Bruselas para la banca española. 

Este oscuro panorama consiste en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,5% en 

2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto al pico del 'boom', un 

desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%, entre otras variables. El 

resultado que finalmente se ha dado a conocer de forma oficial esta tarde servirá de base para 

que el Gobierno español concrete a la UE qué recursos necesita del apoyo financiero acordado 

por importe máximo de 100.000 millones de euros 

La Vanguardia, 28/09/2012   

 

 

http://www.lavanguardia.com/economia/20120928/54352027222/catalunyacaixa-reiniciara-su-venta-tras-recapitalizarse-por-hasta-10-825-millones.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120928/54351293561/deficit-capital-novagalicia.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120928/54352027487/ibercaja-necesitaria-226-millones-en-el-escenario-mas-adverso.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120928/54352027720/banco-sabadell-espera-confianza-mercados-conocido-test-estres-espanol.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120928/54352028090/bmn-necesitara-2-208-millones.html
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Las increíbles pensiones de los banqueros 

Además de los sueldos millonarios de los banqueros, también llaman la atención, y de qué 

manera, las pensiones de muchos de ellos. Hemos conocido que, por ejemplo, Francisco 

González, presidente del BBVA, acumula nada más y nada menos que 80 millones de euros a 

los que hay que sumar 311.000 acciones que, a valor de mercado actual, suponen otros 2,2 

millones de euros más. 

El caso del joven Cano (1961) también tiene su ‘miga’. Con apenas tres años como consejero 

delegado de la entidad, ya acumula 16,8 millones a los que hay que sumar 198.000 acciones o, 

lo que es lo mismo, 1,4 millones de euros, que es su valor actual de mercado. 

Sin embargo, el banquero con la pensión más alta es Alfredo Sáenz, número dos del Santander. 

Concretamente, al cierre de 2010, atesoraba una pensión de 97,7 millones de euros. Emilio 

Botín, sin embargo, ‘sólo’ acumulaba una pensión de 25 millones de euros. 

Mucho más modestas son las pensiones de los dos máximos responsables de Bankia. El 

consejero delegado, Francisco Verdú, atesora 533.000 euros y Rodrigo Rato, el presidente, 

489.000 euros. 

Con estos datos a la vista, no extraña que el Comisario de Comercio Exterior de la UE, Michel 

Barnier, considere “escandalosos” los salarios de algunos banqueros españoles, máxime 

cuando el sector financiero ha recibido -y veremos si no ha terminado- ayudas públicas, es 

decir, de los contribuyentes. 

Pablo Ferrer, artículo en Hispanidad.com, el 13 de febrero de 2012 

 

Estos son los 'premios' millonarios que ganan los banqueros 

españoles por cumplir objetivos 

Bruselas quiere que los bancos que necesiten de nuevo recapitalizarse reduzcan sus gastos. 

Para ello, propone rebajar el reparto de dividendos y eliminar la retribución variable de sus 

gestores. Aunque todavía no se sabe qué entidades financieras necesitarán reforzar su 

solvencia, ¿cuál es el salario ligado a objetivos que ganan los principales banqueros españoles? 

Mano dura es lo que quiere meter el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, a los 

salarios de los banqueros y los dividendos que reparten las entidades financieras cuando está 

encima de la mesa una nueva recapitalización de los bancos. 

La idea es que aquellas entidades que no cumplan con las nuevas exigencias que imponga 

Bruselas deben eliminar los dividendos y los bonos que cobran los banqueros. 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/region-de-bruselas-capital/bruselas/L_cSAFaPwy1CJ5adOhwrquf1/
http://noticias.lainformacion.com/comision-europea/O_a8AQrnbtZxyua9BC7msul1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/guia-para-no-perderse-con-la-recapitalizacion-de-los-bancos-europeos_jIJELpCV5pYFzxbQl7mDm7/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/guia-para-no-perderse-con-la-recapitalizacion-de-los-bancos-europeos_jIJELpCV5pYFzxbQl7mDm7/
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Entidades Salarios consejo 2010 (mill.€) Retribución variable Dividendos 2010 (mill.€) 

Banco Santander 10,7 11,9 3.330 

BBVA 6,5 5,6 1.078 

Caixabank 3,7 0 670 

Popular 1,8 0 338 

Pastor 1,18 239.000* 16 

Sabadell 2,1 1,69 179 

Bankinter 1,9 381.000* 74,5 

Banesto 3 4,5 240,58 

 

*euros 

Aunque todavía no se sabe qué entidades financieras se verán obligadas a reforzar su capital, 

muchas de ellas siguen repartiendo astronómicas cifras a sus accionistas y sus banqueros 

siguen cobrando millonadas.  

Repasemos el panorama español para comprobar hasta qué punto Barroso llevaba razón a la 

hora de poner el grito en el cielo sobre las retribuciones variables (incluye cualquier 

remuneración vinculada a cumplir un objetivo) de los gestores de los bancos y los dividendos.  

En general, los ejecutivos y directivos de bancos del Ibex -35 cuentan con salarios variables, 

pero muchos de ellos son pagados en especie con acciones de la entidad y la liquidación de 

esos premios se extiende en varios años. Estos son ingresos añadidos a sus sueldos fijos.  

