EnginyersInfo

Novembre de 2017

www.caixa-enginyers.com
www.fundaciocaixaenginyers.com
www.enginyersfons.com

SEMPRE
AL COSTAT
DEL SOCI

El model europeu
de banca cooperativa,
un model d’èxit
Amb més de 209 milions de clients,
una quota del 20% del mercat, 57.597
punts d'atenció al client i 732.740
empleats, els bancs cooperatius són
actors clau en la societat europea,
segons dades de l’EACB (European
Association of Co-operative Banks), de
la qual Caixa d'Enginyers forma part.
Des de la seva creació al segle XIX, les
cooperatives de crèdit duen a terme
una funció de cohesió social i
responsabilitat proporcionant l'accés
a les finances a les economies
productives locals i desenvolupant
una important tasca d'obra social
col·laborant en les activitats culturals,
artístiques i esportives de la comunitat a
la qual pertanyen.
El negoci principal dels bancs
cooperatius és la creació de valor
per als seus membres i una relació
de confiança a llarg termini, un
enfocament que es contraposa a la
maximització de beneficis de les entitats
bancàries convencionals. La banca
cooperativa centra l'atenció en les
necessitats de les famílies i les petites
i mitjanes empreses i prioritza l'interès
general i el bé comú per sobre
d'interessos particulars.
Els seus clients poden convertir-se
en membres-propietaris del banc
cooperatiu amb inversions relativament
petites i com a resultat, participen en
els processos de gestió de govern,
estratègia i risc. Gràcies a la seva
filosofia de servei a les persones, són
empreses socialment responsables
que es regeixen per principis
democràtics i per valors com la
transparència, la igualtat, la
confiança, el compromís social i
la solidaritat.

Caixa d'Enginyers és membre de:

EUROPEAN ASSOCIATION
OF CO-OPERATIVE BANKS

La banca
cooperativa
a la Unió Europea
Dades i xifres (2016)
La banca cooperativa europea
és propietat dels seus
membres i finança l'economia
local i regional.
Els bancs cooperatius uneixen
modernitat, innovació i tradició. El fet
que els membres formin part de la
seva estructura genera eficiència, una
sòlida governança i bones pràctiques
comercials, amb elevats nivells de
capitalització, ingressos estables i
una cartera de crèdit diversificada,
fet que minimitza el risc i
augmenta la solvència.
A més, els bancs cooperatius lideren
el mercat de productes d'Inversió
Socialment Responsable (ISR) i gràcies
a la seva gestió professionalitzada
obtenen rendibilitat i eficiència
econòmica i financera similars a les
d'entitats més grans.
Amb la crisi del sector bancari, els
bancs cooperatius europeus han sabut
mantenir l’estabilitat i fugir dels riscos;
pràcticament tots han superat la crisi
sense necessitat de recórrer als rescats
dels seus governs respectius i han
facilitat el crèdit a particulars i
empreses. Durant aquest període advers
s'ha confirmat que el model de negoci
dels bancs cooperatius europeus –la
banca de proximitat al servei de les
persones– és un model d'èxit.
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En alguns països, la banca
cooperativa assoleix una quota
de mercat de finançament de
les pimes molt superior al 30%.

La banca cooperativa
representa un 20% del
mercat europeu
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Nous instruments per millorar la sostenibilitat
Per promoure la sostenibilitat de l’economia real i el retorn a llarg termini, Caixa d’Enginyers dissenya diversos
tipus de vehicles que incorporen criteris ètics, mediambientals, socials i de governança.
Inversió col·lectiva

Inversió sostenibilitat
Préstec ECO
Finançament per millorar l'eficiència energètica d'habitatges,
locals (aïllaments tèrmics, calefacció, il·luminació de baix
consum, fonts d'energia renovable) o per adquirir vehicles
ecològics o electrodomèstics de classe energètica A o
superior.

1r Fons ISR
d’Espanya

Fonengin ISR, FI

L'objectiu d'inversió de Fonengin ISR, FI és superar la
rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta
Internacional publicada per Inverco. És el fons d'inversió més
antic de Caixa Enginyers Gestió, amb més de 100 milions de
patrimoni gestionat.

Estalvi per a la jubilació

1r Fons CO2
d’Espanya

CE Environment ISR, FI

CE Global Sustainability ISR, PP

L'objectiu d'inversió del fons és superar la rendibilitat mitjana
de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada
per Inverco. És el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb
un clar propòsit d’inversió com és promoure, a través de la
inversió en empreses, la lluita contra el canvi climàtic.

Inverteix fins a un màxim del 30% en actius de renda variable,
seleccionant empreses internacionals incloses en índexs que
utilitzen criteris extrafinancers (ètics, socials, mediambientals i
de responsabilitat social corporativa).
1r Pla de Pensions
climàtic d’Espanya

CE Climate Sustainability ISR, PP

Inverteix fins a un màxim del 50% en empreses líders en la
innovació i lluita contra el canvi climàtic. La integració de
l'anàlisi financera permet construir una cartera d’empreses
amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats
elevades sobre recursos empleats, amb un elevat potencial de
revaloració a llarg termini.

Caixa d'Enginyers és membre de
Spainsif, una associació sense ànim
de lucre que promou la Inversió
Socialment Responsable a Espanya.

50 anys construint banca cooperativa
Gràcies a tots els socis,
a Caixa d’Enginyers tenim
molt a celebrar
Socis: 150k
• Professionals: + 450
• Oficines: 25
• Plataforma Banca Online
•
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Tecnologia
• Proximitat soci
• Responsabilitat social
• Model relacional
• Sostenibilitat
•

Banca Particulars
• Banca Empreses
• Banca Professionals
• Banca Personal
•

Proximitat · Qualitat de servei · Valor compartit
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Caixa d’Enginyers Societat
Cooperativa de Crèdit
• Caixa d’Enginyers Vida
• Caixa d’Enginyers Gestió
• Caixa d’Enginyers Banca
Assegurances
• Fundació Caixa d’Enginyers
• Ingenium
•
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