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Introducció
Aquest document forma part d’un procés continu de discussió i debat sobre els conceptes, definicions i
elaboracions teòriques relacionades amb l’Economia Social Solidària (ESS), que ha caracteritzat el treball de la
Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social Solidària (RIPESS), a partir de la seva primera trobada
internacional sobre la "globalització de la solidaritat", realitzada a Lima el 1997. La visió i el compromís amb la
ESS no han canviat, però les definicions i els marcs conceptuals subjacents continuen evolucionant. El 2012, el
Consell d’administració de RIPESS va decidir que la visió global constituiria un eix central de la 5a. reunió
internacional de l’ESS, organitzada a Manila l'octubre de 2013. Un procés de consulta promogut pels membres
continentals permetia difondre i debatre àmpliament un esborrany d'aquest text durant diverses trobades,
teleconferències i comunicacions electròniques. També es va crear un fòrum electrònic al lloc web RIPESS per
recopilar comentaris de tot el món. Durant la reunió a Manila, al voltant d'un centenar de persones van
participar en un World Café dinàmic, dirigit a explorar aquests conceptes en profunditat i compartir les seves
respectives perspectives sobre el significat de l'economia social solidària (ESS). Aquest document és el resultat
de tot aquest procés, així com de la Carta RIPESS, que va ser adoptada el 2008 i que conté i precisa els nostres
valors, la nostra missió i la nostra visió.
Aquesta consulta va tenir l’objectiu de clarificar les nostres visions i concepcions de l’ESS, avançar cap a una
major convergència, sempre que fos possible, i entendre millor les diferències existents. El nostre objectiu era
aprofundir la nostra comprensió dels diferents conceptes i enfocaments i les especificitats dels contextos
locals, i no tant de buscar un consens sobre un concepte o una definició.
Atès el fort arrelament de l’ESS en les experiències concretes de les comunitats i els grups de base a diferents
parts del món, és inevitable que es trobin diverses perspectives dins l’ESS, a causa de la diversitat cultural,
històrica, lingüística i de la mateixa evolució específica dels participants i moviments que constitueixen l’ESS.
De vegades, el que a primera vista sembla una diferència, desapareix després de discutir-ho pausadament
sense limitacions ni terminis. Per tant, tractem d’identificar les convergències, però també d’encoratjar i
respectar les diferències que resten.
La Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social Solidària (RIPESS) és una xarxa de xarxes
continentals que connecta xarxes d'economia social solidària que operen a totes les parts del món. Les xarxes
continentals de: Amèrica Llatina i el Carib, (RIPESS LAC), Europa (RIPESS EU - Economia Solidària d'Europa),
Amèrica del Nord (RIPESS NA), Àfrica (RAESS - Xarxa africana de l'ESS), i Àsia (ASEC, Consell asiàtic d’economia
solidària), al seu torn, inclouen xarxes nacionals i sectorials. La RIPESS creu en la importància d'una
"globalització" basada en la solidaritat que té l'objectiu de construir i enfortir una economia on la gent i la
Terra són centrals. La RIPESS organitza trobades internacionals cada quatre anys amb l'objectiu de generar
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connexions que fomentin el coneixement, l’aprenentatge, l'intercanvi d'informació i la col·laboració
internacional.
Aquest document proposa un breu itinerari a través dels fonaments de la visió global de la RIPESS. I enceta la
seva anàlisi situant l’ESS com el camí cap a un canvi transformador i sistèmic. A més, referma els valors de
l'ESS i explora els diferents elements vinculats a la diversitat de participants, sectors, pràctiques i estratègies
dels moviments que conformen l'ESS; i finalment, comenta les relacions de l'ESS amb alguns conceptes
centrals.

1) La via d’un canvi transformador i sistèmic
L’economia social solidària (ESS) és una alternativa al capitalisme i als sistemes econòmics autoritaris
controlats per l’Estat. A l’ESS, la gent –la corrent, la de carrer– juga un paper actiu en la determinació del curs
de totes les dimensions de la vida humana: econòmica, social, cultural, política i ambiental. L’ESS existeix en
tots els sectors de l’economia: producció, finances, distribució, comerç, consum i governança (vegeu el gràfic
1 següent). L’ESS anhela, fermament, transformar el sistema social i econòmic, incloent-hi els sectors públic i
privat, així com el tercer sector, com es pot veure amb més detall a continuació. A l’ESS no es tracta només de
reduir la pobresa, sinó de superar també totes les desigualtats que aclaparen a totes les classes socials. L’ESS
té la capacitat d’utilitzar les millors habilitats del sistema actual (com l’eficiència i l’ús de la tecnologia i el
coneixement) i canalitzar-les cap el benefici de la comunitat, basant-se en els valors i objectius comuns del
moviment de l’ESS.
Els moviments de l'ESS han de tenir cura de no ser cooptats en els seus valors per perspectives alienes a l'ESS.
L’ESS empeny cap a una transformació social que va molt més enllà d’un canvi superficial en què les arrels
estructurals opressives queden intactes. Diversos exemples d’aquest risc són clarament visibles, des de
l’actuació de les corporacions transnacionals que intenten "netejar" les seves activitats, fins a un reforçament
de les polítiques de benestar social dels Estats que, no obstant, ignoren les estructures subjacents que
mantenen o fins i tot intensifiquen les desigualtats.
Per tant, els participants involucrats en l'ESS hem d'evitar, també, idealitzar-nos com els "bons". Al contrari,
hem de crear i re-crear activament les nostres aspiracions, i aprendre a evitar la reproducció del sexisme, el
racisme, l'homofòbia, el classisme i altres formes d'opressió i discriminació.
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Gràfic 1 – Economia Social Solidaria