Bankinter: La entidad financiera, que ha tenido que reforzar su capital ya este año, ha 

repartido un dividendo de casi 75 millones de euros a cargo de las cuentas de 2010. Esta 

cantidad es de las más pequeñas dentro del sector financiero. Al igual que la retribución de los 

consejeros ligada a los objetivos del banco.  

Banco Popular: Los principales ejecutivos no cobraron nada en concepto de retribución 

variable con el fin de contener los gastos. Sin embargo, para este año, ha aprobado una 

fórmula de remuneración, muy usual en el mundo de la banca: Dar acciones, que tienen un 

valor económico y a través de las cuales cobran dividendos.  

En concreto, los primeros espadas percibirán como máximo 118.425 acciones de la entidad 

(valoradas en casi 417.000 euros con el cierre de cotización del viernes) en su nómina de 2011, 

http://noticias.lainformacion.com/grupo-santander/E_pgZyW3VhdB6kxK5FA7Fs5/
http://noticias.lainformacion.com/banco-bilbao-vizcaya-argentaria/E_kdD1a89wpU6QWronmpR5w3/
http://noticias.lainformacion.com/banco-popular/E_doehTyQua32zAJKU74Ai43/
http://noticias.lainformacion.com/bankinter/E_Ah2c1li5CR4BxxQjIQZv83/
http://noticias.lainformacion.com/banesto/E_UxeKFWT8h2EXDhf00mtqk6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/actividad-accionaria/ubs-aconseja-a-los-bancos-espanoles-recortar-dividendos-para-reforzar-su-capital_Pd2AjJ9fx3D8QdNIur0Wy/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/desempeno-corporativo/barroso-quiere-prohibir-el-pago-de-dividendos-y-bonus-a-los-bancos-con-problemas_GTbdv28dedxqfwE9zO7Z65/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/desempeno-corporativo/barroso-quiere-prohibir-el-pago-de-dividendos-y-bonus-a-los-bancos-con-problemas_GTbdv28dedxqfwE9zO7Z65/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/la-red-se-indigna-con-los-sueldos-de-los-altos-directivos_x4jsPMtvDQ13RbgIhrfxK3/
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si hacen las tareas exigidas. Se verá si se mantienen esa primas, con la compra del Banco 

Pastor.  

Caixabank: La casilla de retribución variable del consejo estaba a cero en las cuentas anuales 

de la entidad catalana. Aunque tiene las herramientas para imponer ese tipo de salarios, el 

banco prefiere el método de la vieja usanza: una remuneración fija.  

Así el consejero director general, Jose María Nin, ha sido agraciado con una subida del 1,5% de 

su salario y se han incrementando en un 2% las aportaciones al plan de pensiones. De todas 

formas, el presidente, Isidro Fainé, se guarda fijar un bono. 

Banesto: Es uno de los bancos en el que la remuneración variable fue superior a la fija, al 

situarse en 4,5 millones de euros en 2010. La mitad de esa cantidad se distribuyó a su 

presidenta, Ana Patricia Botín. Esta ejecutiva percibió dos millones de euros, de los que 1,4 

millones los percibió en metálico y el resto en pago de acciones durante los próximos tres 

ejercicios.  

Banco Sabadell: Los gestores cobraron un salario vinculado a los rendimientos de sus trabajos 

de 1,69 millones de euros el año pasado. Para el actual ejercicio, el banco ha puesto en marcha 

un plan de retribución variable extraordinario. El trofeo serán acciones del banco y los 

aspirantes son 322 directores y consejeros.  El presidente, José Oliu, podría ganar un máximo 

de 2,6 millones de títulos (valorados en casi seis millones de euros con la cotización del 

viernes) en tres años. 

Banco Santander: El hecho de gestionar uno de los mayores bancos de España tiene su precio. 

Por eso, la retribución variable de los seis consejeros ejecutivos superó los 25 millones de 

euros en 2010. De ese importe, 11 millones se han cobrado en efectivo, otros 6 millones 

pagarán con acciones a lo largo de varios años y los casi siete millones restantes pertenecen a 

un plan de incentivos. Para este año, los principales espadas cobrarán un bono que supondrá 

entre el 206% y 297% de la retribución fija, que será de 11,4 millones de euros para 2011.  

BBVA: Esta entidad también opta por retribuir a sus directivos en función de las tareas que ha 

hecho con éxito. Así paga en metálico y en acciones a sus máximos espadas. Por ejemplo, en 

2010, el presidente, Francisco González, ganó tres millones de euros en concepto de 

retribución variable, mientras que su hombre de confianza, Ángel Cano, percibió 1,8 millones 

de euros. 

