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LABURPENA 

 

Dakigunez, 2008. urtean pairatu genuen krisi finantzarioak ohiko erakunde 

finantzarioengan eragin handia izan zuen, hauek bezero asko galdu zituztelarik. Denbora 

kontua zen, bankuek bezero eta aurreztaileekiko abusuzko jardunbideak izan baitzituzten; 

hala nola, etxegabetzeak, lehentasunezko partaidetzak…  

Hori horrela izanik, finantza etikoak indarra hartzen hasi ziren, eta jendea, beste 

faktore batzuek, ekonomikoak baino garrantzi gehiago dutela kontziente izaten hasi ziren. 

Finantza mota hauek banku jarduerak balioekin egin daitezkeela erakutsi dute, pertsonak 

jardueraren erdigunean jarri eta gizartea errealitate bidezkoago eta gizatiarrago baterantz 

eraldatzea helburutzat hartuta.  

Hortaz, lan honetan finantza etikoak aztertzean murgilduko naiz, horretarako ohiko 

finantza sistemarekin alderatuz, atal teoriko zein enpirikoaren ikuspuntutik. Bi atalak 

burutzeko, hainbat liburuz, artikuluz, web orrialdez… baliatu naiz. Horrez gain, hainbat foro 

birtual bisitatu ditut, eta elkarrizketa bat burutu dut Joseba Larribarekin, hain zuzen ere, 

Oikocrediteko koordinatzailearekin, nik aztertuko dudan enpresa. Konparaketa-analisi bat ere 

burutu dut, eta Oikocredit aztertzeaz gain, Laboral Kutxaren azterketa labur bat ere egin dut.  

Analisi finantzarioan ikusiko da, finantza sistema etikoak ez direla finantza sistema 

tradizionalak bezain errentagarriak, baina duten inpaktu soziala dela eta, bezeroak erakartzea 

lortu dute.  

 

GAKO NAGUSIAK: Ohiko finantza-sistemak, finantza-sistema etikoak, banka etikoa, aseguru 

etikoak, balio sozialak eta erantzukizun sozial korporatiboa.  
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1. SARRERA 

1.1. GAUR EGUNGO EGOERA 

Gaur egungo sistema ekonomikoa mozkinak maximizatzean datza, hau da, inguru giroa 

zein gai sozialak bigarren mailan uzten ditugu. Hala ere, geroz eta jende gehiago dago gizarte 

desberdin baten alde apustu egiten dutenak, halaber, gizarte justuago, solidarioago eta 

gizatiarrago baten alde. Beraien ideia egia bihurtzeko asmotan, esparru ezberdinetako 

lanpostuetan egindako lanaz baliatzen dira. Gainera, eraldaketa hau gauzatzeko ikusten duten 

alternatiba bakarra aurreztea dela diote. Gizarte tradizional hau, ideia hori aurrera eraman 

nahi dutenen aurrezkiez baliatzen da horrela beraien gizarte, ekonomia eta kultura ereduak 

indartu eta finkatzen dituztelarik, hain zuzen ere, eraldaketa ideiaren aurkakoa izanik.  

Dakigunez, finantza hitzarekin loturiko kontzeptu ezberdinek diruarekin erlazio zuzena 

dute, finantzak diruaren kudeaketa aztertzen duten ekonomiaren adarra baitira. Hala ere, 

aipatu beharra dago, finantzen eremua aldaketaz beterik dagoela. Dirua edota haren 

erabilera, botere-iturri gisa identifika dezakegu, printzipioz aurreztaileena izan beharko luke, 

baina finantza-erakundeek beren interesen arabera erabiltzen dutenez aurreztaileei diruaren 

erabateko kontrola kentzen die.  

Horrez gain, esan behar da, gaur egun kreditu eta mailegu eskaintza zabala dagoela, 

baina horiek emateko irizpideak berme propio zein besteren bermeetan oinarritzen dira. 

Honen ondorioz, esan daiteke, bankuek, dirua beharrik ez duenari ematen diola suposatzen 

da (Mateo, 2020). 

Ikus dezakegunez, gaur egungo sistema tradizionala kontserbadorea da, eta ez dio 

aurreztaileen desio zein beharrei erantzunik ematen, beraz, finantza etikoen arloa sakondu 

beharra dagoela iruditzen zait. Hauek, ekonomiaren beste alderdi bat erakusten dute, non, 

gizarte, ingurumen zein eta onura ekonomikoak bilatzen dituzten, hau da, finantza tipo 

hauekin, guk erabakiko dugu zer finantzatu nahi dugun gure diruarekin, eta baita ere, zein den 

guk eratu nahi dugun gizarte mota.   

Nire aburuz, finantza etikoak gaur egungo ekonomiari alternatiba erreala bilatzen 

diote, horrela ekonomia pertsonen zerbitzura utziz. Lankidetza goraipatzen da eta ez 

lehiakortasuna. Horrez gain, erabakiak demokratikoki hartzen dira, ingurumena errespetatzen 

da… (Setem, 2020). 

Aurrez aipatutako guztia kontuan izanik, finantza etikoak sakonki aztertu behar direla 

iruditzen zait, guztiok baitugu interesa horrelako finantza mota batean, gehiengoarentzat 

baita onuragarri. Horrez gain, iruditzen zait, gaur egungo gizartean jendeak  oraindik ez dakiela 

zer diren finantza etikoak bere osotasunean, eta horren ondorioz, jendea oraindik ez dago 

kontzientziatua finantza tipo hauen alde borroka egiteko.  
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1.2. OINARRIZKO KONTZEPTUAK 

Atal honetan, ikerketa hau garatzerako orduan jakitea baliagarria izango zaizkigun 

hainbat kontzepturen esanahi laburra adieraziko dut, ikerketa hau sakonduz noan heinean, 

adierazten dudana argiago geratzeko asmoz.  

- Ohiko finantzak: Dakigunez, finantzak ekonomiaren zati bat dira, hain zuzen ere, 

dirua zein kapitala lortu eta administratzeaz arduratzen den atala. Bertan, 

finantzaketa, inbertsioa eta aurrezkiak lantzen dira (Roldán, 2020ko otsailak 13). 

 

- Finantza sozial eta etikoak: Finantza sozial zein etikoak, finantza produktuak dira. 
Finantza sozialak, helburu sozial batzuen mende daude; hala nola, kutsadura-
indizeak, delinkuentzia edota pobrezia-indizeak murriztea. Finantza etikoak, 
helburu sozialen mende egoteaz gain, ingurumen helburuen mende daude.   
 

- Banka etikoa: Banka etikoak, errentagarritasun ekonomikoa, giza eskubide zein 

ingurumenarekin bateragarri egiten ditu. Hau horrela izanik, gizartearentzat balio 

erantsi bat suposatzen duten proiektuetan egiten du inbertsioa, soilik, beti ere, 

bezeroari beraien aurrezkiak non inbertituko diren jakinaraziz (Setem, 2012). 

 

- Mailegu solidarioa: Mailegu solidario bat egon ahal izateko, talde solidarioak 

egotea nahitaezkoa da, hauek mikrokreditua ematen dielarik baliabide gutxien 

dituzten pertsonei. Azken hauek etorkizunean mikrokreditu hori itzultzera 

konprometitzen direlarik.   

 

- Sozialki arduratsua den inbertsioa: Ingurumen, gizarte eta etikarekin zerikusia 

duten balioak inbertsio batean integratzen diren orduan, sozialki arduratsua den 

inbertsio baten aurrean gaudela baieztatzen da. (Universidad de Zaragoza, 2020) 

 

- Finantzaketa solidarioa: Finantzaketa solidarioak bitartekaritza lana egiten du, 

sozialki baliagarriak diren proiektu ekonomikoak dituzten pertsona zein 

erakundeen artean eta beren dirua lanean jartzeko prest dauden pertsona zein 

inbertitzaileen artean, beti ere, interes soziala lehenetsiz. Finantzaketa 

solidarioaren oinarrizko mekanismoak, bonu zein eta mailegu pribatu solidarioak 

erabiltzean datza.  (Ecodes, 2020, 5.paragrafoa) 

 

- Gizarte-eraginaren balorazioa: “Eragin soziala baloratzeko metodologiek, enpresa 

edota erakunde batek sortutako produktu zein zerbitzu batek, gizabanakoen bizi-

kalitatean duen eragina kuantifikatu nahi dute” (Universidad de Zaragoza, 2020, 

Metodologías de valoración del impacto social, 1.paragrafoa). 

 

- Iraunkortasuna eta garapen iraunkorra: Iraunkortasunak, ekosistema batek modu 

orekatu batean denboran irauteko duen gaitasunari egiten dio erreferentzia. 

Garapen iraunkorrak, aldiz, gaur egungo premiei erantzuten die, etorkizuneko 

belaunaldiek, beren premiei erantzuteko, izango duten gaitasuna arriskuan jarri 
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gabe. Esan liteke, iraunkortasuna lortu beharreko helburua dela, eta garapen 

iraunkorra helburu hori lortzeko bidea, beti ere, ingurumenaren babesa, 

aurrerapen ekonomikoa eta bidezko gizartea kontuan izanik (Euskal Herriko 

Unibertsitatea, 2020). 

 

- Erantzukizun sozial korporatiboa: Enpresa  baten jarduerak bere bezero, langile, 

akziodun, tokiko komunitate, ingurumen eta osotasunean gizartearen gain sortzen 

dituen inpaktuen kudeaketan oinarritzen den enpresak zuzentzeko modu bat da 

erantzukizun sozial korporatiboa (Observatorio de responsabilidad social 

corporativa, 2020). 

 

- Inbertsio funts solidario edo etikoak: Inbertsio funtsak, finantza-tresna 

ezberdinetan inbertitzeko, inbertitzaile ezberdinen dirua hartzen duten Inbertsio 

Kolektiboko Erakundeak (IKE) dira. Erantzukizun hori, banku edota finantza-

erakunde izan daitekeen sozietate administratzaile bati delegatzen zaio. Funts 

solidarioei dagokionez, komisioaren zati bat erakunde sozialei edota Gobernuz 

Kanpoko Erakundeei (GKE) ematen zaie, aldiz, funts etikoek ez dute arma edota 

joko sektoreetan inbertitzen (Universidad de Zaragoza, 2020). 

 

- Bidezko merkataritza: Bidezko merkataritza, justizia globalaren alde borrokatzen 

duen nazioarteko mugimendua da. Horretarako, baldintza justuetan, gizartearen 

mugimenduez eta politikaren eraginez ekoiztutako produktuak merkaturatzen 

dira. Kontzeptu honek, pobrezia zein ezberdintasunaren jatorria salatzen du, eta 

sistema komertzial konbentzionala ez den beste bat garatzen du, non herri zein 

ingurumenaren eskubideak jarduera ekonomikoaren erdigunean dauden. Beraz, 

nazioartean adostutako hamar printzipiotan oinarritzen dela esan daiteke, 

ekoizpen-erakundeekiko bidezko tratua bermatu eta langileen giza eskubide zein 

ingurumena errespetatuz (Economía solidaria, 2020).  

 

1.3. HELBURUAK 

Alor honetan, gure ikerketarekin zein ondoriotara iritsi nahi dugun erakutsiko dugu, 

horiek izango direlarik lortu nahi ditugun helburuak. Jakina denez, helburu orokor zein eta 

espezifikoak ezberdintzen dira.  

Helburu orokortzat, finantza etikoen funtzionamendua gizarteari ezagutaraztea da, bai 

mundu mailan, baita ere Euskadi mailan, horrela hauen erabilgarritasuna handitzeko asmoz, 

beti ere, finantza tradizionalak murriztuz. Helburu hau lortzeko asmoz, finantza etiko zein 

tradizionalak konparatuko ditugu, beraien osotasunean.  

