
Finantzaketa etikoa, krisiari aurre egiteko alternatiba

Azken urteotan krisi agertokia jendartean zabaltzen ikusi dugu. Estatu
espainiarrean propioak diren gertaera kointuraletaz haratago (higiezinen
espekulazioa, eraikuntza sektorearen zentraltasuna), krisi honen nondik-norakoak
ekonomiak jasan duen finantziarizazio prozesuetan kokatu ditzakegu. Mailegu
eta finantza entitateak nahi ta nahiezko aktoreak izan dira  gizartearen eremu
guztiei eragiten dien egoera honen garapenean. Gertakari hauen aurrean
ezinbesteko egiten zaigu estrategia eta proiektuak martxan jartzea, jendarte
ezberdina pentsatu eta eraikitzeko aukera emango digutenak, gertutasunean
oinarrituak. Elkartasuna, kooperazioa eta elkar-sostengua bide honetan aurrera
egin ahal izateko behar ditugun proiektu berriok eraikitzeko oinarriak dira.
Testuinguru honetan, ekonomia berriz pentsatzea oinarrizko eta ezinbesteko
aspektua da. Historiak erakusten digu nola kudeaketa ekonomikoa -bereziki
hazkunde maila batzuk gainditzen dituenean- ezberdintasuna, espekulazioa eta
aberaste hutsa oinarri hartuta izan dela pentsatua.

Ahalegin handiak egin behar izan ditugu joera hauetatik alde egin dezaketen eredu
ekonomikoak irudikatzeko, pertsona eta proiektuen arteko kooperazioa eta
elkartasuna oinarrian kokatuz. Adibide batzuk erresistentzia kutxak eta laguntza
bonoak edo finantza etiko eta solidarioen inguruan sortu diren hainbat proiektu
izan daitezke. Esperientzia guzti hauek argitasun, ardura eta gertutasunean
oinarrituriko eredu hauen aukera eta ontasunak azaltzen dituzte.

Coop57 halako esperientzietakoa da.
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[Finantzaketa eta eraldaketa esperientzia kooperatibo bat]

Coop57: etikoki aurreztuz,
elkartasunez eta konpromezuz
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Coop57 finantza etiko eta solidario esperientzia da, duela 15 urte baino
gehiagotan zehar bere ekarpentxoa egiten dabilena demokrazia, berdintasuna,
argitasuna, parte-hartzea, elkartasuna eta kooperazioa oinarri dituen ekonomia
indartzeko.



Zer da Coop57?

Coop57 aurrezki etikoa bultzatzen duen finantzaketa zerbitzu kooperatiba
da. Bere baliabideak ekonomia sozial eta solidarioa oinarri duten proiektuak
maileguz laguntzera bideratzen ditu. Ekonomia sozial eta solidarioan

mugitzen diren elkarte eta pertsonez osaturiko bere oinarri sozialak kudeatzen du
entitatea. Bere printzipioak banka etikoarekin bat datoz:

• koherentzia
• demokrazia
• gardentasuna

Coop57k zerbitzuak eskaintzen dituen finantza jarduera garatzen du, eta kataluniar
kooperatiben legearen arabera geratzen du bere ekina. Ondorioz, ez dauka banku-
fitxarik eta ez dago banku zentralaren erregulaziopean.

Alde batetik, honek bere ekina mugatzen du: ezin ditzake pertsonentzat maileguak
eman ez eta banka minoristak eskaintzen dituen bezalako zerbitzuak eskaini (kontu
korronteak, kreditu txartelak...). Baina aldi berean, egoera honek abilezia
handiagoa ematen dio bere kideen beharrei erantzuteko, finantza-entitate
ohikoekin alderatuz gero.

Coop57k beti ere ezaugarri hau oinarrizko abiapuntu batekin batu du: ekonomia
solidarioen oinarri sozialekiko eta beraien finantza-beharrekiko gertutasuna.
Gertutasun hau da, hain zuzen ere, laguntza dezentea eman eta finantzaketa beharra
duten proiektuen ebaluazio egokia egitea ahalbidetzen duena, finantza-entitate
normalek erabiltzen duten “arriskuen kalkulu” hutsetik haratago joanez. Era berean,
sormena erabiliz, gure finantza-produktuak eta eskaintza beharrizan zehatz
bakoitzari moldatzeko aukera ematen digu.  Proiektuaren beraren hazkunde propioa
dela medio gertutasun hau galtzea ekiditeko, Coop57k sare erako garapen eredua
martxan jarri du.

Ze nolako kideek osatzen dute Coop57?