Además de estas cantidades, ambos gestores participan en el Programa de Retribución 

Variable Plurianual en Acciones para los años 2010 y 2011. El primer ejecutivo podría obtener 

un máximo de 105.000 acciones (valorado ese paquete en más de 672.000 euros a cierre del 

mercado el viernes). El límite para el consejero delegado es de 90.000 títulos (valorados en 

576.000 euros). También los máximos directivos y consejeros se pueden beneficiar de este 

plan 

Carmen Canfrán, lainformacion.com, 17/10/11 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/banco-popular-y-banco-pastor-ultiman-su-fusion_Xl21TwNY7bKUfxlmKl4YX5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/banco-popular-y-banco-pastor-ultiman-su-fusion_Xl21TwNY7bKUfxlmKl4YX5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/el-presidente-de-la-caixa-obtuvo-una-remuneracion-de-1-34-millones-hasta-junio_ckbiplO8qD7Jmg9VWya0O6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/el-presidente-de-la-caixa-obtuvo-una-remuneracion-de-1-34-millones-hasta-junio_ckbiplO8qD7Jmg9VWya0O6/
http://noticias.lainformacion.com/isidro-faine/P_IZMs48W40rFCp1PWE7k5w1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/el-consejo-de-administracion-de-banesto-cobro-9-2-millones-un-8-6-menos_rg3bWMXIX8kPc4NrGi5z72/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/el-consejo-de-administracion-de-banesto-cobro-9-2-millones-un-8-6-menos_rg3bWMXIX8kPc4NrGi5z72/
http://noticias.lainformacion.com/banco-sabadell/E_7zOo5Lv142RM8kh35GkH91/
http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/acciones/fg-mantuvo-su-salario-en-5-3-millones-el-ano-pasado-pero-se-lo-bajara-este_ofg0HMMHFTopgxjxXnsRx6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/acciones/fg-mantuvo-su-salario-en-5-3-millones-el-ano-pasado-pero-se-lo-bajara-este_ofg0HMMHFTopgxjxXnsRx6/
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Las verdaderas cifras de los desahucios 
El sector financiero cifra en unos 2.500 los procesos de ejecuciones de primera vivienda en el 

último año, si bien avisa de que los desalojos son residuales 

Una imagen de una reciente protesta por los desahucios en Valencia 

Intensas reuniones 

entre Gobierno, 

oposición y entidades 

financieras para llegar a 

un acuerdo y retocar la 

actual normativa 

hipotecaria han 

acabado esta semana 

en las medidas 

anunciadas el pasado 

jueves por el ministro 

de Economía, Luis de 

Guindos. Unas iniciativas que, al parecer, no convencen en su totalidad a ninguna de las 

partes. Ahora bien, todos coinciden en que la reordenación del mercado hipotecario español 

debe ser satisfactoria tanto para los ciudadanos como para las entidades, que tienen que 

asegurar tanto los depósitos de sus clientes como la canalización adecuada posterior del flujo 

de crédito. Por tanto, según fuentes próximas a las partes, las conversaciones seguirán en los 

próximos días con idéntica intensidad. 

Unas conversaciones que, por cierto, surgieron en torno a la cifra que deslizó a la luz pública el 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias en 

España desde 2007 hasta el primer semestre de 2012. Una cifra que ha generado mucha más 

polémica de la inicialmente prevista tras el caso del suicidio de una mujer en Baracaldo, a la 

espera de ser embargada. Desde bancos y cajas se insistió entonces en la necesidad de explicar 

que se trataba de una cifra global, no desglosada, de entidades financieras, sin especificar si 

incluía los casos que se ejecutan desde la Hacienda pública, y que engloba los desahucios 

vinculados a locales, primera y segunda vivienda, establecimientos industriales o comerciales, 

garajes y trasteros. 

«Las cifras de desahucios de primera vivienda por deudas hipotecarias son mucho menores», 

señalaba en COPE el pasado viernes el subsecretario de Economía y Competitividad y 

coordinador del grupo de trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, que cifraba entre 4.000 

y 15.000 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor era el banco, en los últimos 

cuatro años. 

Depurar cifras 

Mientras, según confirmaban fuentes financieras a Empresa, de esas cifras, en el último año, 

de septiembre de 2011 a igual mes de 2012, unos 1.400 deshaucios correspondían a bancos, y 

unos 1.100 a cajas. Y de estos 2.500 casos, aproximadamente el 95% están ya renegociados o 

http://www.abc.es/economia/20121119/abci-desahucios-cifras-hogares-201211162244.html
http://www.abc.es/fotos-economia/20121119/imagen-reciente-protesta-desahucios-1503678440123.html
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reestructurados con el cliente. Por lo que el desalojo de la vivienda, según las mismas fuentes 

financieras, son casos que se pueden considerar «residuales».  

Unos datos que pidió el propio Gobierno hace varios días al sector para poner en marcha las 

medidas que finalmente se aprobaron el jueves con el objetivo, sobre todo, de proteger a 

aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la 

crisis económica. Así, el Gobierno anunciaba un paquete de medidas que permitirá paralizar 

los desahucios durante dos años a las familias con bajos ingresos (un máximo de 19.164 euros 

al año) y en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños, 

dependientes o minusválidos. Además, anunciaba la creación de una bolsa con una parte de 

las viviendas que tiene adjudicadas la banca, para que pueda destinarse a alquileres sociales 

con bajos precios para familias desahuciadas. 

Desde la oposición llegaron pronto las críticas, ya que tal y como reconocen fuentes del 

Gobierno, el PSOE proponía una reforma muy profunda, de diversas leyes «muy 

trascendentales» del ordenamiento jurídico como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley 

Hipotecaria, algo que, según las mismas fuentes, requiere «mucha reflexión y sosiego». «No es 

un parche, es un Decreto Ley con medidas de urgente necesidad, no es el vehículo más 

adecuado para modificar leyes importantes, esas reformas se podrán abordar durante la 

tramitación en el Congreso», afirmaba Temboury.  