Helburu espezifikoei dagokionez, aipatu behar da, Euskadi mailan finantza etikoek 

duten garrantzia ezagutarazteko, etikoki finantzatutako euskal ekimen baten kasu zehatz bat 

ezagutaraztea izango dela gure helburua, hain zuzen ere, Oikocredit kasua.  
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Ondorioz, aipatu behar da lan honen helburuak ondorengoak direla:  

 Egungo egoera ekonomikoa ezagutaraztea. 

 Finantza tradizional eta etikoak konparatu.  

 Finantza etikoak ezagutarazi, izan duen bilakaera kontuan izanik. Horrez gain, 

jendea motibatzea gizartea, berdintasun eta justizia handiago batera eraldatzeko 

asmoz. 

 Finantza etikoetan inbertitzerako momentuan islatzen diren irizpideak ezagutarazi.  

 Erantzukizun sozial korporatiboa definitu. 

 Sozialki arduratsuak diren inbertitzaileek finantza etikoen barnean jokatzen duten 

papera jakinarazi.  

 Finantza etiko mota ezberdinak identifikatu.  

 Oikocredit kasuaren inguruko azterketa bat egin, bere bilakaera kontuan izanik. 

Beraien gaur egungo egoera ezagutarazi, eta analisi finantzario bat egin.  

 Oikocrediten inbertitzea errentagarria den ala ez aztertu.   

 Balio sozialetan oinarritzen diren finantza-sistemak, ekonomikoetan oinarritzen 

direnak baino errentagarriagoak diren aztertu.  

 Finantza-sistema ezberdinek dituzten ezberdintasunak aipatu, eta ondorioak atera, 

zein den hobeagoa adieraziz.  

 

1.4. HIPOTESIAK 

Hipotesiak, jendeak gaiaren inguruan dituen ideia orokorrak dira, gure kasuan finantza 

etikoen inguruan dituzten aurreiritziak.  

Dakigunez, finantza etikoen arloa ez da oso ezaguna gure gizartean, nahiz eta urteen 

poderioz honen garrantzia asko handitu den, eta gaur egun, pil pilean dagoen gai bat izan.  

Finantzaz Haratagok 2019. urteko abenduan antolatutako mahai inguru zein nire 

gertuko jendeak duen ikuspuntuaren arabera, esan dezaket jendearen gehiengoak, finantza 

etikoen aurrean beldurra sumatzen duela. Ez dakite zenbateko segurtasun maila duten, hau 

da, jendea ez da fidatzen banka etiko batean dirua sartzeaz, ez baitakite beraien dirua 

berreskuratuko ote duten. Egia da, gizartean “etiko” hitza entzun eta beldurtu egiten garela, 

ez baita ohikoa, nahiz eta gaur egun normalizatu den gai bat izan.  

Horrez gain, aipatu behar da, gizarte kapitalista batean bizi garela, eta jendearen 

gehiengoak irabazietan besterik ez du pentsatzen, horren ondorioz, jendearen helburua ahalik 

eta irabazi gehien lortzea izango da, horretarako ahalik eta interes tipo altuena bilatzen 

dutelarik, beraien aurrezkiak handitu eta etorkizunean diru gehiago lortuz. Finantza etikoen 

kasuan, batez ere, banku etikoetan zentratuz, suposatzen da, hauen interes tasa txikiagoa izan 

ohi dela, horren ondorioz, urte amaieran banku honetan zure dirua inbertituz gero irabaziak 

txikiagoak izan ohi direla pentsatzen da.  

Ikerketa honen bitartez, hipotesi hau egiazkoa edota faltsua den aztertzen saiatuko 

gara, horretarako banku tradizional zein eta etikoen portzentai errealak erabiliz. 



Finantza etikoak Euskadin, Oikocredit 
1.Sarrera 

 

Lorea Otero Azpillaga 

5 
2020/07 

1.5. METODOLOGIA 

Metodologia atalean,  lana gauzatzeko erabiliko ditudan baliabide edota informazio 

iturriez jardungo dut. Horrez gain, informazioa zein hizkuntzatan aurkitu dudan, eta 

informazioa jasotzeko garaian izan ditudan arazoez ere jardungo dut. Lanak atal teoriko zein 

enpirikoak ditu.  

 Hasteko, aipatu beharra dut, informazio gehiena gazteleraz topatu dudala. Euskaraz 

ere saiatu nintzen informazioa topatzen, baina zaila izan zen egia esan, beraz, informazioa toki 

ezberdinetik hartu eta itzultzea besterik ez zitzaidan geratzen. Hori gutxi balitz, hainbat 

artikulu ere ingelesez topatu nituen, horietako bat, Oikocrediten urteko txostena izanik, 

beharrezkoa Oikocrediten inguruan sakontzerako garaian.  

 Informazio iturriei dagokionez, aipatzekoa da, gehienbat sareaz (artikuluak, blogak, 

txostenak…) baliatu naizela horretarako, baina ez hori bakarrik. Lan honetan zehar hiru liburu 

irakurri ditut; batetik, Xavi Teisen “Cómo cambiar el mundo con tu dinero”. Bestetik, Joan 

Ramon Sanchis Palaciosek idatziriko “¿Es posible un mundo sin bancos? La revolución de las 

finanzas éticas y solidarias”. Eta azkenik, Susana Narotzkyren “Economías cotidianas, 

economías sociales, economías sostenibles”. Aipatzekoa da, lehen biak izan direla gehien 

erabili ditudanak, beraz, zitatuta ikusiko dituzue. Azken hau, ordea, ez dut asko erabili, eta 

lanaren pintzelada soil batzuk atera ditut.  

 Liburuez gain, Joseba Larriba Oikocredit Euskadiko koordinatzailea den, eta 

komunikazio zein promozioaz arduratzen den pertsonari elkarrizketa bat skype bidez egin diot, 

atal enpirikoa osatzeko asmoz, horrela informazio kualitatiboa lortu eta beste informazio 

iturrietan aurkitu ez dudan informazioa bete eta kontrastatzeko asmoz. Jakin beharra dago, 

elkarrizketa hau semiestrukturatua izan dela, hau da, nik elkarrizketa prestatua neramakien 

arren, berak askatasun guztia zuen nahi zuena gehitzeko. Elkarrizketa honen helburua, nire 

lanari balio gehigarri bat ematea izan zen, eta aipatzekoa da, elebietara prestatu nuen arren, 

gazteleraz egitea erabaki zuela. Elkarrizketa 10 atal ezberdinetan zatitu nuen, eta azken atala 

idatziz erantzun behar izan zidan, ordenagailuak arazoak eman baitzizkion.  

1. Esperientzia pertsonala 

2. Oikocrediten bilakaera 

3. Kooperatibaren antolaketa 

4. Funtzionamendua 

5. Inbertsioa 

6. Proiektuak baloratzeko irizpideak 

7. Eskualde laguntza elkarteetako bazkide partaideak 

8. Erlijioa 

9. Transparentzia eta komunikazioa 

10. Konparaketa analisia 

Josebari egin nion elkarrizketa grabatu eta transkribatu egin nuen, hori eranskinetan 

eskuragarri dago. Horrez gain, Finantzaz Haratagok eskainitako hitzaldi zein foro birtual 

batzuen partaide izan naiz.  
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Aipatu dudan guztia hobeto ulertzeko asmoz, hainbat irudi, grafiko edota taulez baliatu 

naiz lan osoan zehar, eta Laboral Kutxa aztertzerakoan datuak aurkitzeko arazoak izan ditudala 

aurreratzen dizuet, nahiz eta, 6.2 atalean sakonduko dudan.  

Parte hartu dudan foro zein elkarrizketaz gehiago jakiteko asmoz, ondorengo taula 

ikusi.  

TAULA 1: FORO ETA ELKARRIZKETEN TXOSTENA 

Organizazioa Foroa/Elkarrizketa Lekua Denbora Data 

Finantzaz Haratago Hitzaldia 
Magisteritza fakultatea 
UPV/EHU (Donostia) 

Bi ordu 2019/12/11 

Oikocredit 
Elkarrizketa Joseba 
Larriba 

Bideokonferentzia 
Ordu bat 
eta erdi 

2020/07/02 

Finantzaz Haratago Foro birtuala Bideokonferentzia 
Bi orduko 
4 saio 

2020/04/20-2020/04/23 
(biak barne) 

Iturria: Norberak egina. 

Hala ere, aipatu nahi dut, foro birtualak grabatu ez nituen arren, bertan egon ziren 

pertsonek gauzatutako diapositibak ditudala. Ez ditut eranskinetan barneratu, baina nahi izan 

ez gero, materiala eman ahal izango nuke. 

Amaitzeko, adierazi nahi dut, lan honetan zehar, Mugarik Gabeko Ekonomisten 

laguntza izan dudala, eta lankidetzan ibili gara.  

 

1.6. EGITURA 

Atal honetan, lanaren egituraz jardungo dugu, hau da, lana zenbat ataletan eta nola 

sailkatzea erabaki dudan. Horretarako, ezinbestekoa da jakitea, lana 7 ataletan sailkatu 

dudala, beti ere, horiek hainbat azpiatal dituztelarik. Horrez gain, laburpena, bibliografia eta 

eranskinak atalak gehitu ditut, bertan, lanaren nondik norakoak labur idatziz, informazio-

iturriak eta Josebaren elkarrizketa transkribatuta daudelarik, hurrenez hurren.  

Lehenengo atalari dagokionez, lanaren sarrera labur bat egingo dugu, horretarako 

testuinguruan jarriko garelarik; gaur egun bizitzen ari garen egoera eta lana ulertzeko 

ezinbestekoa diren hainbat kontzeptu aipatuz. Horrez gain, lan honen helburu eta hipotesiez 

jardungo dugu, eta lana egiteko erabili ditugun baliabideez ere jardungo dugu.  

Bigarren atalean, gaur egungo finantza-sistemaz jardungo dugu, alegia, finantza-

sistema tradizionalaz. Bertan, bere historia, eta ze finantza mota bereizten diren aipatuko 

ditugu. Gainera, finantza erakundeak sailkatuko ditugu, eta banku zein aseguru etxeetan 

oinarrituko gara, gaur egun gizartean daudenen inguruan hitz eginez.  

Hirugarren atalean, finantza-sistema etikoak izango dira gure gai nagusi. Aurreko 

ataleko informazio antzekoa lortzen saiatuko gara, gero laugarren atalean bi finantza-sistemak 

konparatu ahal izateko asmoz. Hala ere, laugarren atalean, erantzukizun sozial korporatiboaz 

ere jardungo dugu.  
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Bostgarren atalari dagokionez, lanaren muinean barneratuko gara, hau da, Euskadiko 

erakunde etiko batean, hain zuzen ere, Oikocredit. Hau analizatzeko asmoz, alde teoriko eta 

praktiko batean zentratuko gara. Batetik, bere sorrera, antolakuntza, funtzionamendu, 

inbertsio eta proiektuak baloratzeko irizpideez jardungo dugu. Eta, alde praktikoari 

dagokionez, analisi finantzario bat egingo dugu, gero seigarren atalean, Laboral Kutxa entitate 

finantzario tradizionalari egindako analisi finantzarioarekin konparatzeko asmoz.  