Coop57k bi eratako kideak ditu:

o Zerbitzuen kideak:
• Ekonomia sozial eta solidarioan dabiltzan elkarte eta entitateak.
• Coop57n dirua gorde dezakete.
• Coop57tik maileguak jaso ditzakete.
• Nahi eta nahiez 901,52 euroko ekarpena egin behar diote
  kapital sozialari eta 98,48 euro ordaindu sarrera-gastuentzat.



o Kide laguntzaileak:
• Batik bat norbanakoak (pertsona fisikoak) izan ohi dira.
• Coop57n dirua gorde dezakete.
• Ezin dute Coop57tik mailegurik jaso.
• Gutxienez 300,51 euroko ekarpena egin behar dute.

Bai batzuk eta bai besteek kudeaketa eta erabakitze guneetan parte hartzen dute.
Honela, demokrazia ekonomikoari bide egiteaz gain, betidanik aurrezleak eta
maileguak jasotzen dituztenak banatzen dituen marra ezabatu nahi dugu: denon
artean kooperatibaren inguruko erabaki garrantzitsuak hartu zein lan-lerroak
irudikatzen ditugu.

Nola antolatzen da Coop57?

Kooperatibek berezkoak dituzten horiek dira. Erabakitze gune nagusia asanblada
orokorra da. Gutxienez urtean behin bildu eta kontseilu errektorearen osaketa
erabakitzeaz gain, atal soziala eta kooperatibaren gobernua hautatzen ditu.
Kontseilu errektorea, asanblada orokorraren irizpideen menpe dago.

Hala ere, herrialde bakoitzeko sailei dagozkien atal propioak ditu Coop57ak:

SAILEKO ASANBLADA
• Sailaren atal gorena da.
• Asanblada orokorren aurretik derrigorrez bildu behar da.
• Asanblada orokorrean parte hartzeko ordezkariak hautatzen ditu.
• Saileko kontseiluaren, Batzorde Sozialaren eta Batzorde
  Teknikoaren partaideak hautatzen ditu..

SAILEKO KONTSEILUA
• Sailaren ordezkaritzaz eta beronen zuzendaritzaz arduratzen den atal soziala da.
• Kide berrien sarrera onartzeaz arduratzen da.
• Mailegu eskarien onarpenaz arduratzen da.

Erabakitze gune hauetaz gaindi, sail bakoitza, ezinbestean, ondorengo atalez osatzen
da:

BATZORDE SOZIALA
Coop57aren kide bezala alta ematea eskatzen duten erakundeak aztertzen ditu.
Bere betebeharra, erakundeon jarduera Coop57aren irizpide etiko eta sozialetara
egokitzen dela egiaztatzean datza. Batzorde kideak, giza mugimenduetan, herriko
elkarteetan eta elkartasunean oinarritutako ekonomia sozialean diharduten
pertsonak dira. Batzorde kideok ez daukate Coop57aren egitura teknikoarekin
inolako loturarik..



BATZORDE TEKNIKOA
Coop57ko bazkide diren erakundeen mailegu eskariak aztertzen ditu. Bere
betebeharra, proiektuen bideragarritasuna eta mailegua itzuli litekeela ziurtatzean
datza. Batzordearen kideak, ekonomia sozial eta solidarioarekin lotura duten eta
ezagutza finantziero zein ekonomikoak dituzten pertsonak dira.

Aipatutako atalez aparte, eguneroko gaiez arduratzeko, zenbait sailek beste atal
batzuk eratzen dituzte, esate baterako sailaren kontseiluko ordezko batzordea edo
zabalpen batzordeak.

Coop57aren sare bidezko garatzea

Coop57a, Bruguera Argitaletxeko langileek beren lanpostuen alde egindako
borrokaren haritik sortu zen. Argitaletxea definitiboki ixtean, langile ohien talde
batek diru funtsa eratu zuen kaleratzeen ondoren jasotako indemnizazioekin. Diru
funts hau bereziki modelo kooperatiboak bultzatzeko helburuarekin eratu zen.

Testuinguru honetan, Coop57a zerbitzu finantzieroen kooperatiba gisa martxan jarri
zuten. Hasieran, bere garapena lan elkartuko kooperatibismoarekin oso loturik
egon zen, baina apurka bere oinarri soziala ekonomia sozial eta solidarioaren
beste eremu batzuetara zabaldu zuen: kooperatibismoaren beste zenbait lerro,
elkarte, fundazio, gizarteratze enpresa, gizarte mugimendu, sindikatu,… Aldi berean
kooperatibako kide laguntzaileen oinarria handitzen joan zen.



2005etik aurrera, proposamenak Estatuko beste herrialdeetan sortutako interesa
zela eta, Coop57ak sare bidezko zabalkundea abian jarri zuen. Beste herrialde
batetan abian jarritako lehen saila Aragoikoa izan zen (2005); ondoren eratu ziren
Coop57 Madril (2006), Coop57 Andaluzia (2008) eta Coop57 Galizia (2009).

