De la preocupació d'alguns inversors per a saber on els van a parar els estalvis han sorgit iniciatives, com ara
les banques ètiques o els productes financers amb contingut ètic.
La banca ètica és una modalitat d'estalvi en què els particulars o les empreses tenen plena confiança que els
seus diners no serviran per a finançar activitats èticament reprovables, com ara el comerç d'armes.
Tal com una entitat tradicional, la banca ètica rep diners de particulars i els inverteix lliurement. La principal
diferència està en el fet que el client no delega la responsabilitat moral de decidir quines empreses es
finançaran amb els seus diners, sinó que exigeix que les inversions segueixin criteris socials o serveixin per a
donar suport a projectes amb contingut ecològic, per exemple. Alhora, la banca ètica facilita els crèdits a
col·lectius tradicionalment exclosos del sistema financer.
Els bancs ètics encara tenen poca presència a l'Estat espanyol i el volum de negoci no els permet d'oferir una
xarxa pròpia de sucursals similar a la dels bancs i les caixes tradicionals. Tanmateix, les noves tecnologies els
han permès de desenvolupar-se enormement, i podem accedir ràpidament -per via telefònica o per internet- a
les entitats que promouen un estalvi ètic.

Productes financers amb contingut ètic
En vista de l'increment de la demanda de productes financers ètics, cada vegada hi ha més entitats que
ofereixen articles financers com els microcrèdits, dels quals trobaràs informació en la secció de Productes
financers, o els fons d'inversió ètics o plans de pensions ètics i solidaris.
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