Font: U.S. Solidarity Economy Network / Center for Popular Economics
(Xarxa d'Economia Solidària dels Estats Units / Centre d'Economia Popular)
Nota: La font d’aquesta imatge és un Prezi desenvolupat per l’US-SEN i el Centre d’Economia Popular. Per
tant, inclou exemples que poden ser més familiars en el context dels Estats Units que en altres països. En ell,
els mètodes del govern estatal assumeixen una posició particular, ja que defineixen els sistemes econòmics
tant a nivell macro (nacional o internacional) com a nivell micro (empresa o comunitat).
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2) Valors
L'economia social solidaria és un enfocament ètic sobre els principis del desenvolupament econòmic, que dóna
prioritat al benestar de les poblacions i del planeta per damunt dels beneficis i d’un desenvolupament cec.
Recordem quins són els valors formulats a la Carta de RIPESS, que s’inclouen al quadre:

Humanisme
Posem l’ésser humà, amb la seva dignitat, la seva cultura i el seu complet desenvolupament al centre dels
nostres esforços. Estem compromesos/es en la construcció i promoció de projectes que enforteixin les
capacitats per al desenvolupament individual i col·lectiu i per al benestar de les persones. Per aquesta raó,
promovem un respecte inqüestionable, un exercici complet i la interrelació dels drets civils, polítics,
econòmics, socials, culturals i ambientals reconeguts en les diferents cartes i tractats internacionals sobre
drets humans.
Democràcia
Estem convençuts/des que el món, les seves diverses societats, entorns de treball i vida, i organitzacions,
s’haurien de constituir de manera participativa, a partir del respecte al dret de les persones i dels pobles a
decidir el seu propi desenvolupament. Considerem la política com un espai de relacions horitzontals entre
persones i col·lectius socials en la seva recerca per satisfer les seves necessitats comunes. Promovem una
democràcia participativa, basada en la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques a tots els
nivells de l’esfera pública. Estem a favor també d'una democràcia econòmica, basada en la capacitat de la
gent per prendre decisions sobre aquells assumptes que els afectin segons la seva condició com a
treballadores, consumidores, productores i reproductores; així com el caràcter públic de les decisions
sobre el que es produeix, com és produeix, per què es produeix i com es distribueixen o inverteixen els
excedents.
Solidaritat
Destaquem la solidaritat com a element que permet reconèixer-nos respecte als altres i tenir cura del seu
benestar. Això implica mobilitzar recursos i establir relacions amb altres col·lectius i moviments socials, en
un esforç per formar una gran xarxa de persones i organitzacions que vulguin construir un món més just,
democràtic i igualitari.
Inclusivitat
Som una xarxa oberta a un conjunt de pràctiques solidàries a l'economia, que sorgeixen en les diferents
realitats i sectors. En aquesta perspectiva, volem iniciar diàlegs basats en el respecte a les diferències
ideològiques i la cerca de consensos.
Subsidiarietat
Reconeixem i valorem les capacitats i coneixements de persones i grups, per resoldre els seus problemes i
decidir sobre els seus respectius projectes. En les nostres intervencions, intentem assegurar que prevalgui
el desenvolupament des de les mateixes bases, promovent organitzacions i associacions orientades a
afrontar els problemes comuns i que estiguin disposades a fer sempre esforços cada cop més grans.
Diversitat
Fomentem el respecte per la diversitat ètnica i cultural i la identitat sexual. Promovem també les diverses
expressions d’emprenedoria per respondre de la millor manera a la realitat existent. Animem la diversitat
entre els actors de l'economia social solidària, de manera que tots els sectors de la societat estiguin
representats i puguin defensar els seus interessos, en particular les dones i els grups socials marginats pel
sistema actual.
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Creativitat
Promovem la innovació i l’originalitat de conceptes i narratives per tal d’afavorir la construcció de
pràctiques i experiències creatives i crítiques, de manera que puguin contribuir millor al canvi social.
Fomentem també l'adopció de tecnologies adequades, que responguin a l'especificitat dels problemes,
amb els recursos disponibles en diferents situacions culturals i en diferents contextos.
Desenvolupament sustentable
Afirmem el nostre propòsit de promoure el desenvolupament durador i sustentable, amb la protecció del
medi ambient i la biodiversitat, tot afavorint unes relacions harmonioses entre humans i natura i entre
esperit i cos, on els recursos que ens deixa en préstec la naturalesa siguin emprats racionalment per
satisfer les necessitats de les persones, respectant l'equilibri dels ecosistemes. Per tot això, qüestionem
l’actual model neoliberal de creixement econòmic, que amenaça la vida al planeta.
Igualtat, equitat i justícia per a tots i totes.
Inserim la nostra acció en el marc de la lluita contra totes les formes de discriminació i dominació. En
particular, cal eradicar la discriminació i l'opressió cap a les dones, els nens, els joves, les persones grans,
els pobles nadius, la població racialitzada, les persones empobrides i les persones amb discapacitat.
Respecte i integració entre països i pobles.
Ens oposem a qualsevol tipus de dominació econòmica, política i cultural del Nord sobre els països del Sud.
Promovem la proposta alternativa d’una integració basada en la cooperació i la complementarietat entre
els països del Nord i del Sud, amb l'objectiu de globalitzar la solidaritat.
Una economia plural i solidària.
Front un model econòmic neoliberal que exclou les persones i els pobles, que redueix les motivacions de
l’activitat econòmica a la recerca de lucre i l’interès particular, basat en que l’economia de mercat sense
regles és l'única que crea riquesa i ocupació; plantegem la viabilitat i l’acció al servei d’una economia plural
i solidària. Proposem i treballem per a una economia que ajunti i posi en equilibri lògiques d’acumulació,
redistribució i reciprocitat, expressades en un mercat democràticament regulat, així com la reassignació en
un sentit més equitatiu dels recursos, a través d’un Estat participatiu, i la difusió i l’exercici de pràctiques
de mutualisme en el marc d’una societat i una cultura de la solidaritat.
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3) Participants, sectors i pràctiques de l'ESS
Autogestió i propietat col·lectiva
L'autogestió i la propietat col·lectiva en el lloc de treball i en la comunitat són conceptes centrals en
l'economia solidària. A tot el món s'utilitzen diversos termes per referir-se a estructures de propietat i gestió
col·lectives. En algunes parts d’Àfrica, per exemple, s’evita el terme cooperatives, ja que té connexions
històriques negatives i, en aquests casos, es prefereix el terme "gestió col·legial".