Desde bancos y cajas la respuesta ha sido inmediata. Primero, cuando se les pidió suspender la 

ejecución hipotecaria de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, durante 

los próximos dos años y, después, apresurándose a explicar que era una práctica, en cualquier 

caso, que ya se cumplía. El subsecretario de Economía, preguntado por la implicación de los 

bancos en este asunto, afirmaba que conviene no olvidar que en España existe una «cultura de 

pago», algo que es «muy importante y que hay que preservar». Por tanto, la nueva ley irá en la 

línea de asegurar tanto los intereses del ciudadano como la de las entidades y sus 

depositantes. 

Y las cifras están ahí para constatar las palabras: Sólo el 3% de la cartera hipotecaria de los 

bancos está en curso de morosidad, una tasa muy baja que urge preservar, por lo que, la 

nueva normativa, no debería inducir a la cultura del impago. «El que recibe un préstamo tiene 

que pagarlo», aseguró el subsecretario de Economía. 

Críticas a la reforma  

La principal crítica contra la reforma para frenar los desahucios se refiere a su corto alcance, lo 

que ha llevado a numerosos medios a apuntar directamente a Bruselas como principal 

obstáculo para una medida más ambiciosa. Sin embargo, estas afirmaciones se han negado 

con rotundidad por el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon 

O’Connor. «Quiero dejar claro que son absolutamente falsas las informaciones que indican que 

la Comisión Europea ha ejercido de alguna manera presión sobre las autoridades españolas en 

el diseño de las medidas adoptadas ayer para evitar el desahucio en el caso de hogares 

vulnerables», declaraba. 

Las entidades han coincidido todas en señalar a Empresa que el desahucio siempre es la última 

opción por la que optan y, de hecho, explican al detalle las diversas soluciones que aplican 

siempre a cada afectado. En unos casos, la mayoría, se amplía la vigencia de la hipoteca para 
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disminuir la cuota. En otros, se ofrece un periodo de carencia en la amortización de capital o se 

llega a acuerdos para que se abonen pagos parciales, de acuerdo con la capacidad de cada 

deudor. Una vez adjudicado el bien, se puede llegar al alquiler social con opción de compra 

futura, computando el alquiler en el pago final. 

María Jesús Pérez, ABC, 20/11/2012  

 

La falta de crédito y los bancos 

Dar liquidez al sistema financiero no basta para normalizar el crédito; hace falta depurar los 

excesos de la última etapa y, además, que exista un marco de confianza en el que la demanda 

de crédito se reactive y el riesgo vuelva a resultar equilibrado 

Desde hace algún tiempo se acusa a las entidades financieras de dificultar la salida de la crisis 

económica en que la economía española se encuentra inmersa, porque no otorgan créditos. El 

partido de la oposición extiende la culpa al Gobierno y repite continuamente el mantra de que 

la necesidad de financiación del Estado «seca» los fondos al alcance de pymes y autónomos 

(que, por lo visto, deben ser un buen caladero electoral), a quienes el sistema bancario debería 

conceder más crédito. Los datos indican que la tasa interanual de crecimiento del crédito al 

sector privado residente viene siendo cada vez menor desde que empezó la crisis hace dos 

años, período en el que ha pasado desde un crecimiento interanual cercano al 25% a otro de 

sólo el 2,5% en los últimos 12 meses hasta mayo; incluso, si considerásemos solamente los 

primeros cinco meses de 2009, el crédito en España estaría mostrando ya un decrecimiento 

neto. 

Tanto el Gobierno español como el Banco Central Europeo defienden que han tomado las 

medidas adecuadas para incentivar el crédito. El primero, con el Fondo para Adquisición de 

Activos Financieros, los avales a las entidades financieras para que emitan títulos, y las líneas 

canalizadas a través del ICO. El segundo mediante la barra libre de liquidez que tiene 

disponible desde el último trimestre del pasado año, reforzada hace pocas semanas cuando 

otorgó 440.000 millones a un año. Sin embargo, una cosa es aportar liquidez —que es una 

condición necesaria para el crédito— y otra que ello resulte suficiente para que las entidades 

financieras se vean en disposición de asumir riesgos. Y, por lo que respecta a las nuevas líneas 

del ICO, no han sido muy exitosas, sin duda por un deficiente diseño del reparto del riesgo con 

las entidades financieras, dado que el incentivo tradicional para firmar convenios con el ICO —

la captación y vinculación de clientes nuevos— no resulta suficiente en esta situación de crisis.  

La realidad es que nadie tiene más interés en otorgar crédito que las propias entidades 

financieras, porque es lo que constituye su negocio y lo que les reportaría mayores ingresos 

para sus maltrechas cuentas de resultados. Si no lo hacen es, por un lado, por la caída de la 

demanda de crédito, derivada de la mayor incertidumbre existente, que lleva a que las 

decisiones de inversión de empresas y familias se pospongan; y, por otro, porque las entidades 

financieras no encuentran suficientemente compensado el binomio rentabilidad/riesgo 

derivado de la concesión de préstamos, principalmente por la falta de garantías sobre su 

repago, y a pesar de la elevación de las primas de riesgo. Si uno de los errores que se les 

http://www.abc.es/empresa/noticia.asp?empresa=2354&tiulo=


128 

 

achaca a las entidades en esta crisis es la laxitud en la aplicación de los criterios de riesgo en el 

pasado no se puede pretender que, una vez asumidas las culpas, se perpetúen en su error.  