Azkenik, zazpigarren atalean, lanarekin ikasitakoaz jardungo dugu, alegia, lan guztian 

zehar atera ditugun ondorioak aipatuko ditugu.  
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2. OHIKO FINANTZA-SISTEMA 
Dakigunez, dirua, balio-neurri edota transakzio mota edozein izanda ere, truke-tresna 

gisa erabiltzen dugunean, finantza-jarduera dagoela suposatzen da. Antzinatik, 

gizakiarentzako oso garrantzitsua izan da mozkin ekonomikoak lortzea, horrela biziraupena 

bermatuz, eta bizi-kalitatea hobetuz (Del Valle, 2011). 

 Finantzak, erakunde baten baliabide ekonomikoak lortu zein banatzeko moduari 

erreferentzia eginez ulertzen baditugu, esan beharra dago, enpresa batentzat ezinbestekoa 

izango dela, lortu diren baliabide horiek ahalik eta proiektu errentagarrienean inbertitzen 

jakitea. Horrela, finantza-ikerketak arrazoizko erabakiak hartzen laguntzen digu, beti ere, 

erakundeen beharren aurrean ezagutza eraikitzea izanik helburu.  

 Aurrez aipatu bezala, atal honetan hainbat alor ezberdin jorratuko ditugu; lehenik eta 

behin, finantza sistemaren bilakaera (XIX. eta XX. mendeak), ondoren, finantza sistemaren 

barnean dauden 5 mota ezberdinen inguruan jardungo dugu. Horrez gain, finantza erakunde 

ezberdinak aipatuko ditugu, bereziki, banku zein aseguruetan zentratuz. Eta azkenik, 

erantzukizun sozial korporatiboak finantza-sistema honen barnean duen garrantziaren 

inguruan jardungo dugu.  

 

2.1. BILAKAERA 

XV. mendean, kapitalismoaren sorrerarekin batera, finantzen jatorria egon zitekeela 

pentsatu zen, baina hauek ez dira ikasketa eremu independente gisa atzeman XIX. mende 

hasierara arte, bitartean ekonomiaren zati bat bezala hartzen baitziren (EIPE Business School, 

2020). 

Horrez gain, aipatu behar da, finantzak gure bizitzako alor garrantzitsu batean bilakatu 

direla, eta horretarako, ezinbestekoa da beraien urteetako bilakaera aztertzea. Esan behar da, 

XIX. mendean hiru fase bereiztuko ditugula, eta XX. mendean ekonomiaren alorrean gertatu 

diren hainbat ekintza aipatuko ditugu, horiek finantzen alorrean izan duten eragina aztertuz.   

 

1. BIGARREN MUNDU GERRA (1939) ARTEKO ENPRESEN FINANTZA IKUSPEGI 

DESKRIBATZAILEA 

Lehen etapa honetan, finantzak, lege, eragiketa zein eta errutina alderdietara 
bideratuta zeuden, enpresa berriak eratzeko helburuarekin. Finantzek tradiziozko ikuspegi bat 
jarraitzen zuten, eta esan behar da, etapa honen barnean ez zutela aldaketa askorik izan, 
enpresa kanpotik aztertzen baitzuten, inolako erabakirik hartu gabe. Hala ere, fase honetan, 
hainbat enpresek porrot egin zuten, horrela fasea depresio bortitz batekin amaituz.  

Hurrengo puntuetan, etapa honen barnean izan ziren ekintza nagusienak 
azpimarratuko ditut, beti ere, 20. hamarkadatik 1939ko mundu gerrara arte.  

 20. HAMARKADA: Berrikuntza teknologiko zein industria berrien garapenak, funts 
gehiagoren beharra  eragin zuten, horrela finantzen azterketa bultzatuz, 
erakundeen likidezia zein finantzaketa nabarmenduz (Del Valle, 2011). 
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 1929: Nazioarteko krisi bat eman zen. Enpresen helburu nagusiak,  
bizirautea eta zorpetzea murriztea ziren.  

 

 30. HAMARKADA: Hamarkada honetan depresio bat eman zen, eta honek, 
finantzen azterketa, biziraupen, likidezia zaintza, porrot, likidazio eta 
berrantolaketa defentsa alderdietan zentratzera behartu gintuen. Kanpo 
finantzaketan zegoen kezka nagusiena, inbertitzaile baten babesteko era zen  (Del 
Valle, 2011). 

 1936: John Maynard Keynesek ekonomia ikusteko beste alderdi bat 
erakutsi zuen “Okupazio, interes eta diruaren teoria orokorra” delakoan.  

 1939: Bigarren mundu gerraren hasiera.  

 

2. 40. HAMARKADA ERDIALDETIK, ENPRESEN FINANTZA TEORIA MODERNORA ARTE 

Esan liteke, finantzen ezagutzarako hau izan dela etaparik hoberena. Alderdi 

teorikoetan aurrerakuntza handiak egon ziren, bereziki ekonomia zein matematika alorrean. 

Helburuei dagokionez, nagusienak, errentagarritasuna, hazkuntza eta nazioarteko 

dibertsifikazioa izan ziren.  

Horrez gain, aipatzekoa da, finantzen inguruko gaiak garatu zirela; hala nola, aktiboen 

prezioen balorazioa, zorro hautaketa, finantza-berrikuntza, merkatuen mikroegitura eta 

finantza korporatiboen inguruko gaiak. Horrela, enpresen finantza teoria modernoa eratzen 

hasi zen (EIPE Business School, 2020). 

Aurreko etapan egin dudanaren antzera, etapa honetan egon diren ekintza 

garrantzitsuenak aipatuko ditut, beti ere, 40. hamarkadan hasi eta 1973 urtea hasi arte.  

 40. HAMARKADA: Egoerak ez zuen aldaketa esanguratsurik jasan, beraz, enpresaz 

kanpoko norbaiten ikuspegitik aztertzen zen enpresa, hala nola, inbertitzaile batek.  

 1944: “Inbertsio eta interesak” izeneko lana Erich Schneiderrena zen. 

Bertan, inbertsioen analisia eta erabaki finantzarioak hartzerakoan aplikatu 

beharreko irizpideak agertzen ziren  (Del Valle, 2011). 

 

 50. HAMARKADA: Analisi finantzarioko hainbat metodo garatzen hasten dira 

hamarkada honetan, eta horrez gain, enpresako balantze, ekitaldiko emaitza zein 

diruzaintzari garrantzia ematen hasten zaie.  

 

 60. HAMARKADA: Hamarkada honetan, finantzak, balio (bono eta akzioak) zein 

kapital kostuen konbinazio hoberenean zentratzen dira.  

 1967: Lehen kutxazain automatikoa agertzen da.  
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3. FINANTZEN HEDAPENA, KONTRATUZKO FINANTZAK 

Dakigunez, 90. hamarkadan hasi zen globalizazioa, erakunde publiko zein pribatuen 
finantzetan eragin handia izanik, horregatik esan liteke, finantzek berebiziko garrantzia hartu 
zutela enpresa arloan hamarkada honetan. Horrez gain, enpresa barruko informazio, 
komunikazio eta funtzio finantzarioan teknologiak hartzen duen balioa handitzen da. Esan 
liteke, hamarkada hau, aldaketa garaia dela.   

 70. HAMARKADA: Hamarkada honen lehen hiru urteak, 2. etaparen barnean 

daudela esan liteke, hala ere, ondorengo 7 urteak 3. etapan, 2 etapa hauek 1973 

urteak banantzen dituelarik. Hala ere, aipatzekoa da, hamarkada hau diru-zorroen 

administrazioan eta hauek enpresetan duten eraginean oinarritzen direla. Horrez 

gain, hamarkada honetan Sharpen kapital-aktiboen prezioak finkatzeko ereduak 

erabiltzen hasi ziren, horrela finantza-akzioak balioztatzeko.  

 1973: Blackek eta Scholesek egin zituzten ikerketen ondorioz, “Aukeren 

Balorazio Teoria” sortu zen.  

 1973-1980: Energiaren krisia.  

 

 80. HAMARKADA: Zerga pertsonal zein erakundeetako zergek zer esana eman 

zuten finantzen arloan hamarkada honetan, beti ere, ondorio mesedegarriak 

emanaz.  

 

 90. HAMARKADA: Hamarkada honetan, finantzak berebiziko garrantzia izan zuten 

enpresetan. 

 1994: Urte honetan, Leland egitura finantzario optimoaren bila zebilen. 

Bilaketa horretan, konturatu zen, zorraren balioa enpresaren arrisku, zerga, 

porrot gastuekin, arriskurik gabeko interes tasarekin eta pay-out ratioekin 

esplizituki loturik zeudela (Del Valle, 2011). 

 

Orain arte esandakoarekin, XIX. mendean finantzek izan zuten bilakaeraren inguruko 

aztarna nagusienen pintzelada bat emanda geratu dela iruditzen zait, beraz, orain XX. 

mendeko, hau da, gaur egun bizi garen mendeko ekonomiaren inguruko hainbat pintzelada 

emango ditugu, beti ere, finantza tradizionaletan enfokatuz. 

Lehenik eta behin, aipatu beharra dago, mende honen hasieran finantzekiko interesak 

garrantzi handia hartzen duela, honen inguruko ikasketak, inbertitzailearen portaeraren 

psikologian oinarritzen baititu. Hau horrela izanik, mende honetan, finantzak, akziodunei balio 

erantsi bat ematen eta bezeroen asebetetze maila altua lortzen saiatzen direla esan daiteke.  

Horrez gain, aipatu beharra dago, mende honetan krisialdi garai bat bizi izan dugula. 

Krisialdien inguruan jarduten hasteko, esan beharra dago, hauek kontrolaezinak edota 

finantza eragileetatik kanpo dauden hainbat faktoreen ondorioz gerta litezkeela; hala nola, 

hondamendi naturalak, krisi politikoak, arma gatazkak… Hala ere, krisi finantzario gehienen 

jatorritzat, eragile ekonomikoak hartzen dira (Beraza, 2015). 
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Mende honetan izan ditugun hainbat ekintza ondorengoak dira:  

 2002. URTEA: “Behavioral finance” gisa ezagutzen den, hau da, finantza 

konduktisten aitzindariei emandako ekonomiako nobel saria eman zen. 

 

 2002-2007 URTEAK: Finantza-erakundeetako kudeatzaileak hazkunde estrategia 

oldarkorrak hartzen hasi ziren, higiezinen merkatua finantzatzera bideratutako 

kredituak emanaz.  

 

 2007. URTEA: Krisi endogeno baten hasiera eman zen, honen jatorria bankuko 

kudeatzaileek hartutako erabakietan egonaz.  

 

Krisiaren ondorioz, Espainiako finantza erakundeak, zituzten gordailuekin ez ziren 

kredituak finantzatzeko gai, kredituen hazkundea azkarra baitzen eta gordailuena motela, hau 

da, desoreka handia zegoen, eta bertan azpimarratu beharreko erronka garrantzitsuena, 

aurrezki-kutxen berregituratzea zen. Horren ondorioz, finantza erakundeek handizkako 

merkatuetara jo behar izan zuten finantzaketa iturri alternatibo gisa. Hori gutxi ez balitz, 

emandako kreditu askok porrot egin zuten, horrela kaudimen arazoak sortuz arrisku 

handienak harturiko erakundeei. Beraz, esan daiteke, hasiera batean likidezia krisi bat zena, 

azkenerako, kaudimen arazo bat izatera igaro zela. Egoera honi buelta emateko asmotan, 

ondorengo ekintzak burutu ziren 2012 urtean zehar:  

 2012. URTEA: Erakundeen aktiboen balioa onartu eta zorpetze-maila murrizteko 

hainbat neurri hartzen hasi ziren; hala nola, bankuen balantzeak saneatzea, 

gutxieneko kapital-baldintzak handitzea… Baina hau ez zen nahikoa izan krisiari 

aurre egiteko (Beraza, 2015). 

