
FIARE BANCA ETICA
O noso interese cambia o mundo



AXENDA
●  Fiare Banca Etica.
●  Unha banca ética e cooperativa.
●  Política do crédito.
●  Proxectos especiais.
●  A rede de Fiare Banca Etica.
●  Alianzas internacionais.
●  O impacto social de Fiare Banca 
Etica.
●  Números de Fiare Banca Etica.



UNHA BANCA TRANSFORMADORA 
• Ética e cooperativa, que opera no Estado español e en Italia.

• Nace desde a sociedade civil organizada.

• Inspirada nos principios das Finanzas Éticas:

– Transparencia,

– Participación,

– Sobriedade,

– Eficiencia,

– Atención ás consecuencias non económicas das accións 
económicas.
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UNHA BANCA DEMOCRÁTICA
• As persoas socias (persoas e organizacións), son as donas da 

banca, que é independente da política e dos grandes grupos 
económico-financeiros. 

• Ríxese polo principio de “unha persona, un voto”.

• Os principais órganos societarios son elexidos pola Asemblea de 
persoas socias.

• 90 grupos de persoas socias activas no territorio garanten:

– o desenvolvemento das relacións locais,

– promoven a cultura das finanzas éticas,

– contribúen a determinar a orientación estratéxica da marca.
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UNHA BANCA POR UNHA 
ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA

• Co aforro recollido financiamos exclusivamente a organizacións e 
persoas con proxectos cunha clara vontade de transformación 
social nun destes sectores:

– Inserción social e laboral,

– Agroecoloxía e sostibilidade ambiental, 

– Cultura e calidade de vida,

– Comercio xusto e cooperación ao desenvolvemento. 

• Publicamos online todos os proxectos financiados.

FIARE BANCA ETICA



BANCA ETICA,
ONTE E HOXE

ONTE E HOXE



A HISTORIA DE FIARE BANCA ETICA
• Maio 2011 – Proposta de integración a Banca Popolare Etica (BpE).

• Setembro 2011 – Reunión de posta en marcha de Fiare-BpE.

• Febreiro-Abril 2012 – Elaboración do Master Plan para a integración.

• Abril 2012 – Presentación e aprobación do Master Plan na Asemblea 
Nacional Fiare.

• Maio 2012 – Modificacións no Regulamento Electoral  aprobadas na 
Asemblea Xeral de BpE.

• 2013 – Preparación técnica da posta en marcha da integración e 
superación dos diferentes obstáculos.

• Outubro 2014 – inicio da nova etapa. 

ONTE E HOXE



A HISTORIA DE BANCA ETICA

ONTE E HOXE

• Banca Etica nace do encontro, a finais dos 80’, das Mutuas de 
Autoxestión (MAG) e as organizacións do Terceiro Sector.

• Responde á idea dunha banca inspirada nos principios das 
finanzas éticas que se concreta na creación da Cooperativa 
Verso la Banca Etica (1995) que recolle 6,5 millóns de euros 
de capital social.

• En 1998 o Banco de Italia autoriza formalmente a súa 
entrada en vigor.

• O 8 de marzo de 1999 abre en Padova a primeira filial de 
Banca Etica.



FIARE BANCA ETICA NO ESTADO 
ESPAÑOL

• Nace en 2014 a primeira sucursal de Banca Etica no Estado 
español, en Bilbao.

• Un soño realizado grazas ao percorrido realizado durante dez anos 
pola Fundación Fiare e os 22 Grupos de Persoas Socias Activas 
en case todas as provincias do territorio español.

ONTE E HOXE



FIARE BANCA ETICA HOXE

ONTE E HOXE

Fiare Banca Etica é accesible a 
todas as organizacións e 
persoas a través de:

• Unha sede central en Bilbao, 

• Traballadores/as en Madrid e 
Barcelona

• 22 Grupos de Iniciativa 
Territorial (GITs),

• Internet – online.



UNHA BANCA 
TRANSFORMADORA
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A TRANSPARENCIA
• É un dos temas principais para o uso responsable dos cartos.

• Solicitamos ás persoas clientas unha declaración de uso 
responsable dos cartos de acordo ao noso Estatuto.

• Publicamos todos os proxectos financiados e o aforro recollido.

• Elaborarmos anualmente o  Balance Social Integrado. 

• Estamos comprometidos/as co cumprimento da normativa
en temas de transparencia bancaria e financeira.

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



RESPONSABILIDADE SOCIAL

A garantía ética e o respecto aos principios expresados no artigo 5 do 
Estatuto están presentes a través de diversos instrumentos e 
organismos:

• O Comité Ético,

• O Código Ético, 

• O Organismo de Vixilancia,

• A certificación de Valor Social.

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



A PARTICIPACIÓN DA PERSOA 
SOCIA

As persoas socias organizan a súa base territorial en:

• Circunscricións locais.

• Grupos de Iniciativa Territorial (GIT). 

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



OS GRUPOS DE INICIATIVA 
TERRITORIAL (GIT)

Os GIT son grupos de persoas socias voluntarias que, a nivel local:

 Promoven a cultura das finanzas éticas,

 Achegan a actividade da banca ao territorio,

 Participan na estrutura de goberno,

 Crean relacións coa economía social e solidaria,

 Apoian as actividades de avaliación económica e social das 
organizacións que solicitan crédito,

 A través do traballo coordinado colaboran coa oficina e as persoas 
traballadoras para o logro dos obxectivos operativos e culturais.