Es verdad, en cualquier caso, que las entidades financieras tienen que ser conscientes de que 

el futuro de su negocio pasa por la supervivencia de su base de clientela y que, si no 

acompañan a sus clientes en los momentos más difíciles, estarán poniendo en peligro sus 

relaciones de clientela para el futuro. Por tanto, no todo tendría que ser maximización del 

cálculo económico a corto plazo —limitándose a explotar los márgenes derivados de la 

inversión en carteras de renta fija— y no debieran olvidar que el mantenimiento del tejido 

económico español es fundamental para la supervivencia del propio negocio bancario. Una 

opción que, quizás, convendría explorar es la potenciación de sociedades mixtas de avales 

recíprocos que asumieran riesgo (a precio de mercado), lo que podría ayudar a fluidificar el 

crédito. 

Por otra parte, lo que no se puede desconocer es que la causa principal de esta crisis en que 

estamos inmersos es el excesivo apalancamiento que la mayor parte de los agentes 

económicos (promotores, empresas, particulares, bancos…) han ido asumiendo durante los 

largos años de expansión. Sólo un desapalancamiento suficiente puede hacer que volvamos al 

equilibrio. Y ello implica que, durante algún tiempo, el crédito crezca menos que el PIB 

nominal, lo cual —por cierto— no está ocurriendo todavía ya que el PIB cae por ahora más que 

aquél. Falta, por tanto, un ajuste significativo y cabe esperar descensos del crédito todavía 

durante más de un año, aunque no con tasas de dos dígitos como ha mencionado algún 

consultor. En cualquier caso, en las empresas y segmentos de mayor interés el crédito no 

faltará, a diferencia de los sectores que tienen que purgar sus excesos. 

Lo que no tiene sentido es que el Gobierno, en lugar de propiciar un marco económico 

adecuado para restablecer la confianza —necesaria para restaurar el crédito— intente 

presionar a las entidades financieras para financiar iniciativas que no se acometerían en 

condiciones de plena libertad; como, por ejemplo, el globo sonda sobre la aportación de 

10.000 millones para la financiación de un fondo a favor de la economía sostenible, si esta 

financiación fuera obligada y en condiciones no de mercado, porque supondría que estaríamos 

volviendo a tiempos pretéritos de inversiones reglamentadas. Por el contrario, en una crisis 

como la actual, el Estado sí que tiene un papel muy claro en el sentido de facilitar —mediante 

avales u otras fórmulas, aunque minimizando el impacto en el déficit y la deuda pública—la 

financiación de grandes proyectos de infraestructuras, necesarios para dinamizar nuestra 

economía y aumentar su productividad, pero que encuentran fuertes dificultades de 

financiación por los excesivos riesgos que implican para las entidades financieras. 

Carmelo Tajadura. Diario ABC. 
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La desvergüenza de la banca española 

Las declaraciones del portavoz de la banca española (y antiguo subgobernador del Banco de 

España, por cierto) con motivo de las normas recién aprobadas por el gobierno sobre 

desahucios muestran que los banqueros españoles están perdiendo ya los niveles mínimos de 

responsabilidad, decencia y vergüenza. 

Jueces y expertos y, por supuesto, las personas y familias afectadas, han puesto de relieve que 

se trata de una reforma muy tímida y que de ninguna manera va a evitar la inmensa mayoría 

de los desahucios tan injustos e inhumanos que se vienen produciendo, además de ser muy 

beneficiosa para la banca: los supuestos que contempla son muy restrictivos y ni siquiera todos 

los de gran necesidad, no tiene carácter retroactivo, solo se refiere a los expedientes 

promovidos por la banca, y permite que se sigan acumulando intereses cuando se suspendan 

temporalmente, lo que evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con 

viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos. Pero, a pesar de ello, los banqueros 

dicen que es muy negativa, que “pone en riesgo la buena cultura de pago que existe en 

nuestro mercado hipotecario” porque puede hacer que la gente deje de pagar 

caprichosamente las hipotecas, e incluso que se puede cerrar el grifo del crédito se si aprueba. 

Parece mentira que los españoles tengamos que oír esto de la banca, como si fuésemos 

estúpidos. Si nuestros bancos y banqueros se jactan de ser los mejores del mundo, ¿qué es lo 

que explica entonces que aquí tenga que haber condiciones hipotecarias (y en general 

bancarias) más asimétricas que en los demás países de nuestro entorno? ¿Por qué la banca 

española no puede operar en las mismas condiciones que la francesa, la alemana, la inglesa o 

la de Estados Unidos, si en esos países compite en igualdad de condiciones con otros bancos? 

¿Qué tipo de razón financiera es la que justifica que aquí haya pervivido una legislación casi 

decimonónica tan favorable a ellos? ¿Son razones económicas, de eficiencia financiera y de 

mercado, o sencillamente que los banqueros han tenido aquí más poder que en otros lugares y 

que se han podido hacer fuertes en sus privilegios, entre otras cosas, porque fueron el soporte 

principal de la dictadura fascista de Franco? 