- Ekainak 25: Espainiako Gobernuak kanpoko finantza-laguntza eskatu behar 

izan zuen banku-sektorea berregituratu zein eta birkapitalizatzeko. 

Azkenerako, Europako Egonkortasun Mekanismoak laguntza hori eman 

zuen.  

- Uztailak 20: Sektore politiko finantzarioaren baldintzei buruzko elkar 

ulertzeko memoranduma aurkeztu zen. Honen helburu nagusia, banku-

sektorean epe luzerako malgutasuna handitzea izan zen, horrela merkatura 

sartzea berrezarriz (Beraza, 2015). 

 

Urte honetan zehar eman ziren laguntzak, 2013. urteko abuztura arte 47.050 milioi 

euroko defizit publikoa eragin zuten, Espainiako BPGaren % 4,7 suposatzen zuelarik (Jiménez, 

2020). 

2014. urtean 2007. urte bukaeran hasi genuen krisiari buelta ematen hasi ginen, 6 urte 

gogor pasa ondoren. Susperraldi hau, nahiko motela izan zen, ekintza txikien bitartez hasi 

baikinen egoera kaxkar hori gainditzen. Hala ere, azpimarratu behar da, ekonomiak 

gorabeherak izaten jarraitzen duela, eta ekonomian adituak direnek, gaur egun, hau da, 2020. 

urtean beste krisialdi ekonomiko bat jasan dezakegula diote, baina suposatuz egoera hau 
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berriro ere bizi beharra izango dugula, esaten da horri aurre egitea errazagoa izango dela, 

aurreko krisian egindako lana erreferentziatzat hartuko baitugu.  

Jasan genuen krisia medio izanik, ohiko erakunde finantzarioek sinesgarritasuna galdu 

zutela uste da, jendeak konfiantza galdu baitzuen beraiengan. Orduan hasi ziren finantza 

etikoak entzutera ematen, eta horren ondorioz, finantzak ulertzeko era berri honek 

bultzakada handi bat jasan zuen, jendea ausarta izaten hasi eta proiektu berri batzuetan 

inbertitzen hasi baitzen, beti ere, beraien printzipioak irabazien aurretik jarriaz.  

 

2.2. FINANTZA MOTAK 

 Aurreko atalean ohiko finantzen bilakaera ikusi dugu, beraien sorkuntzatik gaur egun 

bizitzen ari garen egoera arte. Aldiz, atal honetan, ohiko finantzen barnean zein finantza mota 

bereiztu ditzakegun aztertuko dugu laburki. 

 Finantza mota ezberdinak zeintzuk diren jakiteko, beharrezkoa da jakitea guztiak diru-

sarrera zein irteerekin dutela zerikusia, baina bakoitzak ezaugarri ezberdin batzuk izango ditu, 

horrela finantza mota bat beste batetik ezberdinduz. Horren ondorioz, ezinbestekoa da behar 

den momentuan behar den finantza mota erabiltzea, hori izango baita gure onura 

ekonomikoen erantzule; izan ere, finantza-erabakiak ahalik eta azkarren hartzeak, arrisku-

maila murriztuko du eta finkatutako finantza-helburuetara lehenago iritsiko gara (Gracia, 

2019). 

 

2.2.1. Nazioarteko finantzak  

 Nazioarteko finantzak, bi herrialde edo gehiagoren arteko harreman monetario edota 

makroekonomikoetan jarduten dute, hau da, beste era batera esanda, herrialde ezberdinen 

arteko eskudiruaren fluxua aztertzen dute. Horretarako, ezinbestekoa da dibisa kontzeptua 

ezagutzea, kanbio-merkatuan moneta atzerritarra izango da, bertako moneta, moneta lokala 

den bitartean.  

 Oro har, finantza mota hau, nazioartean erabiltzen den ekonomiari lotutako gaiei lotua 

dago; hala nola, banku zein burtsa eragiketak. Bertan, interes-tasa eta nazioarteko ekonomia 

bezalako kontzeptuak erabiltzen dira.  

 

2.2.2. Finantza publikoak 

 Finantza publikoen inguruan jarduten dugunean, gobernuak, ekonomiaren esparruan 

betetzen dituen eginkizunen inguruan jarduten dugu. Hauek, kontu handiz aztertzen dira, 

bereziki, diru-sarrera zein irteeren administrazioa. Honela, herrialdearen egonkortze 

ekonomikoari laguntzen saiatzen da gobernua, herrialdeak erabiltzen dituen finantza-mota 

ezberdinen barruan esku hartuz eta kontrola ezarriz (Gracia, 2019). 

 Hau horrela izanik, esan daiteke, finantza publikoak estatuko erakundeen finantza-

baliabideak lortu eta kudeatzean oinarritzen direla; hala nola, zergak, proiektu publikoetan 
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inbertsioa, baliabideen birbanaketa eta gobernuaren defizit zein superabita manejatzea 

(Emprendices, 2019). 

 

2.2.3. Familia-finantzak 

 Familia-finantzak, familia batek dituen gastu guztiak barneratzen ditu, familia taldea 

osatzen duten kide guztiak kontuan hartuz, noski. Horrela, familia, bere osotasunean, gai 

izango da beraien onurarako erabaki finantzarioak hartzen. Horrez gain, aipatu behar da, 

kontuan hartu beharreko 4 kategoria bereizten direla (Gracia, 2019): 

 Kontsumoa eta aurrezkia: Kontsumo zein aurrezki erabakiak, kontsumora 

bideratu eta etorkizunerako gorde behar den aurrezkiei dagozkie.  

 Finantzaketa: Finantzaketa erabakiak, kapitala lortzeko era ezberdinei zein eta 

kontsumo edota inbertsio planak aurrera eramateko dirua noiz eta nola erabili 

behar dugun kontzeptuekin lotuta dago. 

 Inbertsioa: Inbertsio erabakiak, aurreztu den dirua inbertitzeko moduari dago 

lotuta.  

 Arrisku-administrazioa: Bertan hartutako erabakiak, familia-taldeak finantza 

arriskuak nola murriztu edota arrisku hauek zein momentutan den gomendagarria 

handitzeari lotuta daude.  

 

2.2.4. Finantza korporatiboak 

 Enpresak balioak sortu eta horiek finantza munduan modu eraginkorrean erabiltzean 

datza finantza korporatiboak, hau da, finantza korporatiboak, enpresetan baliabideak lortu 

eta administratzea, inbertitu beharreko proiektuak, dibidenduak eta finantzaketa-aukerak 

aztertzen ditu. Bertan, 3 erabaki garrantzitsu hartzen dira:  

 Finantzaketa-erabakiak: Funtsak lortzeko moduak berrikusten dituzte, eta horrela, 

enpresak non inbertitu erabaki dezake, beti ere, aktiboak eskuratuz.   

 Inbertsio-erabakiak: Enpresak inbertitu beharko lukeen aktibo errealak 

berrikusten dituzte. 

 Zuzendaritza-erabakiak: Egunerokotasunean enpresak hartu beharreko erabaki 

operatiboak dira; hala nola, langileen ordainketak, kredituak eskuratu/ordaintzea, 

enpresa hazteko moduen azterketa… 

 

2.2.5. Finantza pertsonalak 

 Finantza pertsonalak, familia edota gizabanakoek baliabide ekonomikoak lortu zein 

administratzeko modua aztertzen saiatzen dira, hau da, egunerokotasunean gure diru-

sarrerak nola administratzen ditugun eta zertan xahutzen dugun. Egiteko horien barnean 

aurkitzen dira karrera edota lanbide errentagarri bat aukeratzea, laneko diru-sarrerak ondo 

erabiltzen jakitea, zertan inbertitu eta aurreztu erabakitzea… 
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 Gurasoak, beraien haurrei txikitatik finantza mota hau nola eraman aurrera erakusten 

saiatzen dira, ahalik eta hobekien dirua erabiltzen irakasteko asmoz. Horretarako, paga txiki 

batzuk ematen dizkiete, eta horrela nola aurreztu erakusten diete.  

  

Atal hau bukatutzat emateko, aipatzekoa da, finantza etikoetan ere hainbat mota 

bereizten direla, baina aurrerago aipatuko ditugu, hain zuzen ere 3. atalean, bertan jardungo 

baitugu finantza etikoez sakonki.  

 

2.3. FINANTZA ERAKUNDEAK 

 Gaur egun, finantzen alorrean Espainiako Bankuak gainbegiratzen dituen hainbat 

finantza erakunde daude; alde batetik, kreditu-erakundeak (bankuak, aurrezki kutxak, kreditu 

kooperatibak eta Kreditu Ofizialeko Institutua) ditugu. Bestetik, beste finantza erakunde 

batzuk (finantza-kreditu establezimenduak eta elkarren bermerako sozietateak) ditugu. Eta 

azkenik, finantza erakunde laguntzaileak (diru elektronikoa jaulkitzen duten erakundeak, 

tasazio-elkarteak, ordainketa-erakundeak eta atzerriko moneta salerosketa 

establezimenduak) ditugu.  

 Horrez gain, baditugu beste hainbat finantza erakunde Balore Merkatuaren Batzorde 

Nazionalak gainbegiratzen dituenak; hala nola, Inbertsio-Zerbitzuetako Enpresak (IZE), 

Inbertsio Kolektiboko Instituzioak (IKI), Arrisku-Kapitaleko Sozietateak (AKS), Arrisku-

Kapitaleko funtsen erakunde kudeatzaileak eta titulazio-funtsen elkarte kudeatzaileak.  

 Azkenik, Aseguru eta Pentsio-Fondoetako Zuzendaritza Orokorrak gainbegiratutako 

finantza-erakundeak ditugu. Bertan, aseguru-etxeak eta Pentsio-Fondo edota Planak 

bereizten ditugu.  

 Atal honetan, gizabanakoarentzat esanguratsuenak edota beste era batera esanda, 

beraien egunerokotasunean ezinbestekoak diren bi finantza-erakunde aztertuko ditugu, hala 

nola, bankuak eta aseguru-etxeak.  

 

2.3.1. Bankuak 

 Bankuaren inguruan jarduten hasi aurretik, jakin beharra dago, banku kontzeptua 

Errenazimentuan hasi zela garatzen erakunde finantzario gisa. Horrez gain, historialariek 

diotenez, aipatu beharra dago, lehen banku tradizionala Banco di San Giorgio delakoa izan 

zela, Genovan (Italia) sortua 1406. urtean.  

 Datozen lerro hauetan, ohiko bankuaren inguruko hainbat datu emango ditugu; hain 

zuzen ere, kontzeptua, funtzioak eta banku motak.  
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KONTZEPTUA 

Banku sistemaren inguruan jarduten dugunean, askotan ez dakigu ondo zeren 

inguruan jarduten dugun, baina nahiko erraza da, banku sistema, ekonomia baten barruan 

jarduten duten bankuen multzoa baita. Baina, definizio hau ulertzea posible izan dadin, 

ezinbestekoa da bankua zer den jakitea.  

Bankua kredituzko finantza-erakunde bat da, eta honen helburu nagusia diruaren 

kontrola eta administrazioa da, horretarako hurrengo puntuan aipatuko ditugun funtzioez 

baliatzen delarik. Beraz, esan daiteke, bankuak, irabazi asmoa duten erakundeak direla, 

helburua mozkinak lortzea izanik.  

Hala ere, aipatzekoa da, bankuaren egiteko nagusia gizabanakoaren zein enpresen 
kapitalak biltzea dela, beren konfiantza eta baliabideak bertan uzten baitituzte aurrezki 
kontuen edo kontu korronteen bidez.  

