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1
introducció
Les ﬁnances ètiques
a l’Estat continuen
amb la seva evolució
positiva.
L’estalvi recollit i els
préstecs concedits no
deixen de créixer a
bon ritme.
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L’evolució de les finances ètiques,
en tots els aspectes que hem analitzat, continua sent molt positiva.
veiem com cada cop més persones decideixen enfortir aquest
tipus d’entitats fent-se sòcies, i
com l’estalvi recollit no deixa de
créixer a bon ritme, així com la xifra de préstecs concedits.
aquesta evolució positiva s’ha fet
malgrat les dificultats que troben
les entitats de finances ètiques

per donar-se a conèixer, i la seva
escassa capacitat per destinar recursos a la comunicació, molt inferior a la potència comunicativa
que té la banca convencional.
el missatge de les finances
ètiques està arribant cada vegada més a la ciutadania, que vol
saber quin és el destí que es dóna
als seus estalvis i assegurar-se
d’estar contribuint a finançar activitats que vagin en coherència
amb els seus valors.
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L’estaLvi
L’estaLvi gestionat per
Les entitats de
finances ètiques Ja
quasi arriba aLs 2.000
miLions d’euros

aquest increment contrasta amb el comportament pla
dels dipòsits de les entitats financeres tradicionals, segons
informació del banc d’espanya.

els més de 1.982 milions d’euros d’estalvi recollit representen
un increment del 12,29% sobre
l’any anterior.
durant els últims 10 anys (20072016) l’estalvi recollit per les
entitats financeres ètiques s’ha
multiplicat per 14,85.

aquest comportament pla del
sistema financer tradicional és
compatible amb la informació
de l’ institut nacional d’’estadística que diu que l’estalvi disponible de les llars, durant el 2016,
s’ha reduït.
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La xifra dels préstecs
realitzats per les entitats de
finances ètiques
s’incrementa un 18,58%
durant el 2016

La xifra de persones
usuàries de la banca
ètica continua creixent

Aquest augment del volum dels préstecs
concedits per la banca ètica contrasta
enormement amb la situació d’estancament que presenten les xifres d’evolució
dels préstecs concedits a nivell general a
l’Estat espanyol.
Així doncs, davant el lleuger descens, segons dades publicades en el butlletí estadístic del Banc d’Espanya, dels crèdits
nets a
clients (administracions públiques i altres
sectors residents) de la banca tradicional,
la banca ètica continua incrementant el finançament de les entitats que ja se li han
acostat. Aquest any l’increment d’aquesta
xifra es situa en un significatiu 18,58%, demostrant que el compromís de la banca
ètica amb els seus clients i els seus projectes continua marcant la diferència.
La xifra de préstecs gestionats per la banca ètica s’ha multiplicat per 6,26 durant els
últims 10 anys.

Cada cop són més les persones i les
entitats que confien en la banca ètica.
El nombre de clients / usuaris, amb
un increment de quasi el 9,97%
durant el 2016, ja s’enfila fins als
236.000 amb unes aportacions de
capital de quasi 171 milions d’euros
que representen un increment del
17,94% sobre l’any anterior.

La taxa de morositat de
les entitats de finances
ètiques (6,12%) continua
sent significativament
inferior a la del sistema
financer tradicional
Els nivells de morositat de la banca
tradicional, tot i el temps transcorregut des de l’inici de la crisi i els esforços dedicats (banc dolent, ajuts
estatals,...), encara continuen en
nivells històricament alts.
A 31.12.2016 era del 9,11%.
El compromís amb l’economia real i
l’allunyament de qualsevol activitat
especulativa, mantenen els nivells
de morositat de la banca ètica en
nivells molt inferiors a la banca
tradicional.

evoLuciÓ
a niveLL
internacionaL
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a niveLL internacionaL La banca amb
vaLors Ja ocupa un espai significatiu.
global aliance for banking on values (gabv) és una xarxa
d’institucions bancàries que situen en el centre les persones i la sostenibilitat. volen ser una alternativa viable a
la banca tradicional, centrades en l’economia real i lluny
de les activitats especulatives.
al nostre estat dues entitats pertanyen a la gabv: fiare
banca etica i triodos bank.

Les assegurances també formen part deL
sistema de finances ètiques
Les companyies d’assegurances formen part del grup
d’entitats no monetàries del sistema financer espanyol.
el volum de primes d’aquest sector a final del 2016 era de
63.827 milions d’euros.
des de fa ja uns anys diferents entitats del sector s’esforcen per posar de relleu pràctiques que afavoreixin un
comportament ètic de l’organització: la responsabilitat
social, la inversió socialment responsable, i altres paràmetres com el mutualisme, la transparència, i la vinculació a l’economia social.
podeu trobar més informació sobre aquestes pràctiques i
entitats a www.ethsi.net
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dades
globals 2016

236.341
capital
o similar

1.982.549.930 €
6,12%
1.022.594.955 €

préstecs
condedits

clients
i/o
usuaris

170.790.061 €
estalvi
recollit

%
morositat
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increment
interanual
increment interanual 2015 > 2016
estalvi recollit
2015

1.765.497.389 €

préstecs concedits
2015

862.361.965€

capital o similar
2015

clients i/o
usuaris
2015

144.814.168 €

1.022.595 €

2015/2016
increment
estalvi recollit

2015/2016
increment
préstecs concedits

2015/2016
increment
capital o similar

2015/2016
increment
clients / usuaris

12,29%

18,58%

9,97%

17,94%
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>> Evolució 2011 > 2016
Evolució estalvi i préstec 2011 > 2016

* xifres en milers d’euros

2011

2012

2013

Estalvi Recollit
Estalvi Recollit

574.768 €

915.628 €

1.283.263 €

Préstecs concedits

602.798 €

719.163 €

776.636 €

2007 > 2012

2007 > 2013

2007 > 2014

2014

2015

2016

1.497.917€

1.765.497 €

1.982.550 €

821.471 €

862.361 €

1.022.595 €

2007 > 2015

2007 > 2016

>> Multiplicadors 2011 > 2016
2007 > 2011
Estalvi Recollit
Estalvi Recollit
Préstecs concedits

x 3,69

x 9,61

x 11,22

x13,23

x13,23

x 6,26

x 4,31

x 4,75

x 11,22

x 5,28

x 5,28

x 14,85
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* xifres en milers d’euros

Evolució estalvi i préstec 2011 > 2016

>> Préstecs Concedits
2011
602.798 €

2012
719.163 €

2013
776.636 €

2014
821.471 €

2015

2016

862.361 €

1.022.595 €

2015

2016

1.765.497 €

1.982.550 €

>> Estalvi Recollit
2011

2012

574.768 €

915.628 €

2013
1.283.263 €

2014
1.497.917€
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ENTITATS DE
REFERÈNCIA

Triodos España, Fiare Banca Etica, Coop 57
Oikocredit España, Acció solidària contra l’atur
Ideas comercio justo, Banca Etica Badajoz
GAP, Estalvi Solidari, Elkarcredit, ABA Mérida
ACAF, AIS O’Peto, Fondo de solidaridad “Paz y Esperanza”

FONTS
UTILITZADES

• Informació i pàgines web de les pròpies entitats
• Boletin economico BdE 1er. Trimestre 2017
• Boletin estadistico BdE marzo 2017
• INE: Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales.
• Notes de premsa
• GABV Informe anual 2016
• Informació premsa econòmica diversa
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