Herrialdeko sailak arrakastaz antolatzeko gakoa, beren kudeaketari aurre egin
ahal izateko, bertakoa den ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutako sarea
izatean datza. Sare bidezko zabalkunde honen ezaugarriak ondorengoak dira:

• Printzipio etiko eta sozialak zein azterketa irizpide berberak aplikatzen dituen
entitate juridiko baten existentzia.

• Herrialde bakoitzak bere oinarri soziala eta ekinbidea autogestionatzeko
gaitasuna (kide berrien sarrera, proiektuen azterketa, maileguen esleipena…).

• Herrialde bakoitzeko aurrezkia, herrialde bertako proiektuak finantzatzeko
bideratzen da. Hala ere herrialde arteko elkartasuna aintzat hartuz: Herrialde
batek bere baliabideak gainditzen dituen mailegu eskaria baldin badauka,
soberakinak izan ditzakeen beste herrialde baten laguntza eska lezake.

• Bartzelonan kokatzen diren Coop57aren zerbitzu zentralak partekatzen dira..

Sare bidezko zabalkundeaz aparte, Coop57ak beste garapen mota bati ekin dio:
beheranzko garapena.

Ekonomiaren garapen lokalaren irizpideak jarraituz, eta Hego Bartzelonako entitate
zein norbanako kideen proposamen bati erantzunez, 2011ko azaroan eskualdeko
talde sustatzaile bat eratu zen.Talde sustatzaileok, kooperatibaren kide diren entitate
eta norbanako aurreztailez osatuak daude. Herrialde bakoitzean presentzia gehiago
izan eta bertan lanean diharduten proiektu eta entitateekiko gertutasunez jokatzea
dute helburu. Bestalde, talde sustatzaileotako kideek, beraien herrialdeko
proposamen bat aztertzen den aldiro, Kataluniako sailaren atal ezberdinetan parte
hartzen dute.

Herrialdeko entitate eta norbanakoen borondatez  sortu den hasierako saiakera
honek, lanketa lokalean eta gertutasunean oinarritzen den Coop57aren garapenari
bide ematen dio. Honek, proposamen ezberdinen eraketa eta proiektu osoaren
inguruko eztabaidei dagokioneanprozesu parte hartzaileak erraztu eta oinarri
sozialaren artikulazioa bideratzen du.



Nola har dezake parte pertsona partikular batek Coop57n?

• Bazkide kolaboratzaile egin zaitezke eta Coop 57n aurrez dezakezu:

o Coop57n parte hartzeko, lehen pausoa bazkide kolaboratzaile egitea da. Gutxienez
300,51 euroko derrigorrezko ekarpena egin behar da; ordainketa hori zatika
ordain daiteke. Ekarpenaren epea urtebetekoa da eta, aurkakoa adierazi ezean,
automatikoki berritzen da epea igarotakoan. Edozein unetan utz daiteke bertan
behera.

o Bazkide kolaboratzaileek nahi beste aurrezki-ekarpen egin ditzakezue,
borondatezko ekarpen berriak eginez, 200.000 euroko zenbatekora iritsi arte.
Era berean, eta aurrezkia sustatzeko asmoz, aldizkako ekarpenak eska daitezke
(hilekoak edo hiruhilekoak).

o Coop57ri emandako aurrezkiak (derrigorrezko gutxieneko ekarpena nahiz
borondatezkoak) urtero ordaintzen dira, Batzar Orokorrean ezarritako interes-
tasaren arabera. 2012 urterako interes-tasa urteko % 2 da.

oBazkide kolaboratzaileak bere ekarpenak (osorik edo zati bat) itzultzea eska
dezake, aldez aurretik eskatuta betiere. Eskaera lehen urtea pasa baino lehenago
egiten bada, azken bi hiletan sortutako interesak ez dira ordainduko. Lehen
urtetik aurrera, interesak osorik ordainduko dira.

o Kooperatibaren bazkide egindakoan, proiektuan aktiboki parte har dezakezu.
Batzar orokorretan eta lurralde-batzarretan, gizartean difusio-lanak eginez edo
lan-taldeetan parte hartuz. Informazio gehiagorako, jarri harremanetan
socios@coop57 helbide-elektronikoaren bitartez.

Zer finantzatzen da zure aurrezkiekin?

Azken 5 urteotan, Coop57k ekonomia sozial eta solidarioa lantzen duten 700 proiektutik
gora finantzatu ditu, guztien artean 20 milioi eurotik gora. Gizarte-eduki handiko proiektuak
guztiak ere, eraldaketa eta garapen komunitarioa eta gizarte justuago, solidarioago,
demokratikogoago eta jasangarriagoa sustatzea helburu argitzat dutenak.