Aldi berean, banku batek beste enpresa bat bezala funtzionatzen du, eta askotan bere 
funts propioak ditu. Horren ondorioz, esan behar da, bankuek Sozietate Anonimoaren izaera 
juridikoa izan behar dutela.  

Azkenik, entitate finantzario mota honetan, hainbat motatako eragiketak egiten direla 

jakitea ezinbestekoa dela iruditzen zait, baina finean 3 multzotan sailka ditzakegu; batetik, 

pasiboko eragiketak, bestetik aktiboko eragiketak, eta azkenik, finantza-zerbitzuak edota 

diruzaintzakoak (moneta-kanbioa, enpresen aholkularitza…) (Beraza, 2017/2018). 

 

FUNTZIOAK 

 Aurrez aipatu dugunari jarraituz, bankuen helburu nagusia mozkinak lortzea da, eta 

horretarako bankuek hainbat betekizun dituzte, beste era batera esanda, hainbat funtzio. 

Horietako batzuk, ondorengoak dira (Burguillo, 2020ko martxoak 22): 

1. Aurreztea: Bankuaren funtzio nagusienetako bat, bezeroak errentagarritasuna 

lortzeko asmoz, beraiengan konfiantza ezartzea da, horretarako, beren kapital-

gordailuak baliabidetzat hartzen dituztelarik, beti ere, helburua aurreztea delarik.  

2. Segurtasuna:  Bankuek gizabanakoen dirua gordetzen dute, eta segurtasun sistema 

oso boteretsuak dituztenez bezeroen dirua bermatzen dute. 

3. Maileguen jaulkipena: Bezeroei maileguak igortzen dizkiete, enpresa bat sortu 

edota etxe bat erostea izan daitezkeelarik mailegu horren helburu.  

4. Produktu finantzarioen igorpena: Hauek errentagarritasuna bermatzea dute 

helburu.  

5. Diru-masaren kontrola: Bankuaren beste funtzioetako bat, zirkulazioan dagoen 

diru-masaren kontrola da, beti ere, Banku Zentralaren jarraibideak jarraituz.  

6. Likidezia bermatzea: Erreserben gutxieneko ratioak betetzea, bezeroen kapital-

masaren likidezia bermatzeko. 

7. Finantza eta ondare aholkularitzako zerbitzuak: Bankuek zerbitzu hauek 

eskaintzen dituzte aseguru, nomina, aurrezki… kontzeptuen inguruan.  

8. Ordainketen atzerapena: Kreditu zein zordunketa-txartelak eskaintzen dituzte 

bezeroak eskudirua izan dezaten, ordainketak ere atzera ditzakete.  
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9. Bitartekaritza lana: Entitate finantzario honek, aurrez aipatu bezala, maileguak 

igortzen ditu beren bezeroentzako, baina  honen helburua mozkinak izatea denez, 

bezeroak mailegua itzulitakoan bere momentuan utzitako dirua baino gehiago 

irabaziko du, aplikatu den interes-tasaren arabera. Horren ondorioz, esan daiteke, 

bankuak, finantza produktuen eskaintzaileak eta eskatzaileak harremanetan 

jartzen dituela.  

 

BANKU MOTAK 

Gaur egungo gizartean, finantza tradizionalen ikuspuntua oinarritzat hartuz noski, 
hainbat banku modalitate bereizten dira. Hala ere, gaur egun gehien erabiltzen den bereizketa 
banka unibertsal eta espezializatuen artekoa da. 

Banka unibertsalen inguruan jarduten dugunean, ezinbestekoa da jakitea, finantza 
produktu eta zerbitzu sorta zabala eskaintzea bilatzen duen negozio eredua dela. Horrez gain, 
ez da objektibotasunean oinarritutako bezeroei bakarrik zuzentzen, bere bezero zorroa ahalik 
eta gehien dibertsifikatzen saiatzen baita (Westreicher, 2020). 

 Aldiz, banka espezializatuen inguruan jarduten dugunean, eragiketa espezifikoak 
burutzen dituzten bankuez ari gara, negozio arlo bakoitzerako ematen duten zerbitzua 
ezberdina izanik. Esan daiteke, erakunde kopuru handia duten banku-sistemen artean gero 
eta zabalduago dagoen aukera dela. Banku sistema honen barnean, hainbat banku sistema 
mota bereiztu ditzakegu.  

Ondorengo irudian ikus daiteke banka espezializatuen barnean egiten den sailkapena. 
Ondoren, banka bakoitza laburki definituko dugu.  
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IRUDIA 1: BANKU EREDUEN SAILKAPENA 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Beraza, 2017/2018) (Diego, 2014) 

 

 Txikizkako banka: Gaur egun ezagunena den banku segmentua da, bertan enpresa 

txiki zein ertainekin, inbertsore partikularrekin eta aurreztaileekin egiten baitira 

eragiketak. Oro har, aurrezkia finantzatu zein erakartzeko ohiko eragiketak 

burutzen ditu. Bertan, merkataritza bankua zein kontsumo bankua bereiz 

ditzakegu (Pedrosa, Banca minorista, 2020).  

 

o Merkataritza-bankua: Gaur egun ezagunena den banku mota da, eragiketa 

komertzialak egiten dituzten finantza erakundeak baitira, oro har, aurrezki zein 

finantzaketarekin lotutakoak. Gordailuak, kredituak eta maileguak jaulkitzea 

izango lirateke eragiketa mota batzuk (Facto, 2016). 

 

o Kontsumo bankua: Banku hauek, soilik, pertsona fisikoei zuzentzen zaizkienak 

dira, beraz, produktuak kontu korronteak, kreditu txartelak edota kontsumo 

kredituak izango dira.  

 

 Handizkako banka: Banku segmentua hau, tamaina handiko eragiketetarako 

erabiltzen da, hala nola, garrantzi handiko enpresa zein erakundeekin. Txikizkako 

banku sisteman ematen den arreta baino berezi zein pertsonalagoa eskaintzen zaie 

bertako bezeroei (Pedrosa, Banca mayorista, 2020). 

 

 Banku publikoak: Banku hauek duten kapitala, herrialde bakoitzeko estatuak 

egindako ekarpena da, hau da, nazioarteko erakundeak dira, eta hauek akziodunak 
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kontrolatzen dituzte. Banku publikoetako adibide batzuk, Espainiako Bankua eta 

Europako Banku Zentrala dira (Diego, 2014). 

 

 Banku pribatuak: Banku mota hauek autonomia propioa dute, hau da, kapitala 

akziodun partikularrek ematen dute, hauek erakunde pribatu edota pertsona fisiko 

izan daitezkeelarik. Banku honetan, bezeroei tratu eta aholkularitza finantzario 

esklusibo zein konfidentziala ematen zaie. Adibidez: Banco Santander (Diego, 

2014). 

 

 Banku mistoak: Banku mota hauek ekonomia mistoz osatzen dira, erakunde hauek 

estatuaren zein akziodun partikularren ekarpenei esker eratzen dira. Adibidez: 

Bankia.  

 

 Banku Zentrala: Herrialde bateko finantza-sistemaren funtzionamendua zuzendu 

zein gainbegiratzeaz arduratzen diren erakundeak dira. Bere egin beharrekoen 

artean aurkitzen da herrialde bakoitzean zirkulazioan dauden billete zein 

txanponak jaulkitzea. Horrez gain, diru-politika finkatu eta herrialdeko erreserbak 

mantentzeaz ere arduratzen dira. Espainian, Espainiako Bankua arduratzen da 

finantza-sistema gainbegiratzeaz, berdin diolarik banku pribatu zein publiko izan, 

baina betiere Europako Banku Zentralaren gainbegiradapean, banku hau baita 

Europar Batasuneko finantza-sistema osoaren kontrola duena (Diego, 2014). 

 

 Inbertsio bankua: Banku mota hauek, gizabanakoari zein enpresei, inbertsio 

produktuak eskaintzen dizkiete. Burutzen duten jarduerak, enpresen zein beraien 

kapitalaren sendotzea eta hedapena ekartzen dute.  

 

 Banka korporatiboa: Banku mota hauek enpresa handiei inbertsio, finantzaketa 

eta negozio zerbitzuak ematen daude espezializatuta. Bere produktu nagusiak, 

kreditu-lerroak, kanbio-letren deskontua, txeke bidezko ordainketa zein sarrera 

eragiketak eta zerbitzuak kobratu ahal izateko ordainagirien jaulkipena dira.  

 

 Hipoteka-bankua: Etxebizitzak eta bestelako higiezinak erosteko edota 

eraberritzeko hipoteka-kredituak ematen espezializatuta dauden erakundeak dira 

(Facto, 2016).  

 

Horrez gain, aipatu behar da, badaudela beste kreditu erakunde batzuk gordailu 

erakunde deritzonak. Hauen bezeroak enpresak izaten dira, eta jarduera nagusia, enpresen 

arteko finantza eragiketa handiak babestea da. Bertan, kreditu kooperatibak eta aurrezki 

kutxak barnera ditzakegu, eta hauek ez dute inolako irabazi asmorik.  

Bankuen alorra bukatutzat emateko, Euskadin krisiarekin batera hainbat bankuren 

itxiera eman zela jakin beharra dago, hain zuzen ere, 2008. urte amaieran Euskadi mailan 2006 

bulego zeuden, eta gaur egun, 2019. urte amaieran 1225 bulego ditugu, hau da, 781 bulegoren 
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itxiera eman da urte hauek guztietan zehar. Jarraian ikusiko dugun grafikoan, bulegoek Euskal 

Herrian izan duten bilakaera azalduko da.  

 

GRAFIKOA 1: KREDITU ERAKUNDEEK EUSKAL HERRIAN IZAN DUTEN BILAKAERA (2007-2019) 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Banco de España, 2020) 

 

Grafikoan oinarrituz, ikus daiteke, Euskal Herrian bulegoen kopurua % 36,86an 

murriztu dela, hain zuzen ere, 715 bulego itxi baitira 12 urteetan. Zifra esanguratsu baten 

aurrean aurkitzen gara, eta urteen poderioz ikusi daitekeen bilakaera negatiboa dela eta, 

pentsatzen dut, hurrengo urteetan ere beherakada izaten jarraituko dutela, gaur egun banku 

digitalak gehiago erabiltzen baitira banku fisikoak baino.  

Espainia oinarritzat hartzen badugu, itxieren gehiengoa BBVA, Sabadell, Santander eta 

Popular bankuenak izan dira. Aldiz, Euskal Herrian, gehienbat aurrezki kutxen itxiera eman da.  

Hasteko, aipatu beharra dago, Euskadi mailan lider Kutxabank dagoela, eta hau 

krisialdiaren ondorioz % 22an murriztu da. Ondoren, Caixabanki dagokionez, % 33ko 

murrizketa jasan du, eta hori krisialdi garaian Nafarroako Kutxa xurgatzearen ondorioetako 

bat izan da, hau asko hedatu baitzen Euskal Herrian. Gainera, Santander eta banku Popularrak 

beraien bulegoen % 49ko itxiera jasan dute, eta BBVAk % 41ekoa. Azkenik, kreditu-

kooperatiben barnean, Laboral Kutxak % 35eko murrizketa jasan duela aipatu behar da, hau 

2012. urtean Ipar Kutxa xurgatzearen ondorioetako bat izan delarik (Barandiaran, 2018). 