Si tuvieran vergüenza, los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma 

es simplemente porque quieren seguir teniendo los privilegios de siempre que les hacen estar 

entre los bancos con más rentables del mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder 

político y social mucho mayor que en casi todos los demás países. 

Y es igualmente desvergonzado que los banqueros aludan, aunque formalmente no utilicen 

esta expresión, al llamado riesgo moral que en su opinión conlleva la reforma. Es decir, que 

afirmen que crea un incentivo que puede permitir que los individuos trasladen su 

responsabilidad hipotecaria a los bancos, convirtiéndose voluntariamente en malos pagadores, 

como si la gente estuviera deseosa de perder sus viviendas caprichosamente. 

Parece mentira que sean los banqueros los que digan eso cuando son precisamente los bancos 

los que deben el dinero que ha puesto a la economía española a los pies de los caballos por su 

gestión avariciosa e irresponsable y lo que ha provocado que tengamos que ser rescatados, 

haciendo que el conjunto de los españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos 

extranjeros. Son los banqueros y no las familias ni los pequeños y medianos empresarios los 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/6140/la-desverguenza-de-la-banca-espanola/
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que se han aprovechado de la información privilegiada que tienen para trasladar sus 

responsabilidad a los demás, encareciendo artificialmente la financiación, haciéndola más 

difícil de obtener, y provocando una rémora inmensa a la actividad productiva en nuestro país. 

El auténtico y más negativo riesgo moral que puede influir sobre nuestra economía es el que 

está haciendo que los propietarios y directivos de las entidades financieras que la han hundido, 

que han volatilizado el dinero de sus clientes en operaciones especulativas muy arriesgadas, 

que han estafado a miles de clientes y que les hacen pagar comisiones y gastos por encima de 

los habituales en otros países de alrededor, se vayan de rositas y no den cuenta ante la justicia 

de los daños que han producido. 

El mal ejemplo para millones de españoles es comprobar que los banqueros que han cometido 

delitos son indultados graciosamente cuando son condenados, y que esto último sea algo 

excepcional porque los fiscales y los jueces raramente actúan contra ellos, como demuestran 

tanto casos de crisis y quiebras bancarias que se han saldado con costes enormes para los 

contribuyentes y aire fresco para quienes las han provocado. 

Lo que paraliza a la economía y destroza a las empresas que crean riqueza es que los 

banqueros utilicen su poder para echar por alto la imprescindible financiación de la actividad 

económica al convertir el negocio bancario en el motor que alimenta las burbujas, la 

especulación, la evasión fiscal, la fuga de capitales a los paraísos fiscales y los negocios más 

sucios que existen. O que hoy día estén ganando miles de millones generando más deuda para 

todos los españoles a base de recoger dinero barato del Banco Central Europeo y de 

rentabilizarlo comprando los bonos que luego le permiten ofrecer condiciones inmejorables a 

los grandes poseedores de liquidez, y todo ello racionando la financiación que necesitan 

urgentemente las empresas. 

Y lo que es una barbaridad y nos lleva al desastre no es que se tomen medidas de justicia 

elemental para proteger a los débiles frente a los poderosos, como dicen los banqueros, sino 

que éstos utilicen su poder para seguir tratando de imponer un modelo productivo caótico, 

depredador e insostenible. El portavoz de la banca lo ha dicho claro: “hay que dar más créditos 

y crear más casas”. Eso es lo que se le ocurre proponer a los banqueros en un país en donde 

hay casi cinco millones de viviendas vacías, urbanizaciones enteras sin utilizar consumiendo 

recursos naturales y energía sin cesar, y la experiencia de una burbuja que ha enriquecido a 

unos pocos pero que ha dejado desolada a nuestra economía llevándose por delante la 

posibilidad de modernizarla y de situarla en la vanguardia de las naciones. Tienen a miles de 

empresarios carentes de financiación, reclamando crédito urgente y asequible para crear 

empleo y riqueza y lo que quieren es destinar el dinero a mover otra vez cemento y a dar 

pelotazos a base de corrupción y barbaridades urbanísticas. Están locos y esto es la mejor 

prueba de que hay que combatir la irresponsabilidad y la desastrosa gestión de los recursos 

que hacen nuestros banqueros. 

Si los españoles queremos de verdad salir de esta crisis provocada por la banca no podemos 

seguir manteniendo el sistema financiero tal y como lo están moldeando el anterior y el actual 

gobierno con las reformas que han realizado. Hay que acabar con los privilegios y con el poder 

político y mediático de los bancos si es que no queremos que los banqueros acaben con la 

democracia. Es imprescindible disponer de una banca pública, bien dirigida y estrictamente 
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controlada, que no pueda financiar sino a las empresas y consumidores que lo necesiten para 

hacer que crezca la generación de riqueza y no las actividades especulativas. Una banca 

firmemente asentada en principios éticos (y no, como quería el gobierno en “buenas prácticas” 

de asunción voluntaria), y en un compromiso radical con el desarrollo económico y social y con 

el equilibrio medioambiental, lo que significa, sobre todo, que no se puede dedicar, como 

hacen los bancos actuales, a financiar la corrupción, modelos productivos insostenibles y la 

creación constante y artificial de deuda. 

Juan Torres López. Diario Público. 23/11/201 

 

Tramposos Banqueros 

A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban, la crisis les está demostrando que los mercados 

financieros son los principales protagonistas del actual momento económico de Europa. 

