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La presència de les cooperatives de crèdit a Europa
Dades principals per EU-27

Què són ?
• Prop de 3.900 entitats financeres cooperatives
• El total d’actius sota gestió supera el 5,65 bilions d’euros
• Tenen en dipòsits 3,1 bilions d’euros i en préstecs 3,3 bilions d’euros

Què fan ?
• Donen servei a més de 181 milions de clients
• Tenen més de 50 milions de socis cooperativistes
• Donen feina directa a més de 770.000 persones
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Taula de les principals entitats financeres cooperatives a Europa
Quotes nacionals en Crèdits i Dipòsits

Holanda
Rabobank Nederland
Austria
Österreichische Raiffeisenbanken
Österreichischer Genossenschaftsverband
Finlàndia
OP-Pohjola Group
Itàlia
Assoc. Nazionale fra le Banche Popolari
FEDERCASSE
França
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
BPCE
Xipre
Co-operative Central Bank
Alemanya
BVR/DZ Bank
Luxemburg
Banque Raiffeissen
Polònia
Krajowy Zwiazek Banków Spóldzielczych
Espanya
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Portugal
Crédito Agrícola
Hungria
National Federation of Savings Co-operatives
Regne Unit
The Co-operative Bank
Total (EU 27) - Estimat
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Les Cooperatives de Crèdit a Espanya
La consolidació tranquil·la
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Les Cooperatives de Crèdit a Espanya
Més tamany sense perdre l‘identitat
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Les Cooperatives de Crèdit a Espanya
Consolidació Paulatina
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Les Cooperatives de Crèdit a Espanya
Creixement Sostenible centrat en el Soci Cooperativista

 Ha canviat la relació entre els clients i les institucions financeres. Aquestes
s’han d’alinear amb els interessos dels seus clients, i això és la base de la
filosofia de les entitats de crèdit cooperatiu.
 Els consumidors volen transparència i simplicitat.
 Els clients són cada vegada més autosuficients. Volen participar, ser-hi,
influir. Passarem de la banca tradicional a la de serveis reials als clients.
 Els consumidors demanen que siguem ètics, que estiguem a prop seu.

Tot això ja és part de l’ADN de les Cooperatives de Crèdit!!
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Disclaimer:
Els informes del Grup Caixa d'Enginyers es realitzen amb la finalitat de proporcionar al seu
personal intern informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió dels
mateixos, i està subjecte a canvis sense previ avís.
El contingut dels informes i la informació que en ells es proporciona, es basa en fonts
considerades fiables, tot i que Grup Caixa d'Enginyers no garanteix ni es responsabilitza de la
seguretat d'aquestes.
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de
cap producte o instrument financer, atès el seu caràcter d'exclusiva utilització interna, i per tant
Grup Caixa d'Enginyers no es fa responsable del mal ús que es faci de aquesta informació, ni
dels perjudicis que pugui patir un Soci que formalitzi operacions prenent com a referència les
valoracions i opinions recollides en aquests informes.
El personal del Grup Caixa d'Enginyers ha de ser conscient que els valors i instruments financers
que s'esmenten en els informes interns poden no ser adequats als objectius concrets d'inversió
dels socis. En cap cas, s'ha d'utilitzar aquesta documentació com a suport o base de respostes
davant peticions de recomanació o assessorament per part del Soci. En aquests casos s'haurà de
comunicar al Soci, que ell és qui ha de prendre les seves pròpies decisions d'inversió, basades
en els seus objectius específics de rendibilitat i de posició financera, fent servir l'assessorament
especialitzat que considerin oportú.
Els informes de caràcter intern no podran ser reproduïts, distribuïts, ni publicats per cap integrant
del Grup Caixa d'Enginyers, i amb subjecció seu incompliment al règim disciplinari establert en el
Reglament Intern de Conducta i altra normativa interna de la Caixa
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