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Aurreko idatzi batean komentatu nuen nola izan daitezkeen finantza etikoak burujabetzarako
tresna [1] eta aurkeztu nituen ere bide horretarako tresna izan daitezkeen Fiare eta Coop57.
Orain ordea tresna hauekin gure inguruko ekonomian nola eragin daitekeen pentsatzen astea
tokatzen da, tokiko garapenerako tresna finantziario berriak izan daitezke?

Biak momentu honetan zerbitzua eman dezaketen izaera sozial sendoko erakundeak dira, eta
zerbait aipatu behar bada, eta benetan kontuan izan, bien osagarritasuna da. Bai izaeran, bai
oinarri soziala osatzerakoan, eta baita zerbitzuak eskaintzerakoan osagarriak izanik, ez dugu
bata edo bestearen arteko aukeraketa bat egin beharrik, bien osagarritasuna ondo aztertu eta
tresna diren aldetik bakoitza zertarako erabili daitekeen ondo aztertzea da klabea.
Bi proiektuak Euskal Herriko tokiko garapenean tresna garrantzitsuak bihurtu daitezke. Hiru
arrazoi nagusi kontuan izanda:

Tokiko garapen ekonomikorako finantza erakunderik ez dago. Fiare eta Coop571.
finantziazioa eskaintzen ari dira gaur egun.
Batez ere ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarritutako proiektuak finantzatu, bultzatu2.
eta saretzeko egiturak dira eta bide horretan garapen eredu eraldatzaileak zabaltzeko
eragile izan daitezke.
Tokiko taldeen bitartez eta bultzatzen dituzten proiektuen izaeraren ondorioz tokiko3.
ikuspegia garatua dute bi erakundeek.

Argi dago tokiko garapenerako tresna finantzarioen beharra dagoela, eta orain arte teorikoki
behintzat horretarako existitzen ziren erakundeek, Kutxek, izaera hori galdu dutela
bankarizazioaren bidean, gainera kontrol publikorako aukerak erabat murriztu direlarik.
Horregatik beharrezkoa da, finantziazio tresna publikoen inguruko eztabaida eta
birplanteamendua emateaz gain, momentu honetan dagoeneko martxan dauden tresnak
erabiltzea, gaurtik hasita, eta hor kokatzen dira Fiare eta Coop57. Ekonomia erreala eta
herritarren mesedetara jarritako tresnak dira, ekonomiaren izaera soziala hobesten dutenak
eta zerbitzua emateko prest daudenak.
Huek dira tokiko garapen ekonomiko eraldatzailearen inguruan egin daitezkeen zenbait
ekintza, Coop57 eta Fiareren lan eta egiturekin elkarlanean (Garapena behar duten
proposamenak dira):

Finantza etikoen inguruko tokiko taldeak sortu eta indartu. Fiareren tokiko taldeak
herritarrez hornitu. Ekonomia eraldaketaren aldeko herritarren sareak osatu, herri eta
eskualdeetatik abiatuta. Fiareren tokiko taldeekin batera egin daiteke.
Ekonomia sozialaren sareak aztertu eta trinkotu eskualdez eskualde. Tokiko ekonomia
sozial sareak bultzatu. Koop57 Euskal Herriko sekzioarentzako oinarrizko taldeak
bilakatuz.
Mondragon, REAS eta NER taldeetatik kanpo kokatzen diren kooperatibak saretu eta
Euskal Herria mailan antolatu, aurrekoekin ere saretuz. Orokorrean ekonomia sozial
eraldatzailearen ikuspegi integral eta zabala txertatuz.
Finantzen inguruko Udalen ikuspegia formatu eta zentratu, konbenioen bitartez, baina
batez ere tresna finantzarioen erabilpenaren bitartez.
Eskualdetako Garapen Agentzien jardunean tresna finantzario alternatiboak txertatu,
enpresa eredu eraldatzaileen sustapenerako bereziki.
Eskualdetako Garapen Agentziekin batera ekintzailetasun eredu kooperatiboa, izaera
soziala kontuan izango duena garatu.
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Tokian tokiko Elikadura Burujabetza sareen trinkotzean paper garrantzitsua jokatu
dezakete, hauekin saretuz, Katalunian gertatzen den bezala.
Herritarren artean tresna finantzario alternatiboen ezagutza eta zabalpena sustatu.

Bide horretan ere Olatukoop Ekonomia Sozial Eraldatzailearen Sareak Udal eta tokiko
erakundeentzat 10 proposamen egin ditu.[2]

Badago lana tresna finantziario berri hauek zabaltzen, baina esfortzuak merezi du, beharra
badago eta.
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