


POR QUE UNHA BANCA ÉTICA

A actividade económica non é neutral.

Non se desenvolve mediante mecanismos
automáticos, involuntarios ou inintencionais.
Toda decisión económica é, en último termo,
unha decisión ética , asumida desde un marco
determinado de convicións e con
consecuencias que favorecen a uns e
perxudican a outros .





POR QUE UNHA BANCA ÉTICA

Da complexidade do sistema financieiro deriva unha serie 
de puntos críticos que o cuestionan integramente:

1) Destino dos cartos: especulación, paraísos fiscais, … 

2) Exclusión bancaria: ás persoas/entidades desfavorecidas

3) Falta de transparencia: destino das inversións, comisións, ….

4) Distancia respecto do tecido social: desvinculación ao territorio

5) Mal goberno: intereses políticos, conflictos de interese

6) Orixe oscura do capital: branqueo de diñeiro



POR QUE UNHA BANCA ÉTICA

Que financian os nosos aforros?

Cando pos os teus cartos nun banco tradicional, sen ti 
sabelo podes estar apoiando e permitindo:

• a especulación.

• o tráfico de armas e as guerras.

• a escravitude infantil.

• a trata de brancas.

• a prostitución infantil.

• a desertización e destrución do espazo natural.



Outra economía é posible.

- Existen diversas aplicacións da economía á marxe do
funcionamento ao que estamos afeitos na sociedade actual:

Troco, cooperativas de consumo, comercio xusto, bancos de
tempo, banca ética... son outros medios de relacionarse
económica e socialmente coa xente do noso entorno.

- A Banca Ética nace como unha ferramenta para satisfacer
as necesidades das persoas, colectivos e movementos
sociais que conciben a Economía ao servizo da
transformación social.

QUE É A BANCA ÉTICA



QUE É A BANCA ÉTICA

Fronte á banca convencional a Banca Ética:

- é un tipo de entidade financeira, que combina
beneficios sociais e medioambientais coa rendibilidade
económica.

E distínguese:

- pola natureza social dos proxectos que financia,

- polo filtro ético das empresas nas que invirte,

- e pola transparencia das súas accións.



O PROXECTO FIARE

O PROXECTO FIARE nace como unha iniciativa 
de banca ética cun dobre obxectivo:

- Financiar actividades económicas que teñan un
impacto social positivo .

- Ofrecer ao aforrador e inversor responsable a
posibilidade de apoiar este tipo de actividades,
canalizando os seus desexos de decidir
conscientemente sobre o uso dos seus cartos.



O PROXECTO FIARE

1) Identidade: constituída por redes cidadáns

2) Ao servizo da xustiza: rexeneración da sociedade

3) Non lucratividade

4) Insuficiencia: dereito ao crédito

5) Acción significativa: transformación dos 
intercambios finiancieiros

6) Aforro responsable, participación e 
transparencia

Principio básicos do proxecto Fiare



O PROXECTO FIARE

O proxecto Fiare é unha rede :

A) De PERSOAS

- Que non estamos de acordo co sistema que xenera ou 
promove actividades económicas inxustas, nin cos bancos.

- Que tentamos tomar decisións sobre o destino dos nosos
aforros, sobre as solicitudes de crédito ou os nosos
investimentos baseándonos nunha información fiable e
suficiente.

- Que queremos facelo participando na construcción dunha
economía e dunha sociedade onde as persoas sexan o fin e
a economía un medio.

- Que queremos poñer un grao de area ao servizo dunha
cidadanía activa e participativa.



O PROXECTO FIARE

B) De ORGANIZACIÓNS SOCIAIS:

As Organizacións sociais detectan as inxustizas e as
carencias da realidade que nos rodea. Ao mesmo tempo
constitúen un tecido social participativo que trata de ir
cambiando a realidade. Por iso, as Organizacións sociais
CONSTITÚEN O PIAR DE ASENTAMENTO E
DESENVOLVEMENTO DE FIARE.







O PROXECTO FIARE

Proxectos e empresas cun impacto rexenerativo da
sociedade . Entre a tipoloxía de actividades financiadas
cabería destacar:

• de cooperación ao desenvolvemento e comercio xusto.

• de loita contra a exclusión e de inserción social de 
persoas en situación ou risco de exclusión.                  

• dedicadas á sostibilidade medioambiental

•de difusión de valores sociais solidarios e transformadores

Actividades financiadas



4.430.989 €

484 organizacións
4.009 persoas físicas

FIARE A NIVEL ESTADO ESPAÑOL

Capital social

Volumen socias

Datos actualizados a 30 de setembro de 2013

19circuscripcións



125. 480 €

32 organizacións

315 persoas físicas

FIARE GALIZA

Capital social

Volumen socias

Datos actualizados a 31 de outubro de 2013



a
c
tiv

id
a
d
e
 fin

a
n
c
ie

ira

2010 2011 2012
Acumulado 25.076.489€ 28.961.517€ 33.509.869€

Aforro

DATOS 2013 AFORRO

TOTAL  37.289.350 Euros

Actualizado agosto 2013



Empréstitos
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2010 2011 2012
Aprobado 6.354.800€ 8.684.500€ 3.854,985€

Aprobado 
(Acumulado) 19.500.319€ 27.707.819€ 31.271.985€

Proxectos 38 33 30

Utilizado 
(Acumulado) 10.342.240€ 13.323.725€ 14.297.614

Operacións 94 104
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2010 2011 2012 2013
PAGOS FEITOS 5580 4123,95 6807 9572,52

FONDO PERDIDO FIARE GZ

Pagado   26.541 €
Pendente  6.619,61 €

Préstamo total concedido Fiare Gz
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Actualizado a data 30/09/2013



Moitas grazas pola vosa atención

+ info:

www.fiaregz.com
www.proyectofiare.com

galizasur@proyectofiare.com