Urteetan zehar bankuek Euskal Herrian izan duten bilakaera ikusi ostean, azken urte 

honetan zehar egon den bilakaera ezagutzera ausartu naiz, hau da, 2019. urtean. Horretarako, 

Espainiako Bankuak bere web orrialdean zintzilikatuta dituen datuez baliatu naiz.  
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GRAFIKOA 2: KREDITU ERAKUNDEEK EUSKAL HERRIAN IZAN DUTEN BILAKAERA (2019. URTEA) 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Banco de España, 2020) 

 

Grafiko honetan ikus dezakegu, urtearen hasieran 1.311 bulego zabalik izatetik, urte 

amaieran 1.225 izatera igaro garela, hau da, urtean zehar 86 bulego itxi dira. Suposatzen da, 

geroz eta gizarte teknologikoago batean bizi garela, eta etorkizun batean oso sukurtsal gutxi 

izango ditugula, ahalik eta gehiena Internet bitartez egiten bukatuko baitugu. Horren froga 

garbia da gaur egun existitzen diren mobiletarako aplikazioak, ohiko operazio gehienak 

egiteko eskubidea ematen baitizu.  

 

2.3.2. Aseguru-etxeak 

 Beste finantza erakunde garrantzitsuenetako bat aseguru-etxeen alorra da. Entitate 

horien erakunde gainbegiratzailea Pentsio plan eta Aseguruen Zuzendaritza Orokorra da. 

Baina askok galdetuko dute ea zergatik sakonduko dugun aseguru etxeen alorra finantza 

etikoekin zerikusia duen lan batean. Egia esan, finantza etikoen barnean, aseguru etikoak ere 

existitzen dira, beraz, 4. atalean  ohiko finantzaketa eta finantza etikoak konparatzerako 

garaian, ezinbestekoa izango zaigu atal hau jorratzea.  

Dakigunez, gizakia beti segurtasun, ongizate eta zoriontasunaren bila dabil, eta bere 

helburuak lortzeko asmoz, aseguru etxeak sortu ziren, aurrerago aipatuko dugun bezala 

aseguruen helburu nagusiena gizakiaren segurtasuna eta ongizatea baitira.  

 Aseguru-etxeen inguruan gehiago jakiteko asmoz, ondorengo lerroetan bere inguruko 

informazioa eskainiko dut. 

 

KONTZEPTUA 

Aseguratuak jasan ditzakeen arriskuak aseguratzeaz arduratzen diren enpresak dira, 

hau da, aseguru-etxeek arriskuen estaldura bermatzen dute, beti ere, aseguratuak 

aseguratzailearekin hitzartutako baldintzen arabera.  
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Gizakiak bere egunerokotasunean jasan ditzakeen arriskuak ez dira prestatutako 

eginkizun batzuk, baizik eta ausaz gertatzen diren eginkizunak, horren ondorioz, esan daiteke, 

aseguruek ausazkotasunaren kontra babesten digutela. Era honetan, aseguratuari aseguruak 

babestuko dio, eta aseguratzailea, aseguratu kopuru handia edukitzeari esker babestuko da 

(Beraza, 2017/2018). 

 

ASEGURUEN FUNTZIONAMENDUA 

 Atal honetan, aseguru etxeek nola funtzionatzen duten azalduko dugu, baina 

horretarako ezinbestekoa da jakitea aseguru etxeen helburua zein den. Aurrez aipatu dugun 

bezala, aseguru etxeen helburu nagusia aseguratuei arriskuen aurrean estaldura bermatzea 

da, beti ere, alderdi ekonomiko batetik begiratuta, noski. Hori kontutan izanda, esan behar da, 

normalean aseguratzen diren objektuak kotxeak edota etxebizitzak izaten direla. Horrez gain, 

bizi-aseguruen bidez pertsona fisikoak aseguratzea ere posible da.  

1. Aseguru poliza izeneko kontratu bat sinatu beharko dute aseguratzaile eta 

aseguratuak, bertan baldintza edota klausula guztiak agertzen direlarik.  

2. Aseguratuak aseguru etxeari aldizkako ordainketa batzuk egingo dizkio, hileroko 

kuota edo urtekoa esaterako. Ordainketa horien zenbatekoa, aseguru etxeak 

ezbeharra gertatutakoan bermatu beharko dion arrisku-mailaren araberakoa 

izango da, hau da, geroz eta arrisku maila handiagoa izan, geroz eta gehiago estali 

beharko du aseguru etxeak, beraz, kuota hori altuagoa izango da.  

Aipatu ditudan pausuak behar diren bezala betez gero, aseguratuak seguru bat izango 

du bere gain, eta momentu horretatik aurrera aseguru etxeak ondorengo eginkizunak 

betetzea ezinbestekoa izango du: 

 Ezbehar, heriotza edota gaixotasun batek eragindako gastuak ordaintzeko aseguru 

etxeak konpromisoa hartzen duen kontratuak ezartzea.  

 Ezbeharra gertatzen den unerako ordezkari bat bidaltzea, gertakizunaren 

ezaugarriak idatzi eta erabiltzailea orientatzeko asmoz.  

 Ospitale arreta, automobilen konponketa eta diruaren itzulketa bermatzen dute.  

 

ASEGURU MOTAK 

Aurrez aipatu dugun bezala, aseguratu daitezkeen arrisku mota asko daude, horren 

ondorioz, esan daiteke, aseguratzailearen jarduera oso anitza dela. Atal honetan, 

egunerokotasunean ohikoenak diren aseguru motak azalduko ditut, beraiek dituzten 

ezaugarrietan oinarrituz.  

 Aseguru pertsonalak: Mota honetako aseguruen kasuan, aseguratua pertsona 

fisiko bat izango da. Hortaz, gizabanakoari zuzenki eragiten dien ekintzen aurrean 

gizabanakoa babesteko balio dute aseguru hauek. Bertan, hainbat aseguru mota 

bereizten dira.  
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IRUDIA 2: ASEGURU PERTSONALEN SAILKAPENA 

 
Iturria: Norberak egina. Datuak: (Fundación Mapfre, 2020) 

 

 BIZITZA ASEGURUAK: Pertsona baten gaixotasun larria edota heriotza gertatuz 

gero, arrisku hori estaltzen duen aseguruari deritzo. Gertakizuna ematen 

denean, aseguratuak edota bere oinordekoek kalte-ordain bat jasoko dute. 

Aseguru mota honetan, ondorengo kontzeptuak garbi edukitzea komeni da.  

 Aseguratua: Pertsona honen bizitzan gertatzen denaren menpe egongo 

da aseguru etxeak bermatzen duen kapitalaren ordainketa.  

 Hartzailea: Asegurua kontratatu eta prima ordaintzen duena izango da, 

kasu askotan, aseguratua eta hartzailea pertsona berdina izan daitezke.  

 Onuraduna: Polizan ezarritako kapitala jasoko duen pertsona.  

 

Horrez gain, bizitza aseguruak 3 motatakoak izan daitezke:  

- Heriotza-aseguruak: Sinatuta zegoen kontratuaren epemuga iritsi baino 

lehen aseguratua hiltzen bada, polizan agertzen diren onuradunei kapitala 

ordaindu beharko zaie. Epemuga iristean aseguratuak bizirik jarraitzen 

badu, kontratua bukatutzat emango da.  

- Bizirauteko aseguruak: Kontratuaren epemuga iristean aseguratuak bizirik 

jarraitzen badu, onuradunari polizan agertzen den kapitala ordainduko 

zaio, edo behin behineko edo behin betiko errenta. 

- Aseguru mistoak: Onuradunari polizan agertzen den zenbatekoa 

ordainduko zaio aseguratu hiltzen bada edota mugaeguna iristean bizirik 
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jarraitzen badu, hau da, aurreko bi aseguru motak bermatzen dituen 

asegurua da.  

 

 MENDEKOTASUN ASEGURUAK: Aseguru honek, errenta, kapital edo zerbitzu 

baten prestazio gisako kalte-ordaina bermatzen du, beti ere, aseguratua 

menpekotasun egoeran badago.  

 

Pertsona bat menpekotasun egoeran dagoela esango dugu muga fisiko, psikiko 

edota intelektual bat duelako, egunerokotasuneko egintzak gauzatzeko 

ezgaitasun bat badu edo hirugarren pertsona bat behar badu zaintzeko. Beste 

era batera esanda, ezin baldin badu bere kabuz moldatu. 

 

 OSASUN ASEGURUAK: Aseguru honek, estaldura sanitarioa, asistentziala, eta 

batzuetan, ekonomikoa ematen dio aseguratuari, beti ere, gaixotasunen bat 

badu. Osasun aseguruen barnean, 3 sail bereiz ditzakegu (Fundación Mapfre, 

2020): 

- Osasun-laguntza: Aseguruarekin lan egiten duten profesional zein zentroen 

eskutik, aseguratuak asistentzia-estaldura mediku-kirurgikoa jasoko du. 

Beraz, esan daiteke estaldurak zerbitzu-prestazioak izango direla, eta 

ezingo dira kalte-ordainak eskudirutan ordaindu.  

- Gastu medikoen itzulketa: Aseguratua aseguru etxearekin lan egiten ez 

duen osasun zentro batera joaten bada, momentuan ordaindu beharko du 

kontsulta, eta gerora aseguruak diru hori itzuliko dio, hau da, aseguratuak 

diru hori aurreratu beharko du.  

- Kalte-ordaina: Aseguratuari kalte-ordain bat emango zaio aldi baterako 

ezgaitasuna, ospitaleratzea, ebakuntza kirurgikoa edota gaixotasun larriren 

bat duela diagnostikatzen badiote.  

 

 ISTRIPU ASEGURUAK: Aseguru mota honen xedea, aseguratuaren heriotza edo 

ezintasuna eragiten duten istripuen kasuan, osasun-laguntza edo kalte-ordaina 

ematea da. Alor honetan ohikoenak eskola istripuen aseguruak izaten dira.  

 

 Ondare kalteen aseguruak: Hauen helburu nagusia, aseguratuak jasan duen 

ezbehar baten ondorioz kaltetu den ondarea nolabait konpontzea da. Baina, 

horretarako, ezinbestekoa da aseguru mota hauek bi multzotan sailkatzea. 

Ondoren, aseguru mota ezberdinak azalduko ditugu.  

- Objektuen asegurua:  Aseguratuaren ondasun batean zuzenki jasandako 

galera materialari kalte-ordaina bermatzeko aseguruak dira.  

- Erantzukizun asegurua: Aseguru etxeak, aseguratuari, bere ardurapeko 

ekintzen ondorioz hirugarrenen aurrean izan dezakeen erantzukizun 

zibilaren aurrean bere ondarea babestuko diola bermatzen dio.  
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IRUDIA 3: ONDARE KALTEEN ASEGURUEN SAILKAPENA 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Fundación Mapfre, 2020) 

 

 AUTOMOBIL ASEGURUAK: Honen helburu nagusia, hirugarrenen ibilgailuek 

zein aseguratutako ibilgailuak jasandako kalteak konpontzea edo ordaintzea 

izango da (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 ARRISKU ANITZEKO ASEGURUAK: Kontratu bakar batean, aseguratuarentzat 

garrantzitsuak izan daitezkeen hainbat arrisku bermatzen dira, ohikoena, 

etxeko arrisku anitzeko asegurua da (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 ALOKAIRUA EZ ORDAINTZEAGATIKO ASEGURUAK: Dakigunez, higiezin bat 

alokatzen duzunean arrisku batzuk hartzen dituzu zure gain. Hori ez gertatzeko, 

hau da, arrisku horien aurrean berme bat izateko dago aseguru mota hau. 

Halaber, alokairua ez ordaintzeagatiko aseguruek estaldura ematen baitiote 

ondasun higiezinaren jabeek aurre egin beharreko hiru arrisku posibleri; hala 

nola, ez ordaintzeko arriskua, defentsa juridikoa eta egintza bandalikoak zein 

higiezinaren kalteak.  