Proiektu eta prozesu horiek kooperatibismoaren bitartez lorturiko lanpostuak sortzeari
lotutakoak dira; kolektibo zaurgarrien gizarte-bazterketaren aurka borrokatzen dute,
irabazi asmorik gabeko enpresen bitartez; ingurumena babesten dute; demokrazia parte-
hartzailean benetako sakontzea bilatzen dute; pertsonengan eta herri-mugimenduetan
oinarritutako asoziazionismoa bultzatzen dute; kultura sustatzen dute; ekonomiaren
epizentroan pertsonen beharrak asebetetzea helburu duen paradigma ekonomiko berri
baten aldeko pedagogia dute ardatz.

Coop57n parte hartzeak, azken batean, balio sozialetan inbertitzea esan nahi du, diruari
mundua aldatzeko gaitasuna ematea, beste ekonomia-eredurik ezean beste mundu bat
sortzea ezinezkoa dela sinetsita. “Ez gure izenean, ezta gure diruarekin ere” esaldia gure
egiten dugu, jakin baitakigu garrantzitsuena ez dela gutxiengo aski boteretsuak egiten
duena, guk geuk, gehiengoak, egin dezakeguna baizik. Banku-sistema opaku honen aurrean
egin dezakeguna, berau baita gaur egungo eredu antisozialaren oinarria eta berau baitago
industria militarrean sartuta, ingurumena hondatzen baitu edo Ipar eta Hegoaren arteko
desberdintasun ikaragarriak mantentzen baititu

Aldaketa sozialaren alde zuk egin dezakezuna, guk egin dezakeguna.
Zure aurrezkiek gizartea eralda dezakete, etikak ekonomia alda dezake.



Coop57ren datuak (2011ko abenduaren 31n)

• Lurralde-sailak: Andaluzia, Aragoi, Katalunia, Galizia eta Madril.
• Erakunde bazkideak: 407*
• Bazkide kolaboratzaileak: 2.107
• Kapital soziala + ekarpen sozialak: 10.818.759,19 euro
• Emandako maileguen saldoa: 8.240.081,05 euro
• Kudeatutako partaidetza-tituluak: 1.145.000 euro

* Coop57ko erakunde bazkideak kontsulta ditzakezu www.coop57.coop webgunean..

2003-2010: proiektuen sendotzea datuetan

[2003-2010]  Goian, bazkideen ekarpenen bilakaera. Behean, emandako maileguen bilakaera.
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Coop57 eta finantza etikoak Estatu mailan

Coop57 tresna finantzarioa da, finantza-marko etiko zabalagoaren baitan. Gure ustez,
finantza-sistema alternatibo oso bat sortzea beharrezkoa da, ekonomia sozial eta soli-
dario, elkarte-ehun eta oinarri kooperatiboaren (justizia, ekitatea eta berdintasunaren)
aldeko konpromisoa duten herritarren behar finantzarioei erantzun dibertsifikatuak
eman ahal izateko.

Finantza-zerbitzuen kooperatiba den aldetik, Coop57k ez du banku-fitxarik eta ez du
banku zentralik ikuskatzen. Kooperatiben legearen arabera arautzen da. Horri esker,
autogestiorako gaitasuna lortu eta finantza-beharrei erantzuna emateko bizkortasun
handia ematen zaio, ohiko finantza-erakundeek eskaintzen ez dutena. Hala ere, horrek
eskain ditzakeen zerbitzuak mugatzen ditu.

Hori dela eta, Coop57 Estatu mailan lan egiteko banku etikoa sustatzeko ahaleginei
batu zaie, eredu parte-hartzaile, federal eta kooperatiboari jarraiki. Fiare proiektuan
hartzen du parte eta horren helburua da, Banca Popolare Etica italiarraren laguntzarekin,
banku batek eskaini ohi dituen finantza-zerbitzu guztiak eskaintzeko bankua eratzea.
Kreditu kooperatiboko kaxa horren jabetza herritarren, elkarte-ehun eta ekonomia sozial
eta solidarioa lantzen duten erakundeen esku egon behar da.

Banku etikoa sustatzearekin batera, Coop57k sarean garatu eta hazteko lan egiten du,
eta finantza-zerbitzuak jada gure ezaugarri bihurtu diren hurbiltasun eta bizkortasunetik
eta gure bazkideen beharretara egokitzeko gaitasunetik eskaintzen jarraituko du.

Parte hartzen dugun sare, federazio eta proiektuak

FETS | Finançament Ètic i Solidari www.fets.org
FIARE | Projecte Fiare www.fiare.cat
Aposta| Escola de Cooperativisme www.aposta.coop
FCTC | Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya www.cooperativestreball.coop
FCCUC | Fed. Cooperatives Consumidors i Usuaris Catalunya
Servicoop | Fed. de Cooperatives de Serveis i Transportistes www.servicoop.org
XES | Xarxa d’Economia Solidària www.xes.cat
REAS | Red de Economía Alternativa y Solidaria www.economiasolidaria.org