Representan un cambio fundamental: el poder ha pasado de los políticos a los especuladores 

de Bolsa y a una cohorte de tramposos banqueros.  

 Cada día, los mercados mueven sumas colosales. Por ejemplo, casi 7 billones de euros, sólo en 

deudas de los Estados de la eurozona, según el Banco Central Europeo. La decisión colectiva 

diaria de esos mercados puede ahora derrumbar Gobiernos, dictar políticas y someter a 

pueblos. 

 El drama, además, es que estos nuevos “amos del mundo” no sienten ninguna preocupación 

por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de 

bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Especuladores y banqueros, 

movidos por la avidez, llegan a comportarse como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y 

con una impunidad casi total.  

 Desde que, en 2008,  estalló la crisis –en gran parte causada por ellos–, ninguna reforma seria 

ha conseguido reglamentar los mercados, ni meter en vereda a los banqueros. Y a pesar de 

todas las críticas formuladas contra la “irracionalidad del sistema”, el comportamiento de 

muchos actores financieros sigue siendo igual de cínico. 

 Es evidente que los bancos representan un papel clave en el sistema económico. Y que sus 

actividades tradicionales –estimular el ahorro, dar crédito a las familias, financiar las empresas, 

impulsar el comercio– son constructivas. Pero desde la generalización, en los años 1990-2000, 

del modelo del “banco universal”, que añadió toda clase de actividades especulativas y de 

inversión, los riesgos para los ahorradores se han multiplicado así como los fraudes, los 

engaños y los escándalos. 

 Recordemos, por ejemplo, uno de los más desvergonzados, protagonizado por el poderoso 

banco de negocios estadounidense Goldman Sachs que hoy domina el universo financiero. En 

2001, ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para que Atenas cumpliese los requisitos y 

pudiese ingresar en el euro, la moneda única europea. Pero en menos de siete años, aquella 

fullería se descubrió y la realidad estalló como una bomba. Consecuencia: “Casi un continente 

sumido en la crisis de la deuda; un país, Grecia, expoliado y de rodillas; recesión, despidos 
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masivos, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores; reestructuraciones y sacrificios de 

los beneficios sociales; planes de ajuste y miseria”.  

¿Qué sanciones recibieron los autores de tan nefasto engaño? Mario Draghi, ex vicepresidente 

de Goldman Sachs para Europa, al corriente por tanto del fraude, fue premiado con la 

presidencia del Banco Central Europeo (BCE)… Y Goldman Sachs cobró en recompensa, por el 

maquillaje de las cuentas, 600 millones de euros… Confirmando así un principio: en materia de 

grandes estafas organizadas por los bancos, la impunidad es la regla.  

 Lo pueden confirmar los miles de ahorradores españoles que compraron acciones de Bankia el 

día en que esta entidad salió a Bolsa. Se sabía que no tenía ninguna credibilidad y que el valor 

de su acción, según las agencias de calificación, ya estaba a un paso del bono basura… 

Los ahorradores confiaron en Rodrigo Rato, presidente entonces de Bankia y ex director 

general del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien no dudó en afirmar el 2 de mayo de 

2012 (cinco días antes de dimitir ante la presión de los mercados y poco antes de que el Estado 

tuviese que inyectar en la entidad 23.500 millones de euros para evitar su quiebra): “Estamos 

en una situación de mucha robustez desde el punto de vista de solvencia y también desde el 

punto de vista de liquidez”…  

Cierto es que, menos de un año antes, en julio de 2011, Bankia había superado aparentemente 

las “pruebas de resistencia” realizadas por la European Banking Authority (EBA) a las 91 

mayores entidades financieras de Europa. Bankia había obtenido un Core Tier I Capital (capital 

de máxima resistencia) del 5,4%, frente a un mínimo exigido del 5% en una situación de 

máximo estrés. Lo cual da una idea de la incompetencia e ineptitud de la EBA, organismo 

europeo encargado de garantizar la solidez de nuestros bancos… 

Otras personas que pueden testimoniar sobre la desfachatez de los banqueros son las 

víctimas, en España, del “escándalo de las participaciones preferentes”. Un fraude que afecta a 

más de 700.000 ahorradores que han perdido sus economías. Se les hizo creer que adquirían 

algo parecido a un depósito a plazo fijo… Pero las participaciones preferentes son un producto 

financiero que no está cubierto por el fondo de garantía de los bancos. Éstos no están 

obligados –si no poseen liquidez– a devolver el capital inicial, ni los intereses generados 

Este timo también ha revelado que los ahorradores españoles víctimas de engaños bancarios 

no pueden contar con la protección del Banco de España o de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). Ni, obviamente, con la del Gobierno que sigue ayudando 

masivamente a la banca mientras su política de recortes y austeridad castiga en permanencia a 

la ciudadanía. Para ayudar al sistema bancario español, Mariano Rajoy solicitó a la Unión 

Europea un crédito de hasta 100.000 millones de euros. Entretanto, los bancos españoles 

siguen favoreciendo la huida masiva de capitales… Se estima que, hasta septiembre pasado, 

220 000 millones de euros se habían fugado oficialmente de España… Una suma más de dos 

veces superior al crédito solicitado a Europa para salvar el sistema bancario español…  

Pero no terminan aquí los escándalos. Podríamos recordar que, estos últimos meses, los 

fraudes bancarios no han cesado. El banco HSBC fue acusado de blanquear el dinero de la 

droga y de los narcotraficantes mexicanos. El JP Morgan se lanzó a especulaciones desmedidas 

asumiendo inauditos riesgos que le acarrearon pérdidas de 7.500 millones de euros, 

arruinando a decenas de clientes. Igual le sucedió a Knight Capital que perdió más de 323 
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millones de euros en una sola noche a causa de un error de un programa informático de 

especulación automática por ordenador… 

 Pero el escándalo que más está irritando, a escala mundial, es el del Libor. ¿De qué se trata? 

