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“El microfinançament és assumpte nostre.
Cooperativisme per sortir de la pobresa”
La possibilitat d’aconseguir finançament i serveis financers és essencial per a la reducció de la pobresa. El
microcrèdit, o, en un sentit més ampli, el microfinançament, és una manera d’ajudar els col·lectius de capacitat econòmica baixa a que puguin disposar d’aquests serveis. Significa la modificació de les vides de cada
dia de molta gent, mitjançant la revitalització de les seves comunitats i la millora del seu nivell de vida.
Enguany és l’Any del Microcrèdit de les Nacions Unides. És també l’any en què celebrem el paper que les
cooperatives hem tingut en la provisió de microfinançament a generacions de persones. La base de la dedicació de les cooperatives a la microfinança consisteix en el suport a l’auto-ajuda. Això permet utilitzar el cooperativisme per tal de sortir de la pobresa, i, també, per ajudar a no caure-hi.
Les cooperatives es troben entre les institucions que millor apliquen l’autofinançament. Especialment les cooperatives d’estalvi i de crèdit, les mútues i les cooperatives d’assegurances i els bancs cooperatius, han auxiliat milions de persones a ajudar-se a si mateixes i a construir-se un futur més segur i sostenible. El microfinançament no és res que les cooperatives hagin començat a fer durant els passats vint anys: tenim més d’un
segle d’història en aquest àmbit.
Les cooperatives d’estalvi i de crèdit van ser iniciades, el segle XIX, per líders locals com ara Friedrich
Raiffeisen i Hermann Schulze-Delitzsch, per tal de reduir la pobresa i l’endeutament entre els petits agricultors
i empresaris, tant en les zones urbanes com en les rurals.
Avui existeixen i s’esforcen arreu del món, i han estat capaces d’adaptar-se a molt diferents ambients socioeconòmics. Alguns bancs cooperatives han esdevingut poderoses institucions financeres al món industrialitzat. De fet, en moltes zones d’alt nivell econòmic són sovint les banques cooperatives les úniques institucions
bancàries que garanteixen als seus clients la proximitat i els serveis adaptats a les necessitats de les respectives comunitats, mitjançant l’oferiment de tipus d’interès competitius i la comprensió de les realitats locals.
Les cooperatives de crèdit també han demostrat que poden oferir, de manera sostenible, serveis de microfinançament a col·lectius de baix poder econòmic. Arrelades a comunitats locals i dirigides per gent de la zona,
aquestes cooperatives aprofiten el capital social en situacions on escasseja el capital financer. És especialment destacable la tasca de les cooperatives de crèdit en el proveïment de microcrèdit a les dones. El fet de
poder accedir a serveis financers ha capacitat a milions de dones, a tot el món, a iniciar petites empreses que,
al seu torn, han millorat el nivell de vida de les seves famílies, permetent-les d’enviar els seus fills a l’escola,
de disposar de serveis mèdics i habitatges dignes.
Les cooperatives de crèdit són efectives també en l’aplicació de mètodes de transferència que facilitin a les
famílies el moviment de numerari de manera correcta i amb cost baix, facilitant serveis financers d’acord amb
les seves necessitats, tant per la banda del receptor com de la del remitent. La direcció econòmica, l’anàlisi
de l’estalvi i la planificació empresarial han demostrat també ser uns aspectes bàsics d’un microfinançament
efectiu i sostenible dirigit per cooperatives.
Les pòlisses de microassegurances desenvolupades per cooperatives cobreixen serveis, per citar-ne només
uns quants, com ara risc de préstecs, propietat immobiliària, vida, atenció sanitària o defunció. D’aquesta
manera, les cooperatives protegeixen totes les propietats dels seus membres, per petites que siguin, tant per
tal d’evitar la seva pèrdua com per a la protecció dels socis amb menor capacitat econòmica.
Les institucions microfinanceres regides per cooperatives capaciten els sectors menys afavorits per unir els
seus recursos de manera que aquests puguin ser aplicats a inversions productives i a creació de llocs de treball amb un futur sostenible. L’estil de direcció democràtica i amb control social que és propi de les cooperatives assegura els estalvis, fins i tot de nivell reduït, i garanteix la devolució dels préstecs. En conseqüència,
les cooperatives ofereixen a tothom solucions financeres adients, que permeten treballar col·lectivament a fi
de millorar els nivells de vida, sigui a països d’economia limitada, sigui als altament industrialitzats.
El dia 2 de juliol, l’Aliança Cooperativa Internacional invita les cooperatives de tot el món a celebrar l’orgullosa història del moviment cooperatiu de més de cent anys de serveis de microfinançament a persones també
de tot el món.