 

 INGENIARITZA ASEGURUAK: Makinen funtzionamendu, muntaketa edo 

obraren ondorioz sortutako eta eraikuntzatik eratorritako arriskuak bermatzen 

ditu aseguru mota honek, beraz, esan daiteke, estaldura-modalitateen multzo 

bat dela (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 MASKOTA ASEGURUAK: Konpainiako animaliek hirugarrenei gauzatzen 

dizkieten kalteak edota aseguratutako animaliari osasun-laguntza bat 



Finantza etikoak Euskadin, Oikocredit 
2.Ohiko finantza-sistema 

 

Lorea Otero Azpillaga 

25 
2020/07 

bermatzeko balio du aseguru mota honek. Ohikoena, txakur edota katu baten 

asegurua izango da (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 NEKAZARITZA ASEGURUAK: Nekazaritza, abeltzaintza edota basogintzako 

ustiategietan sor daitezkeen kalteen estaldura bermatzen dute (Fundación 

Mapfre, 2020). 

 

 ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAK: Hirugarren batek egindako 

erreklamazioaren ondorioz aseguratuaren ondareak kalteak jasaten dituen 

kasuetarako kalte-ordain bat bermatzen du aseguru honek (Fundación Mapfre, 

2020). 

 

 SUTE ASEGURUAK: Polizan agertzen diren ondasunak erre edota matxuratzen 

diren kasurako, estaldura bermatzen dute (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 GARRAIO ASEGURUAK: Salgaien garraioan gertatzen diren kalteen ondorioz, 

aseguru-erakundeak zenbait kalte-ordain ordaintzeko konpromisoa hartzen du 

bere gain. Kalte hauek, objektu garraiatzaileari edota garraiatutako salgaiei 

eragin diezaiekete (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 KREDITU ETA ARRETA ASEGURUAK: Kasu honetan, bi aseguru mota ezberdin 

ditugu, baina erlazioa dute beraien artean.  

 

Hasteko, kreditu aseguruei dagokionez, zordunak kaudimengabezian 

deklaratzen direnean aseguratuaren alde dauden kredituen ordainketa 

bermatzen dute, beti ere, polizako baldintzak betez.  

 

Aldiz, arreta aseguruen kasuan, aseguruaren hartzaileak bere betebeharrak 

betetzen ez baditu, aseguratzaileak jasandako ondare-kalteak ordaindu 

beharko dizkio aseguratuari, beti ere, aurreikusitako mugen barnean. Ondoren, 

aseguru-etxeak egiten dituen ordainketa guztiak itzuli beharko dizkio aseguru-

hartzaileak (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 LAPURRETA ASEGURUAK: Lapurreta edota saiakera baten ondorioz aseguratuta 

dauden objektuak desagertu, suntsitu edo hondatzean jasandako kalteengatik 

estaldura bermatzen du aseguru mota honek (Fundación Mapfre, 2020). 

 

 DIRUZKO GALEREN ASEGURUAK: Kontratuan deskribatutako ezbeharra gertatu 

izan ez balitz, aseguratuak jarduera batean izan zezakeen etekin 

ekonomikoagatik kalte-ordaina emango dio aseguru etxeak (Fundación 

Mapfre, 2020). 
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 Zerbitzu-emate aseguruak: Aseguru mota hauetan, aseguratzailearen betebeharra 

aseguratuari zerbitzuak ematean datza. Horrez gain, batzuetan, kalte-ordain 

ekonomiko bat emateko betebeharra ere jasotzen du. Bertan, ondorengo aseguru 

motak bereizten ditugu (Fundación Mapfre, 2020). 

 

IRUDIA 4: ONDARE KALTEEN ASEGURUEN SAILKAPENA 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Fundación Mapfre, 2020) 

 

 HERIOTZA ASEGURUAK: Aseguru honen helburu nagusia, aseguratua hiltzean 

kontratatutako hileta-zerbitzua ematea edota polizan itundutako kopuruaren 

itzulketa bermatzea da. Esan beharra dago, aseguru mota hau, normalean, 

familia-polizen bidez kontratatzen dela, hala ere, banaka kontrata daitezke.  

 

 BIDAIETAKO LAGUNTZA ASEGURUAK: Bidaian sortutako gorabeherak 

konpontzea du helburu, aseguratuari zein eta berarekin doazen kideei zerbitzu 

batzuk eskainiz ondorengo kasuetan: osasun arloan arazoak, ekipajea galdu, 

bidaia bertan behera geratu edo atzeratu, istripu pertsonalak, defentsa 

juridikoa…   

 

 DEFENTSA JURIDIKOKO ASEGURUAK: Aseguratuari prozesu judizial batean sor 

dakizkiokeen gastuen estaldura bermatzen du aseguru mota honek. Horrez 

gain, laguntza juridiko, judizial edota estra judiziala eskaintzen zaio, beti ere, 

polizan itundutako baldintzen arabera.  

 

Aseguruen alorra bukatutzat emateko, aipatzekoa da, hauek finantza-erreforma 

berriaren epizentroa izan ez arren, ez direla oharkabean igaro; izan ere, aseguruen sektorea 
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finantza-sisteman funtsezko eragilea da, arrisku batzuk hobeto kudeatzeko aukera emateaz 

gain, zor publiko edota korporatiboan duen garrantziagatik. Esan behar da, kanpoko 

aldaketak, arrisku berriak, finantza-hegazkortasuna eta lehiaren hazkundea direla mundu 

osoko aseguru-etxeen eguneroko bizimodua.  

Ikusi dugunez, krisi finantzarioak gehienbat bankuen alorrean izan du garrantzia, baina 

horrek ez du esan nahi aseguru-etxeetan eraginik izan ez duenik. Hala ere, finantza-

egonkortasuna lortzeko asmotan berrikusketak garrantzi handiagoa izan du. Hori dela eta, 

Aseguruen Ikuskatzaileen Nazioarteko Elkarteak (IAIS) erakunde horiek sistematzat 

identifikatzeko irizpideen proposamena egin du (Sevillano, 2020).  

Espainiaren kasuan, 2016. urteko urtarrilaren 1ean indarrean jarri zen 2. Kaudimen 

araura egokitzea kezka nagusienetako bat zen, batez ere, bizitza seguruena. Pasiboek arau 

berriekiko duten balorazioak aldaketa handiak ekar ditzake haien kudeaketa zein negozio 

ereduan. Beraz, esan daiteke arau berri honek sektore honen eboluzioan muga batzuk jarriko 

dituela.  

Horrez gain, sektore honetarako faktore garrantzitsuenei dagokienez, gaur egun 

interes-tasa txikien eta errendimendu negatiboko kurben egoera nabarmentzen da. 

Horregatik, Europako aseguru-etxeek hazkundea sustatzeko eta berrikuntza bultzatzeko 

erronka dute. Horretarako, funtsezko urrats batzuk ematea ezinbestekoa izango da edozein 

aseguru etxerentzat; hala nola, erregulazio-presio iraunkorrak kudeatzea (kostua eta epeak), 

salmentak eta banaketa digitalizatzea eta errentagarritasuna lortzea. Hala ere, ez dira eman 

beharreko urrats bakarrak, aseguru etxe ezberdinetan oinarritzen bagara beste urrats 

gehigarri batzuk ere eman beharko baititugu.  

Badakigu, beste sektoreetan bezala, teknologiak eragin handia izango duela sektore 

honetan. Horren adibide garbia dira kotxe autonomoak, osasun aparatu zein Internetera 

konektatutako etxeak. Esan behar da, geroz eta konexio handiagoa izan, orduan eta 

ziberarrisku handiagoa izango dugula, beraz, aseguru bat kontratatzea ezinbestekoa izango 

da. Milenialen kasua antzerakoa da, hauek dena sarean egotea nahi baitute, eta aseguru 

zerbitzua urteko 365 egunetan erabilgarri egotea.  

Etorkizunari begira, esan daiteke, aseguru etxeek hiru erronka nagusi dituztela; 

batetik, teknologiaren erabilera, bestetik, pricing adimendua deritzona, hau da, aseguru-

etxeek gizabanakoak duen arrisku-profilaren arabera finkatzea prezioa, eta azkenik, aldaketa 

demografikoak (PWC, 2020).  
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3. FINANTZA-SISTEMA ETIKOAK 
Gaur egungo gizartean, pobrezia egoeran edota bazterkeria arriskuan dauden 

pertsonek ezin dituzte ondasun zein zerbitzu asko eskuratu, horietako batzuk finantza-

zerbitzuak direlarik. Horrek, bizitza ekonomiko zein sozialean aktiboki parte hartzeko aukera 

zailtzen die.  

Hori horrela izanik eta bizimodua erraztu nahian, gaur egun dirua era alternatibo 

batean erabiltzearen ondorioz, finantza etiko zein solidarioak deritzonak sortzen dira, 

pixkanaka bezeroak irabazten ari den banka mota. Baina, zer dira finantza etiko edota 

solidarioak?  

Finantza mota hauen helburua ez da ahalik eta etekin ekonomiko handienak lortzea, 

kasu honetan gizarte-printzipioak lehenesten baitira. Finantza etikoek  ondorengo printzipioak 

beti gogoan izatea ezinbestekoa da proiektu bat aurrera eramateko garaian:  

 Etika aplikatuaren printzipioa: Esan daiteke hau dela oinarrizko printzipioa, 

finantza erakunde bateko inbertsio proiektu guztiek irizpide etiko batzuen mende 

egon behar baitute.  

 

 Koherentzia-printzipioa: Printzipio honen helburu nagusia, pertsona bakoitzak 

dituen irizpideekin dirua kontzienteki erabiltzean datza, hau da, dirua 

koherentziarekin erabiltzea. 

 

 Parte-hartzearen printzipioa: Printzipio honek finantza erakundea demokratikoa 

izatea eta bazkideen esku egotea bilatzen du, eta ez bazkideak finantza 

erakundearen esku.  

 

 Gardentasunaren printzipioa: Gardentasuna funtsezko elementua da finantza 

etikoen proiektuari koherentzia eta sinesgarritasuna emateko. Finantza 

erakundeek ez dute inolako eragozpenik azaldu behar finantzatzen dutena 

erakusterako garaian.  

 

 Inplikazio-printzipioa: Bertan, inbertsio bat finantzatzerako garaian aurkitzen 

ditugun irizpide negatibo zein positiboak barneratzen dira. Negatiboak, finantza 

etikoek inoiz finantzatuko ez lituzkeen proiektuak izango lirateke; hala nola, 

armamentua saltzea, laneko eta haurren esplotazioa, ingurumena suntsitzea edo 

kutsatzea, finantza-espekulazioa edo energia nuklearra. Positiboak berriz, finantza 

erakundeek finantzatuko dituzten proiektuek izango dituzte (Teis, 2011). 

 

Beraz, esan daiteke, gezurra dirudien arren, gizarte honetan helburu nagusi gisa 

mozkinak maximotzea ez duten finantza motak daudela, beste balio batzuekin jokatzen 

dutelarik, horrela inklusio finantzarioa bultzatuz. Finantza etiko zein solidarioetan dirua 

bitarteko gisa erabiltzen da, eta ez helburu nagusitzat.  
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Finean, Jacques Rousseau filosofo frantsesak dioenak finantza sozialen xedea ederto 

laburbiltzen duela iruditzen zait:  “la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún 

ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ninguno tan pobre que se vea 

necesitado de venderse” (Palacio, 2016, or. 55). 