Hi ha diverses expressions que indiquen l’autogestió i la propietat col·lectiva, inclosa la de les
cooperatives (de treballadors, productors, consumidors, cooperatives de crèdit i habitatge, etc.), les
empreses socials col·lectives, la gestió compartida de béns comuns (per exemple, gestió comunitària
de l'aigua, pesca i boscos).



El reconeixement legal d'aquestes pràctiques de cooperació, col·laboració i participació no és un
requisit per a la seva inclusió com a part de l'ESS



La propietat assumida pels propis treballadors és una de les formes possibles d'assolir la democràcia en
un lloc de treball, però el moviment de l'ESS pot acceptar i debatre altres formes de gestió col·lectiva.

Treball i intercanvis no monetitzats
El treball i els intercanvis no monetitzats són components importants de l'ESS. El treball ha de ser respectat i
valorat, bé sigui remunerat o no, pels béns i serveis que proporciona i perquè genera una percepció de
satisfacció, felicitat i reconeixement social per als treballadors.


El moviment de l’ESS hauria de discutir i proposar noves maneres de mesurar i millorar el treball no
monetitzat, per garantir la seva visibilitat com una part important de l'economia.



Per exemple, mentre la pobresa i altres formes de pressió forcen les persones a emigrar, tasques com
ara la cura dels nens, que tradicionalment han estat proporcionades pels familiars més vells, es
converteixen en llocs de treball remunerats. Tot això tendeix a soscavar el reconeixement tradicional
del paper social que tenen les persones grans a la comunitat.

Moviments socials
L'economia solidària centra la seva atenció en el reconeixement i l'enfortiment de les dones i altres grups
exclosos i marginalitzats, així com en la lluita per la inclusió social i contra la pobresa.
A partir d’aquest compromís, reconeixem la importància d’establir enllaços estables amb els moviments
socials que lluiten per la justícia social i econòmica, inclosos el de les dones, el del treball, els que reivindiquen
una reforma agrària, els de les pageses i els pagesos, el de les persones sense llar, el de les persones
empobrides, el dels pobles nadius i el dels ecologistes.
La següent declaració i el gràfic 2 de la pàgina següent sobre les relacions entre l'ESS i els moviments socials,
desenvolupats per RIPESS-LAC (Amèrica Llatina i el Carib), il·lustren la visió de RIPESS pel que fa a les relacions
entre l'ESS, els moviments socials i altres participants:


Les relacions de l'ESS amb els moviments socials no han de constituir una "plataforma única" per a
tots els moviments socials en el seu conjunt, sinó que han d'incloure aliances específiques basades en
temes concrets i perspectives compartides.



