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RESUM EXECUTIU
En aquest informe ens preguntem sobre les inversions que es realitzen amb les
grans sumes que acumulem amb les nostres primes o les nostres aportacions
a un pla de pensions. Després de catorze anys de recerques i accions sobre el
finançament del sector armamentista, hem considerat necessària l’elaboració
d’un treball que es focalitzi a analitzar les relacions entre un altre gr n pilar del
sistema financer: el sector de les as.segurances i fons de pensions, i la indústria
armamentista.
El resultat és contundent; a més de finançar les empreses d’armes a través dels
nostres comptes corrents, dels nostres dipòsits a termini o de la compravenda
d’accions i bons -amb els quals obtenim rendibilitat dels mercats financers-,
estem ajudant de manera determinant a l’expansió del sector armamentista
amb la contractació d’assegurances personals (de vida, salut...), de danys (vehicle, robatori, incendis), o de prestació de serveis (d’assistència en viatge, de
decessos...) però també amb la contractació de plans de pensions.
Ajudem a les empreses d’armes perquè la major part dels diners de les pòlisses
de les assegurances i les primes dels plans de pensions s’inverteix de manera constant a generar la màxima rendibilitat per l’empresa gestora del fons o
de l’assegurança. En aquest informe hem identificat que a Espanya existeixen
25 asseguradores armades i 19 de fons de pensions que financen a empreses
d’armes.
Les dades principals que aporta aquest informe són les següents:
■■ La banca armada espanyola –actualitzada amb dades de 2014 a 2019– aconsegueix segons aquest informe la xifra de 11.969 milions d’euros, essent la
xifra total de finançament d’armes identificada per a la banca internacional,
de 216 mil milions d’euros. Els grans bancs armats que operen a Espanya són
novament els BBVA, Santander, ING, Deutsche Bank, Banc Sabadell, i Bankia.
■■ Les 26 asseguradores que operen a l’Estat espanyol, identificades com a
tals en l’informe, són per volum de finançament d’armes: BNP, Paribas Cardif Assurance, AXA, BBVA Assegurances , Santander Assegurances, Allianz,
MetLife, Intensa SanPaolo Life, AIG, Aegon, Liberty Seguros, March Vida,
BanSabadell SegursVida, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas, Mapfre (mitjançant
Bankia), Línia Directa, Mediolarum Life, Life Limited, Ibercaja Vida, Assicurazioni Generali,Assegurances RGA, Abanca Vida, Cigna Life, Zurich, CHUBB,
Mútua Madrilenya, Helvetia i Lagun Cèrcol. Totes elles acumulen directament o a través dels bancs als quals pertanyen 29.767 milions d’euros en
finançament d’armes.
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■■ Els 19 fons de pensions d’ocupació armats identificats en aquest informe, són,
ordenats per quota de mercat: CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Fonditel, Santander,
Bankia, Banc Sabadell, Abanca Vida i Pensions, Liberbank, Mútua Madrilenya,
Axa Pensions, Generali, Caixa Rural, Unicaja, Grup March, Renda 4, Grup Novo
Banc, Dunes Capital i GVC Gaesco, que en conjunt financen directament, o
mitjançant les entitats a les quals pertanyen, 30.354 milions d’euros.
Existeixen opcions ètiques per al sector assegurador, tot i que encara estan
limitades a algunes corredories d’assegurances i a nou entitats mutualistes o
d’assegurances que compleixen amb els criteris ètics del segell Ethsi.
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Llegir l’informe complet a:
www.centredelas.org

Amb el suport de:
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