La Asociación de Banqueros Británicos propone cada día un tipo interbancario llamado 

“London interbank offered rate” o  Libor por sus siglas en inglés. El cálculo de esa tasa lo 

realiza la agencia Reuters la cual, diariamente, pregunta a dieciséis grandes bancos a qué tipo 

de interés están obteniendo créditos. Y establece una media. Como es el tipo al que se prestan 

dinero los principales bancos entre ellos, el Libor se convierte en una referencia fundamental 

de todo el sistema financiero mundial. En particular, sirve para determinar, por ejemplo, los 

tipos de las hipotecas de las familias. En la zona euro, el equivalente del Libor se llama Euribor 

y se calcula sobre la base de la actividad de unos sesenta grandes bancos. En el mundo, el Libor 

influye sobre unos 350 billones de euros de créditos… Cualquier variación –por mínima que 

sea– de ese tipo puede tener una incidencia colosal. 

¿En qué consistió el fraude? Varios bancos (de los que sirven de referencia para establecer el 

Libor) se concertaron entre ellos y decidieron mentir sobre sus tipos, manipulando de ese 

modo el Libor y todos los contratos derivados, o sea los créditos a los hogares y a las empresas. 

Y eso durante años. 

Las investigaciones han demostrado que una decena de grandes bancos internacionales –

Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Suisse, 

UBS (Union des Banques Suisses), Société Générale, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland– se 

organizaron para manipular el Libor. 

Este enorme escándalo demuestra que la delincuencia se halla en el corazón mismo de las 

finanzas internacionales. Y que, probablemente, millones de familias pagaron sus hipotecas a 

unas tasas indebidas. Muchas tuvieron que renunciar a sus viviendas. Otras fueron expulsadas 

de ellas por no poder pagar unos créditos artificialmente manipulados… Una vez más, las 

autoridades encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados hicieron la vista 

gorda. Nadie ha sido sancionado, aparte de cuatro compinches. Todos los bancos implicados 

siguen haciendo negocios. 

¿Hasta cuándo las democracias podrán soportar esa impunidad? En 1932, en Estados Unidos, 

Ferdinand Pecora, un hijo de emigrantes italianos que llegó a ser fiscal de Nueva York, fue 

nombrado por el presidente Herbert Hoover para investigar la responsabilidad de los bancos 

en las causas de la crisis de 1929. Su informe fue abrumador. Propuso el término de 

“banksters” para calificar a los “banqueros gángsteres”. Sobre la base de ese informe, el 

presidente Franklin D. Roosevelt decidió proteger a los ciudadanos de los riesgos de la 

especulación. Sancionó a toda la banca imponiéndole el “Glass-Steagal Act” y estableciendo 

(hasta 1999) una incompatibilidad entre dos tipos de actividades: los bancos de  depósitos y 

los bancos de inversión. ¿Qué gobierno europeo de la zona euro tomará una decisión 

semejante? 

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique. Noviembre de 2012 
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8.3 El Racó de L’humor 

En aquest espai hi ha una recopilació de les millors vinyetes còmiques que tenen alguna 

relació amb la temàtica tractada, com en tot a la vida, les coses s’han de prendre amb 

humor, i no estaria de menys fer-ho també amb aquest tema, així que ara us convido a 

mirar-vos el sistema bancari d’una altra manera... 

 

 

En aquesta primera vinyeta es posa especial atenció en remarcar el poder 

abusiu que exerceixen els bancs sobre els ciutadans (almenys en aquest cas) 

innocents que confien en ofertes temptadores que amaguen una trampa. 

 

 

 

En aquesta expressa de forma graciosa un dels maldecaps més grans dels 

clients de les entitats bancàries, les famoses comissions que, cada cop més 

s’estan tornant totalment abusives. 
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Representació gràfica del poder que tenen els bancs i en efecte els banquers 

que els dirigeixen en aquest sistema en què remen en la mateixa direcció que 

els polítics i es protegeixen mútuament, en aquesta vinyeta es mostra com 

actua el govern per controlar els sous dels banquers els bancs dels quals han 

rebut diner públic. 

 

 

 

 

En aquesta fa referència a la situació econòmica actual en què a una gran 

majoria no li sobren els diners i també ens fa entendre que s’ha d’estar ebri 

per ingressar diners al banc. 
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Queda patent la negativa dels bancs en funció del projecte humà i econòmic 

que es presenti a la sucursal en busca de finançament, si no presenta una 

certa solvència desestimen la possibilitat de que pugui accedir a un crèdit. 

 

 

 

Ara ja sabem on van a parar els diners dels petits estalviadors... 

 