El moviment de l’ESS hauria de desenvolupar aliances amb moviments que comparteixin els objectius
i els valors de l'ESS
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L’ESS pot establir aliances temporals i a curt termini amb altres actors en plans o agendes específiques
de treball, però s’ha de garantir fer-ho mitjançant la salvaguarda de la pròpia identitat i dotant-se
d’estratègies clares per tal de tenir relacions que no es converteixin en cooptacions.



L'ESS ha de ser capaç d'influir, a través de les seves accions de promoció i contactes amb institucions,
sobre actors importants com els partits polítics i els governs nacionals, sense perdre en aquests
processos la seva identitat i autonomia.

Gràfic 2: ESS, moviments socials i actors institucionals

Font: RIPESS-LAC (RIPESS Llatinoamèrica i el Carib)
Nota: Les categories aquí representades no s’han de considerar com un classificació rígida. En diversos casos,
grups i sectors podrien pertànyer tant a les categories de l’ESS com al de les aliances estretes. Compartir la
visió i valors de l’ESS i ajustar-se a les pràctiques democràtiques que promou aquesta és la clau per
determinar el posicionament d’un grup en relació a l’ESS.
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Bases fecundes per la construcció d’aliances
Diversos moviments tenen visions afins a les de l’ESS i es podrien constituir com a importants aliats potencials
d’aquesta. Algunes d'aquestes bases fecundes estan alineades d'alguna manera amb l'economia solidària,
sense formar-ne part, com en el cas de l'economia popular i del sector informal. Altres sectors s'identifiquen
amb un aspecte particular que coincideix amb els valors de l'economia solidària: per exemple, el comerç just,
biològic o ecològic; però poden, si és el cas, estar en conflicte estructural amb altres valors. Tanmateix, hi ha
un potencial considerable per construir aliances i col·laboracions que es poden recolzar mútuament.


L'economia popular i l'economia informal, el sector popular o informal de l'economia té una
importància considerable, atès que moltes persones, especialment les del Sud, depenen d'aquestes
activitats per a la seva subsistència. Per exemple, tres quartes parts de la població de Mali estan
incloses a l’economia informal. L’economia popular integra activitats econòmiques no cobertes per
normatives formals en matèria d’impostos, protecció laboral, salari mínim, prestacions per
desocupació o documents legals. Molts dels homes i dones que treballen per compte propi, els de les
microempreses, els comerciants i els pactes d’ajuda mútua són part de l’economia popular. Tot i que
l'economia popular no és el mateix que l'economia solidària, les dues coincideixen en molts aspectes,
ja que els actors socials troben sovint formes col·lectives de resposta a les necessitats socials i
econòmiques, per exemple: circuits informals de préstec, menjadors populars, societats d’ajuda
mútua, sistemes d’assegurança mútua i altres acords no formals.



Comerç biològic, ecològic i comerç just: hi ha diferents corrents i moviments que reflecteixen els
valors associats a l'economia solidària que, malgrat tot, no se’n poden considerar part necessàriament
d’aquesta. Un exemple seria Wal-Mart, que té la seva pròpia marca de cafè certificada per la
Rainforest Alliance (Aliança per la selva tropical), però alhora tracta de dividir els sindicats i utilitzar la
seva enorme quota de mercat per reduir els preus de compra de primeres matèries i els salaris. Tot i
així, alguns grups d’aquests sectors sens dubte poden ser aliats vàlids, i altres ja formen part de
l’economia social solidària.



Les pràctiques dels consumidors, Les pràctiques de l’ESS que es basen en els valors del
consumidorisme –tant de les organitzacions de consumidors com dels individus–, són una eina
important per transformar el sistema de producció. Això inclou formes de consum organitzat
col·lectivament, com ara cooperatives de persones consumidores, grups de compra solidària, cuines
col·lectives i altres pràctiques associades a una economia del compartir, a un consum ètic i a la
simplicitat voluntària.

Tenint en compte que el caràcter democràtic i col·lectiu de la propietat i el de la gestió, són valors essencials
de l’ESS, es planteja la qüestió de si s’inclouen en l’economia social solidària els treballadors autònoms, dones
i homes que estan d’acord amb els principis de l’ESS. En el debat, es va arribar a un consens sobre el fet que
els col·lectius afiliats al Sindicat de treballadors autònoms de Nova York (Freelancers Union) o la xarxa de
treballadors domèstics del Sud-est asiàtic (Homenet), formen part de l'ESS. El debat més ampli sobre les
relacions entre l'ESS i els treballadors autònoms requereix un debat més detallat.

8

VISIÓ GLOBAL - RIPESS

4) Estratègies
És important desenvolupar estratègies complementàries, tant a nivell micro com macro.


Construir l'ESS a partir de les pràctiques dels actors de base: és fonamental en l'economia social
solidària que els processos de recerca, anàlisi, definició de polítiques públiques, promoció i
comunicació derivin del treball dels qui actuen a les bases de l'ESS i la recolzin directament. Les
pràctiques de l’ESS sovint es fonamenten en conceptes com l’auto-desenvolupament i l’autoajuda, a
diferència d’altres enfocaments que comporten lliurar les responsabilitats als governs locals i
nacionals. Això, que comporta treballar al nivell local més baix possible, és a dir, seguint l'enfocament
de la subsidiarietat, és la clau de l'ESS.