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



PARTICIPACIÓN EN NÚMEROS

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



PRODUTOS E SERVIZOS (BpE en Italia)
Propoñemos unha experiencia bancaria completa:

• Conta corrente  para persoas e organizacións.

• Servizos da conta: caixeiros automáticos, internet e banca por móbil, 
domiciliacións, tarxeta de crédito, cobros e pagos.

• Produtos de aforro: certificado de depósito, ordinario ou adicado a 
organizacións socias, conta depósito xestionable online, libreta.

• Bonos.

• Fondo de investimento ético.

• Financiamento a persoas para: primeira residencia, eficiencia 
enerxética, produción de enerxías renovables, préstamos persoais.

• Financiamento a organizacións e empresas socias por 
necesidades de liquidez ou para axudas ao desenvolvemento.

UNHA BANCA TRANSFORMADORA



A POLÍTICA DO 
CRÉDITO

A POLÍTICA DO CRÉDITO



QUE FINANCIAMOS
Co aforro recollido  financiamos exclusivamente:

• A economía social,

• A agroecoloxía, 

• A cooperación internacional,

• A sostibilidade ambiental e a cultura.

Financiamos ORGANIZACIÓNS con proxectos compatibles cos nosos 
valores:

• Adquisición e reformas da primeira residencia,

• Produción de enerxía de fontes renovables e intervencións 

de eficiencia enerxética,

• Préstamo persoal.

A POLÍTICA DO CRÉDITO



COOPERACIÓN SOCIAL
Servizos sociais, sanitarios e educativos; loita contra a exclusión social 
e a integración no mundo laboral de persoas con algunha 
discapacidade e pola promoción dunha sociedade máis igualitaria.

…

A POLÍTICA DO CRÉDITO

A cociña de Lapiko, empresa de inserción social do grupo 
Peñascal 



SOSTIBILIDADE AMBIENTAL
Desenvolvemento de fontes de enerxía renovables, promoción da 
agricultura biolóxica e bio-dinámica; proxectos ecosostibles.

 Horto da Montañuela, produción agroecolóxica. 

A POLÍTICA DO CRÉDITO



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Apoio ao comercio xusto e solidario, á formación de micro-empresas e 
ao desenvolvemento de estratexias de traballo en rede.

Posto de venda dunha emprendedora en Senegal, a través de MICROFIDES 
 

A POLÍTICA DO CRÉDITO



CULTURA E SOCIEDADE CIVIL 
Promocionar unha cultura da legalidade, revalorización do patrimonio 
artístico e cultural, apoio ás asociacións sen ánimo de lucro e aos 
proxectos de animación sociocultural. 

Libraría Ekocenter 

A POLÍTICA DO CRÉDITO



AVALIACIÓN DO FINANCIAMENTO
Realizamos unha avaliación económica pero tamén socio-ambiental 
aos proxectos que solicitan financiamento. Esta avaliación basease 
nunha serie de parámetros tales como:

• A xestión democrática da entidade,

• A transparencia,

• A igualdade de oportunidades,

• O respecto do medio ambiente e as condicións laborais,

• O compromiso co local. 

A avaliación é desenvolvida polas comisións de avaliación ético-
social, conformadas por membros activos que previamente realizaron 

un curso de formación.

A POLITICA DO CRÉDITO



OS NÚMEROS
DE BANCA ETICA
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OS 
NÚMEROS 
DE BANCA 

ETICA

OS NÚMEROS

CAPITAL SOCIAL € 47.000.000

AFORRO € 912.000.000

FINANCIAMENTO € 774.551.000

NÚMERO DE PROXECTOS 7.236

NÚMERO DE TRABALLADORES/AS 250

Números actualizados 31/12/2013



O IMPACTO SOCIAL DE 
FIARE BANCA ETICA
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O ESTUDO SOBRE O IMPACTO

No ano 2014 con motivo dos 15 anos do nacemento da Banca 
Popolare Etica (Banca Etica) encargamos á Altis – Alta Scuola 
Impresa e Società da Universidade Católica do Sagrado Corazón 
(Milán) unha investigación para determinar o impacto social do 
noso financiamento á Economía Social e Solidaria.

IMPACTO SOCIAL



EN 15 ANOS

IMPACTO SOCIAL



O NOSO FINANCIAMENTO

IMPACTO SOCIAL



UN CRECEMENTO CONSTANTE
Aumento da recollida directa:

→ constante aumento nos 15 anos de actividade. 
→ no ano 2013 medrou un 11%, fronte ao descenso do 1,9% 
nacional.

Incidencia do crédito vs. clientela/total activa

% financiamento sen ánimo de lucro/total financiamento.

→  o 70% do financiamento é outorgado ao terceiro sector.

15 AÑOS DE BANCA ETICA



COMO FACEMOS CRÉDITO
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A RELACIÓN CO/COA CLIENTE/A
→ O 96% dos/as beneficiarios/as considera  positivo o importe 
do crédito / o financiamento obtido respecto ao valor do 
proxecto.

→ O 84% dos/as beneficiarios/as afirma ter “establecido unha 
relación transparente e positiva coa súa banca". 

→ Para o 82% dos/as beneficiarios/as dos fondos obtidos estes 
foron unha "condición necesaria" para a realización da 
actividade.

IMPACTO SOCIAL



GRAZAS POLA ATENCIÓN
@FiareBE

@bancaetica

www.fiarebancaetica.coop

www.fiaregz.com

http://www.fiarebancaetica.coop/

