Les finances ètiques i solidàries són aquelles
que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera
amb la consecució d’objectius socials i ambientals.
Incorporen l’ètica en el conjunt del procés
del finançament: capten l’estalvi de la ciutadania
i el canalitzen cap al finançament d’entitats i empreses
aplicant criteris ètics, socials i mediambientals.
Inverteixen en projectes amb alt impacte social,
ambiental i cultural.
S’organitzen de forma participativa i democràtica:
sovint les entitats financeres ètiques són cooperatives
on les persones sòcies decideixen amb independència
del capital aportat.
Les finances ètiques faciliten l’accés al crèdit a col·lectius
que tradicionalment n’han estat exclosos.
Garanteixen el principi de transparència a les persones
o les entitats estalviadores, que saben a qui i per a què
estan servint els seus estalvis.

MÉS INFORMACIÓ:

www.fets.org
www.bancaetica.cat

Entre tots farem créixer l’Economia Social i Solidària.

www.ess.manlleu.cat
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc de projectes innovadors i experimentals.
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FIARE és una cooperativa de crèdit sense afany
de lucre, fruit de la unió de Banca Popolare Etica
i la Fundació Fiare. Els seus principis són la transparència,
la participació, la democràcia i la consideració del crèdit
com a dret. Treballa per ser una eina de transformació
social per mitjà del finançament de projectes
de l’economia social i solidària. L’entitat ofereix tots
els serveis propis de la banca minorista.

www.fiarebancaetica.coop
TRIODOS BANK des del 1980 desenvolupa un model
de negoci bancari basat en valors i orientat a promoure
una transformació social des del sistema financer.
El banc utilitza els diners dels seus clients per finançar
iniciatives sostenibles de l’economia real, que treballen
en els àmbits social, cultural i mediambiental.

www.triodos.es

ARÇ COOPERTIVA ofereix serveis de consultoria
i corredoria d’assegurances especialitzada en els sectors
de l’economia social i solidària, en el món associatiu
i les energies renovables. Aposta per la gestió integral
d’assegurances per a particulars, empreses
i organitzacions i incorpora els valors de l’assegurança
ètica: mutualisme, equitat i transparència.

www.arccoop.coop

EthSI El segell europeu EthSI (Ethical and solidarity-based Insurance) certifica el comportament ètic de les
companyies d’assegurança i de les entitats comercialitzadores, així com el foment de la sostenibilitat social,
ambiental i la transparència. L’objectiu és donar
transparència en el mercat de les assegurances per
facilitar als usuaris una eina per escollir aquell producte
que millor s’ajusti als seus valors.

www.ethsi.net

COOPERATIVES DE SERVEIS FINANCERS
COOP57 és una cooperativa de serveis financers ètics
i solidaris que, des de 1995, té com a objectiu contribuir
a una transformació social en positiu. La seva funció
principal és captar estalvi per analitzar-lo cap al
finançament de projectes d’economia transformadora.
Participar a Coop57 significa pertànyer a una xarxa
de persones i entitats que treballa, col·lectivament,
per fomentar altres models econòmics i socials.

www.coop57.coop

PROMOCIÓ DE LES FINANCES ÈTIQUES
FETS És una associació formada per 35 entitats
de l’economia social i solidària i el tercer sector, que
des de l’any 1999 es dedica a la difusió de les finances
ètiques i solidàries a Catalunya mitjançant activitats de
sensibilització, educació i formació, recerca i incidència.
L’Observatori de les Finances Ètiques, impulsat per FETS,
elabora el Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries,
que analitza cada any l’evolució del sector financer ètic
a nivell estatal, i impulsa el segell EthSI.

www.fets.org
OIKOCREDIT és una institució financera i cooperativa
mundial no bancària que promou el desenvolupament
sostenible mitjançant l’atorgament de préstecs, capital
i suport per al desenvolupament de capacitats a
institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i projectes d’energies
renovables als països del sud.

www.oikocredit.cat

LES FINANCES
ÈTIQUES,
UN SECTOR EN CREIXEMENT

215.000 clients

1.800 milions d’euros
gestionats en estalvi
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Dades del Baròmetre de les finances ètiques i solidàries 2015 per a l’Estat espanyol.