Constituir i reforçar les xarxes de l’ESS: cal construir i consolidar les xarxes locals, territorials,
nacionals, continentals i internacionals de l'ESS. Aquestes, són essencials per donar suport a les
pràctiques de les bases amb les eines de recerca, de desenvolupament de polítiques públiques i de
promoció. Es necessita una coordinació activa per relacionar les iniciatives dels diferents territoris al
voltant dels valors de l’ESS.



Recerca: la promoció de l’ESS s’ha de recolzar en dades qualitatives i quantitatives. Es necessita una
àmplia gamma de documentació i investigació, incloent-hi investigacions a nivell acadèmic i
comunitari, recerca en acció participativa, processament de dades i sistematització d’experiències.



Polítiques públiques a nivell local, regional, nacional i internacional: volem promoure polítiques
públiques que facin possible i donin suport a l'ESS, i no polítiques que tractin de dirigir-la.



Promoció: aquesta línia de treball inclou l'organització i l’expansió del moviment i la promoció de
polítiques, regulacions legals i altres tipus de suport per a l'ESS.



Accés als mercats: el moviment de l’ESS ha de desenvolupar estratègies per millorar l’accés de les
empreses de l’ESS als mercats locals, regionals, nacionals i, si escau, internacionals.



Augmentar la visibilitat: tenint en compte que els objectius de l’ESS són relativament poc coneguts,
cal treballar per augmentar el coneixement i el compromís amb l’ESS. Això inclou el conjunt de la
gent, els possibles aliats potencials, així com aquells qui sense identificar-s’hi practiquen l’ESS. Dues
estratègies principals són:
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-

Educació: l’educació sobre l'ESS i els seus components pot adoptar diverses formes, incloenthi, en particular, laboratoris, fòrums, cursos i seminaris. L'adquisició d'habilitats específiques a
nivell de comunitat és un enfocament privilegiat per a l'ESS i es considera un primer pas en el
procés de mobilització, organització i desenvolupament econòmic que té lloc a l'ESS.
L’educació popular té una importància especial per a l’ESS, ja que els dos corrents
comparteixen valors de transformació social, democràcia i igualtat.

-

Comunicació: articles, llibres, vídeos, mitjans de comunicació, xarxes socials són eines
importants per augmentar la visibilitat de l'ESS. Socioeco.org, per exemple, és una biblioteca
virtual multilingüe que reuneix diferents tipus de recursos sobre l’ESS a la què seguim donant
suport i que anem construint.
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5) Exploració i discussió de conceptes bàsics
RIPESS està inspirada i reconeix la importància dels conceptes i enfocaments següents, tot considerant que la
nostra comprensió de cadascun d’aquests enfocaments s’ha d’aprofundir i debatre. Aquest és un treball en
curs.

Economia social vs Economia solidària
L’economia social, (veure gràfic 3), ja s’entén comunament com un "tercer sector" de l’economia, que
s’integra amb un “primer sector” (privat/i orientat al benefici) i un “segon sector” (públic/i més planificat). El
tercer sector inclou cooperatives, mutualitats, associacions i fundacions (CMAF). Aquestes entitats
s’organitzen col·lectivament i s’orienten a la consecució d’objectius socials, que es consideren prioritaris
respecte als guanys o ingressos dels accionistes. L’objectiu principal de les CMAF, com a associacions de
persones, no és maximitzar els beneficis sinó assolir objectius socials (fins i tot si això no exclou la possibilitat
d’obtenir beneficis, necessaris per dur a terme reinversions). Alguns creuen que l’economia social és el tercer
costat del capitalisme, que s’afegeix als sectors públic i privat. En canvi, els partidaris de l’economia social
pressionen perquè l’economia social tingui la mateixa legitimitat que els altres dos sectors, públic i privat,
amb el nivell de suport corresponent en matèria de recursos i polítiques públiques. Altres, que tenen una
perspectiva més radical sobre aquest esquema, creuen que l'economia social constitueix una primera fase
d'una transformació més fonamental del sistema econòmic.
L'economia solidària (veure gràfic 4) aspira a transformar de manera integral el sistema social i econòmic, i
proposa un paradigma alternatiu de desenvolupament, fonamentat en els principis de l'economia solidària. En
aquest context es pretén transformar el sistema econòmic capitalista neoliberal, que dóna prioritat a
maximitzar els beneficis privats i al creixement cec, per un sistema socioeconòmic centrat sobretot en la gent i
el planeta. L’economia solidària com a sistema econòmic alternatiu inclou en les seves propostes els tres
sectors: privat, públic i el tercer sector.
L'economia solidària busca reorientar i canalitzar les estructures estatals, les polítiques públiques, el comerç,
la producció, la distribució, el consum, la inversió, els diners, les finances i les formes de propietat cap el
servei del benestar de les persones i del medi ambient. El que distingeix el moviment que promou l'economia
solidària de molts altres moviments que treballen per al canvi social i dels moviments revolucionaris del
passat, és el seu caràcter pluralista, que evita seguir models i creences rígides i la noció d’un únic camí
correcte. L'economia solidària valora i es fonamenta en pràctiques concretes, moltes de les quals són també
prou antigues. L’economia solidària no proposa crear utopies a partir d’una única teoria: reconeix que ja
existeix una utopia concreta i està en camí. Té les seves arrels en les pràctiques de la democràcia participativa
i inclusiva i promou una nova visió de l’economia que valora les relacions socials, i no els béns. L'economia
solidària proposa explícitament una agenda sistèmica, transformadora i post-capitalista. L'economia social es
refereix a un sector de l’economia que pot, o no, en funció dels actors participants, formar part d'una agenda
de transformació post-capitalista.
RIPESS utilitza el terme d’economia social solidària per abastar tant l'economia solidària com els elements
més radicals de l'economia social. Definir el marc i el caràcter de l'economia solidària és un procés complex i
continu. Per exemple, la definició de l’economia solidària que s’utilitza al Brasil ha estat desenvolupada per
actors i grups clau que promouen la ESS, durant molts anys, mitjançant fòrums, trobades i consultes.
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Gràfic 3: Economia Social

Font: "L'imperatiu de la resiliència: Transició cooperativa cap a una economia estacionària", New Society 2012;
Mike Lewis, 2007, "Construint un futur sostenible", Centre for Community Enterprise (www.cedworks.com) & BCAlberta Research Alliance on the Social Economy (www.socialeconomy-bcalberta.ca). Publicat inicialment a: John
Pearce, 2003, "Empresa social a Anytown", Fundació Calouste Gulbenkian (www.centralbooks.co.uk)
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Gràfic 4: Economia Solidària

Font: "L'imperatiu de la resiliència: Transició cooperativa cap a una economia estacionària", New Society 2012.
Publicat inicialment a Mike Lewis, 2007, "Construint un futur sostenible", Centre for Community Enterprise
(www.cedworks.com) & BC-Alberta Research Alliance on the Social Economy (www.socialeconomy-bcalberta.ca).
Aquest gràfic és una adaptació de l’anterior.
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Els contextos regionals de l'economia solidària
RIPESS està convençuda que la diversitat de les realitats polítiques, culturals i històriques dels diferents
continents i països requereix una gran flexibilitat pel que fa a terminologia, estratègies i punts d'inserció de
l'ESS.


Àfrica: a l’Àfrica francòfona, on RIPESS té més presència, l’expressió que s’utilitza és economia social
solidària. Per exemple, a Mali, la política nacional de suport a la economia social solidària (PNESS),
adoptada a l'octubre de 2014, utilitza el terme ESS.



Amèrica Llatina i el Carib: RIPESS-LAC utilitza el nom d'Economia Solidària. Tot i que hi ha algunes
diferències quant a les definicions utilitzades, hi ha un ampli consens sobre el programa sistèmic i
transformador de l'economia solidària i la seva construcció al voltant d'un nucli central de principis
ètics.



Amèrica del Nord: el Quebec es basa en el concepte d’economia social i busca crear un moviment de
transformació que sigui més aviat pràctic i que es centra en els nivells locals i territorials. A la resta del
Canadà, l’èmfasi està en la definició territorial del desenvolupament econòmic local. Als Estats Units,
es va poder començar amb una pissarra bastant blanca i la Xarxa d'Economia Solidària dels Estats
Units (U.S. Solidarity Economy Network) va decidir deliberadament treballar amb la definició de
l’economia solidària, amb l’objectiu de situar-se de manera inequívoca en el paper d’un moviment
transformador.



Àsia: el Consell Asiàtic per a l'Economia Solidària (Asian Solidarity Economy Council, ASEC) va prendre
com a punt de partida l'empresa social, juntament amb la necessitat de crear cadenes de difusió i
proveïment de l'economia solidària.



Europa: l’economia social i el cooperativisme en general estan prou esteses i arrelades a Europa, on el
seu desenvolupament precedeix l’aparició de la definició d’economia solidària. En general, hi ha una
atenció creixent a l’economia social a nivell institucional a la Unió Europea i un augment del
recolzament i reconeixement a nivell local, des del qual es multipliquen les iniciatives espontànies
d’economia solidària.

Empresa social
Una comparació de les definicions del terme empresa social utilitzada per associacions d’empreses socials al
Regne Unit, els Estats Units, Europa i Canadà, mostra que comparteixen les següents característiques: 1)
l’empresa serveix a un propòsit social, com lluitar contra la pobresa o l’exclusió social; 2) la companyia genera
ingressos mitjançant la venda de béns i serveis, en lloc de dependre de subvencions i/o donacions; i 3) els
beneficis es reinverteixen en la missió social en comptes de maximitzar el valor per als titulars de les accions.
On les definicions són diferents és respecte dels termes de propietat i control. En el cas d’empresa social
impulsada per accionistes (stockholders), el control es confereix als propietaris, és a dir, que les decisions les
prendrà la persona física o grup d'inversors que posseeixin accions de la companyia. En aquest cas, el control
pertany al capital, en relació amb la quantitat de diners invertida. Un altre cas és el que dóna el control a una
entitat que representa el conjunt de les parts interessades (stakeholders) o grups d'interès, és a dir, aquells
que tinguin interès o participació -no només monetària- a l'empresa. Això pot incloure treballadors, la
comunitat, beneficiaris, usuaris o una organització sense ànim de lucre.
Mentre que les associacions britàniques i nord-americanes inclouen ambdues formes d’empresa social, és a
dir, tant les controlades per accionistes com les controlades per grups d’interès; les associacions europees i
canadenques limiten la seva definició per incloure només el model que es centra en el control per les parts
interessades.
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Finalitat social

Activa en la venda
de béns i serveis

Reinversió dels
ingressos en la
missió societària

Propietat/control exercida
per les parts interessades
/accionistes

Social Enterprise
(UK GB)

Sí

Sí

Sí

Mixt

Social Enterprise
Alliance (USA)

Sí

Sí

Sí

Mixt

EMES (Europa)

Sí

Sí

Sí

Parts interessades

Enterprising nonprofits (Canadà)

Sí

Sí

Sí

Gestionades només per
organitzacions sense ànim
de lucre

Atès que l'ESS sosté que l'autogestió i la propietat col·lectiva als llocs de treball i a les comunitats (vegeu la
secció 3, pàgina 6) tenen una importància cabdal, hi ha un alineament amb el subgrup d’empreses socials que
utilitzen el criteri dels grups d’interès per determinar-ne la propietat i el control. D'altra banda, tal com vam
veure en la nostra discussió sobre l'economia popular (vegeu la secció 3, pàgina 8), aquí també hi podria haver
un terreny fèrtil per a establir aliances amb empreses socials controlades per accionistes.
Reconeixem que hi haurà més oportunitats d’aliances amb empreses socials més petites i de propietat i gestió
local. També reconeixem el perill que, de vegades, les empreses socials s'utilitzin per soscavar els programes
de protecció i benestar social. A Europa, en particular, les infraestructures de protecció social s’estan
desmantellant i privatitzant en diversos països. En alguns casos, la prestació de serveis socials per part
d’empreses socials és una extensió de l’Estat del benestar; en altres casos, les empreses socials s’utilitzen
d’una manera que permet a l’Estat desistir de les seves responsabilitats.

El "bon viure" i els drets de la Mare Terra
L’ESS recull el concepte dels drets de la Mare Terra, que estan vinculats al paradigma del "bon viure" (viure
bé), que es fonamenta en la perspectiva nativa de que els éssers humans viuen amb respecte cap a la Mare
Terra i en harmonia amb ella, en comptes de mantenir-hi una relació només utilitarista. Cal deixar clar que el
"bon viure" no és un model que es pugui generalitzar. Les seves expressions canviarien d'una comunitat, d'una
cultura i d'un país a un altre. Tanmateix, les seves diferents expressions tendeixen a estar fermament
relacionades amb, i arrelades a, elements bàsics per l’ESS (tant materials com immaterials, quantificables i no
quantificables), com són els vincles comunitaris, la cultura, l’accés a la terra, l’accés als mitjans de producció i
a la infraestructura, nivells elevats de participació i la implicació efectiva de les comunitats en les decisions
que afectin el seu futur: la sobirania alimentària, la pau, la igualtat de gènere, la biodiversitat, un entorn
saludable, etc.

Creixement i decreixement
L’ESS qüestiona la presumpció que el creixement econòmic sempre és positiu. Des del punt de vista de la
RIPESS, l’impacte depèn tant de quina és la mena de creixement com dels objectius que es pretenen. Per a
l'ESS, el concepte de "desenvolupament" és més útil que el concepte de "creixement", per exemple: els éssers
humans deixen de créixer quan són adults, mentre que no deixen mai de desenvolupar-se.
L’ESS hauria de promoure indicadors que posin l’èmfasi en el desenvolupament i el "viure bé", en lloc del
creixement. L’ESS necessita indicadors que puguin destacar el valor no només dels recursos físics (terra, aigua,
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etc.), sinó també el valor d’actius intangibles, com ara la felicitat i el benestar mental, laboral, econòmic i
social, així com el coneixement dels pobles nadius, el treball no remunerat, etc.
El desenvolupament s’ha de fer donant prioritat al medi ambient, així com a la redistribució del poder i la
riquesa entre rics i pobres. L’ESS vol generar un desenvolupament econòmic que en ell mateix sigui
intrínsecament equitatiu; el contrari d’un desenvolupament econòmic que pretén, mitjançant la redistribució
a posteriori, mitigar les grans desigualtats causades precisament pel propi model econòmic.
El desenvolupament rural és d’especial importància per al benestar d’aquestes comunitats, a més de ser
crucial per reduir la migració forçada. Per exemple, l’Estat hauria de protegir les iniciatives de l’ESS com ara la
gestió de boscos comunitaris al Nepal i l’Índia front el domini de les grans corporacions transnacionals.
En el seu esforç per un enfocament i pràctiques que vagin més enllà del creixement com a paradigma
dominant, l’ESS i el moviment pel decreixement comparteixen algunes bases fecundes per a la convergència.
Tanmateix, el decreixement és un concepte que necessita un debat més profund dins del moviment de l’ESS,
per tal de desenvolupar una comprensió compartida més clara.

Béns comuns
Els béns comuns són els recursos, tant naturals com socialment creats, que es gestionen col·lectivament en
l’interès d’una comunitat o de la Terra. Els béns comuns com a patrimoni natural inclouen, per exemple, l'aire
net i l'aigua clara, tot i que, aquests, són cada cop més privatitzats o utilitzats per a obtenir beneficis privats.
Els béns comuns com a patrimoni creat socialment inclouen factors com el llenguatge, les narratives populars i
la Viquipèdia. Per tant, el procomú no es refereix només a la protecció del medi ambient, sinó també a la dels
recursos socials que són el suport dels drets bàsics a la salut, l’educació, la igualtat i la diversitat.
Els béns comuns no s'han de privatitzar mai. Han de ser gestionats i protegits per l’Estat i/o per les
comunitats. Una opinió minoritària al taller sobre la visió global de Manila, va argumentar que si l'Estat i la
comunitat no tenen els recursos per protegir i administrar els béns comuns, el sector privat podria implicar-se
en la seva gestió, sempre sota el control estricte i amb la participació de la comunitat, incloent-hi la distribució
dels beneficis econòmics provinents del seu ús.

Responsabilitat social corporativa (RSC)
Hi ha diferents nivells d’acceptació respecte els conceptes d’empresa social i de responsabilitat social
corporativa. Tot això es complica pel fet que a distints països sovint hi ha diferents definicions d’aquests
termes.
El discurs i les pràctiques sobre RSC pretenen integrar un enfocament ètic en les pràctiques empresarials i, en
teoria, poden ser compatibles amb els valors de l’ESS. A la pràctica, tot i que hi ha molts bons exemples de
RSC que es consideren lloables, hi ha un perill real que la RSC s’utilitzi com a eina de relacions públiques. Per
exemple, transnacionals com Coca Cola i Shell Oil es poden presentar com a models de sostenibilitat, de
desenvolupament econòmic local i d’empoderament de la comunitat, alhora que poden implementar
pràctiques nocives pels treballadors, el medi ambient, les comunitats locals i les petites empreses o
l’agricultura pagesa.
Un altre risc és que els governs i les grans empreses tinguin preferència per l’aspecte voluntari de la RSC i no
sobre l’adopció i l’aplicació d’un enfocament sobre drets humans fonamentat en obligacions legals. Els actors
de l'ESS haurien d'aprofitar les oportunitats per generar col·laboracions fructíferes de RSC quan existeixin les
condicions d'igualtat, però tenint cura de no ser cooptats.
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Paper de l'Estat i les organitzacions no governamentals
L'ESS reconeix que els programes de desenvolupament comunitari implementats per l'Estat o per ONGs
poden ser eficients, sempre que explícitament es duguin a terme de manera participativa. Per aconseguir-ho,
cal establir mecanismes per garantir la participació activa de les comunitats i les organitzacions de la societat
civil en els processos de presa de decisió, com ara la construcció de polítiques i programes adequats. Les
experiències de pressupostos participatius poden constituir un exemple vàlid.
Les iniciatives ESS han de tenir plena autonomia i reconeixement, independentment de les seves situacions
legals. Per tant, els programes de l’Estat o les ONG han de donar suport a aquestes iniciatives perquè tinguin
el poder de desenvolupar les seves pròpies prioritats sense patir influències externes.

Conclusió
La visió de l'ESS continuarà evolucionant i desenvolupant-se en la mesura que avançarà en la construcció d'un
model alternatiu de desenvolupament. Al mateix temps, reconeixem la importància d'una participació plena
dels nostres membres, altres moviments socials, investigadors i acadèmics en aquest esforç per construir un
món millor per a tota la humanitat, amb respecte per la Mare Terra, en el present i per al futur.

Continuar la reflexió i el diàleg ...
Aquest text conté les contribucions de la primera ronda de debats sobre la visió global. Aquesta visió
continuarà evolucionant i assumirà noves formes.
RIPESS convida a persones actives de l'ESS, els/les investigadors/es i a tota persona interessada a enviar
els seus comentaris a info@ripess.org per ajudar a enriquir la reflexió sobre la visió global.
Aquest document es pot reproduir totalment o parcialment, sempre que s'indiqui la font.
Per obtenir més informació sobre la xarxa: www.ripess.org

Fonts:
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2017/08/RIPESS_Vision-Global_EN.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2017/07/RIPESS_Vision-globale_FR1.pdf
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