Atal honetan, finantza etiko zein sozialen bilakaeraren inguruan jarduteaz gain, bertan 

bereizten diren modalitateez, eta banka sozial zein aseguru etikoez jardungo dugu, beti ere, 

banka sozialaren barnean, banku etiko eta kooperatiboak jorratuko ditugula jakinik. Erakunde 

finantzarioen inguruan jarduterako orduan, aurrez metodologia atalean aipatu dudan bezala, 

Finantzaz Haratagok antolatutako Finantza Etiko eta Alternatiboen Nazioarteko foro 

birtualean parte hartu nuen momentuko zenbait informazio emango dut, horrez gain, 

erakunde finantzario horien web orrialdeetako informazioaz baliatuz.  

 

3.1. BILAKAERA 

Krisi finantzarioaren ondorioz, desberdintasun sozialak areagotu direla esan daiteke, 

gehien dutenei mesede eginez, eta gutxien dutenei kaltetuz. Beraz, banku sistemak krisiari 

konponbideak eman beharrean, neurri ultra liberalak hartu dituela esan dezakegu.  

Hau gertatzearen arrazoi nagusienak bankuen baterakuntzak eta aurreko atalean 

aipatu genuen bezala, aurrezki-kutxen desagerpena izan dira. Alde batetik, bankuen 

baterakuntzek kreditu kooperatibak desagerrarazteko balio izan zuten, eta bestetik, banku 

handiek aurrezki kutxa gehienak xurgatu zituzten. Horrela, bankuek botere handiagoa izatea 

besterik ez da lortu.  

Horregatik, finantza-bazterketa saihesteko asmoz, gizarteak norbere finantzaketa-

egiturak sortu ditu, gaur egun lankidetza-finantza, finantza etiko zein solidario gisa ezagutzen 

ditugun horiek. Finantzaketa egitura hauek batzuetan bankuak izan ohi dira, baina ez beti.  

Hurrengo lerroetan finantza etikoen jatorriari buruzko informazioa emango dugu; beti 

ere, 3 ataletan sailkatuz. Lehenik eta behin, munduan zehar izan duen eragina aztertuko dugu, 

ondoren, Europara nola hedatu ziren, eta azkenik, Espainia mailan nola jokatu zuten. Horrez 

gain, gaur egun Espainian finantza etikoek duten garrantzian sakonduko dugu, ezinezkoa izan 

baita Euskadi mailan bakarrik sakontzea.  

 

3.1.1. Finantza etikoen jatorria mundu mailan 

Finantza etikoen jatorria esklabotza desagerraraztearekin lotuta egon zen, eta horrez 
gain, esan daiteke, finantzetan etika barneratzea historian esanguratsuak izan diren 
agerraldiekin dagoela lotuta. Horren ondorioz, bere bilakaeran garrantzitsuenak izan diren 
gertakizunak aipatuko ditugu ondoren:  

 XIX. MENDEA: Ameriketako Estatu Batuetako komunitate erlijioso batzuek, dirua 
beraien baloreak errespetatzen ziren proiektuetan jartzea erabaki zuten, eta 
horren ondorioz, esklabotza zein alkoholari lotutako proiektuetan inbertitzeaz utzi 
zuten.  
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 XX. MENDEA: 60. hamarkadan banka etikoaren kontzeptua iritsi zen AEBra.  

 1971: Lehenengo funts etikoa sortu zen, “Pax World Fund” izenekoa. 

Bertan, armagintza industriarekin lotutako enpresak baztertzen zituzten  

(Melé, 2012). 

 

3.1.2. Hedapena Europara 

Finantza etikoak Europara hedatzeari buruz jarduten dugunean, esan dezakegu 

garapen horretan Erresuma Batua herrialde garrantzitsuenetako bat izan zela. Kasu honetan 

ere, bilakaera honetan izandako gertaera garrantzitsuenak jorratuko ditugu, beti ere, aldez 

aurretik jakinda finantza etikoak XX. mendean iritsi zirela Europara.  

 80. HAMARKADA: Hamarkada honetan jasangarriak diren finantzekin lotutako 

ekimenak sendotu ziren, hala nola, inbertsio funtsak.  

 1980: Herritarrek ingurumenarekiko zuten kontzientziazioa zela eta, 

Suitzan bi banku etiko sortu ziren; hala nola, Gemeinschaftsbank BCL eta 

Alternative Bank Schweiz. Horrez gain, Holandan Triodos Bank sortu zen, 

sozialki arduratsuak diren aurrezki produktuetara bideratuta. Banku hau 

aurrerago sakonduko dugu.  

 1983: Erresuma Batuan EIRIS izeneko kalifikazio sozialeko agentzia bat sortu 

zen.  

 1988: Alemanian, sozialki arduratsua zen banku bat sortu zen, Ökobank. 

 1989: Sozialki arduratsua den lehenengo inbertsio funtsa sortu zen 

Alemanian, BfG ÖkoRent. 

 

 90. HAMARKADA: Hamarkada honen amaiera aldera, hain zuzen ere, 1997. urtean, 

Universities Superannuation Scheme sortu zen Erresuma Batuan, Europako gizarte-

erantzukizuneko pentsio-funts nagusia. Horrez gain, Frantzian gizarte zein 

ingurumen kalifikazio zerbitzuak ematen hasi ziren Areseren eskutik, eta baita 

lehen finantza produktu solidarioetarako ziurtagiria, FINANSOL GKEak sortutakoa.  

 

Urte honetatik aurrera, Frantzia lanbidea sustatu zein gizarte bazterketaren 

kontrako irizpideekin oso lotuta egon zen, horrela sozialki arduratsua den 

inbertsioa garatuz. Italia eta Espainian oinarritzen bagara, esan behar da, urte 

honetan hasi zela sozialki arduratsua den inbertsio-funtsen garapena, hain zuzen 

ere, banka tradizionalen eskutik.  

 

Hurrengo urtean, hau da, 1998. urtean, sindikatuek paper garrantzitsu bat jokatu 

zuten gizarte erantzukizuna pentsio-funtsetan barneratuz.  

 

 Azkenik, azpimarratzekoa da, 2000. urtetik aurrera, Erresuma Batuan, ugaritu egin dela 

ikerketa sozialaren zerbitzura dauden erakundeen kopurua (Setem, 2006). 
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3.1.3. Espainian izan duten garrantzia 

Espainiako kasuan oinarritzen garenean, azpimarratu beharra dago, sektore honetako 

mugimenduaren zati handi bat banku tradizionalen eskutik datorrela, finantza etikoetan 

oinarritutako produktuak garatu baititu, beti ere, beraien osagarri gisa. Esparru honetan 

murgiltzen bagara, historian oso garrantzitsua izan da erruki mendi zein aurrezki kutxek eta 

kreditu-kooperatibek jokatutako papera (Fronteras, 2004). 

Lehenik eta behin, aipatzekoa da, 1702. urtean Francisco Piquerrek lehen erruki 

mendia sortu zuela Madrilen, beranduago Madrileko aurrezki kutxa bihurtu zena. Sorrera berri 

honek, funtzio soziala betetzen zuela esan daiteke, hain zuzen ere, banku sistematik kanpo 

zeuden taldeei hainbat finantza-zerbitzu eskaini baitzizkieten. Beraz, helburuen artean interes 

orokorreko obrak egitea zegoen.  

Bigarrenik, kreditu kooperatiben sorrera 1865. urtean eman zela esan behar da, hau 

ere Madrilen kokatua. Hala ere, aipatzekoa da, finantza etikoen ikuspegitik, Levanten garatu 

ziren kreditu-kooperatibak direla garrantzitsuenak, hauek gaur egun mikrokreditu gisa 

ezagutzen ditugun horiekin jokatu baitzuten, beti ere, berme pertsonaletan oinarrituz.  

Azkenik, finantza etikoek Espainian izan duten eraginarekin bukatzeko asmoz, gaur 

egun hauek jokatzen duten papera azalduko dugu, baina horretarako ezinbestekoa da jakitea 

FETS elkarteak “finantza etiko eta solidarioen estatuko barometroa 2018” izeneko 

dokumentuan argitaratutako datuez baliatuko garela. Bertan, banku zein aseguru etikoen 

inguruan jarduten da, bereziki, bankuetan eskaintzen diren mailegu, aurrezki, berankortasun 

eta erabiltzailetan zentratuz.  

Banku etikoek, gezurra dirudien arren, erabiltzaile dezente dituztela esan daiteke, eta 

urtez urte erabiltzaile kopurua ere hazi egin dela ikus dezakegu aurrez aipatutako txostenean. 

Hala ere, 2016. urtetik erabiltzaileek behera egin dute, hain zuzen ere, 236.341 erabiltzaile 

izatetik, 226.019 erabiltzaile izatera igaro baita 2018.urtean, hau da, % 4,37ko murrizketa 

jasan dute.  

Hori ikusirik, pentsa genezake bankuetan egongo litzatekeen aurrezki kopuruak ere 

behera egin duela, baina ez da horrela izan. Urtez urte aurrezkia handitzen joan da, eta 

2018.urtean 2.211.445 mila €-ko aurrezkia aurkitzen dugu banku etikoetan, aurreko 

urtearekiko % 2,11ko hazkuntza suposatzen duelarik.  

Berankortasunari dagokionez, esan behar da, soilik % 1,68koa dela, eta 2012-2014 

epealdian tasa hori pixkanaka hazten joan arren, ordutik aurrera gutxikuntza jasan du. Aurreko 

urteari erreparatuz, berankortasuna % 23,64ean murriztu da.  

Banku etikoen alorra bukatutzat emateko, maileguen atala sakontzea falta zaigu. Esan 

behar da, urtez urte, mailegu gehiago eman dizkiotela erabiltzaileei, hain zuzen ere, 2017. 

urtearekin konparatuz, % 16 baino gehiagoko hazkuntza suposatu du. Beraz, guztira 2018. 

urtean 1.474.292 mila € eman dituzte.   

Aseguru etikoei dagokionez, hauek, 2018.urtean, 637.753.230€ko prima bolumena 

kudeatzen dute, aseguru sektore osotik % 1 suposatzen duelarik. Horrez gain, kudeatutako 
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inbertsioak 1.630 milioi €tik gorakoak dira, eta polizen kopuruari dagokionez, 1,4 milioi baino 

gehiago daude. Txostenean agertzen diren datu hauek, kontuan izan behar da, Europako EthSI 

zigilua duten aseguruez jarduten dutela (FETS elkartea, 2018). 

 

3.2. FINANTZA SOLIDARIOETAKO HAINBAT MODALITATE 

Aurrez aipatu dugun bezala, finantza solidarioek kuantitatiboki pisu handia ez izan 

arren, pisu handia duten aldagai kualitatiboak dituzte, horrela finantza globalen alderdi 

garrantzitsuak aldatzen laguntzen digularik. Hori horrela izanik, atal honetan finantza 

solidarioen hainbat modalitate azalduko ditugu, beti ere jakinik, gehienak trukean oinarritzen 

direla, hau da, ez dutela dirua erabiltzen, baina badaude beste modalitate batzuk non dirua 

erabiltzen den.  

 

3.2.1. Truke-sareak 

Truke sareetan izenburuak dioen bezala trukeak gauzatzen dira. Baina zer dira trukeak? 

Pertsonen artean egiten diren eskualdaketak dira, beti ere, ondasun edota zerbitzu 

soberakinak ditugunean, dirurik erabili gabe, edota moneta soziala erabiliz.  

Truke-sareek baliabide gutxi dituzten edota bazterketa-egoeran dauden pertsonen 

oinarrizko beharrak asetzeko balio dute, baina finantza sozialen antzera, hemen ere ezin dira 

drogak, armak edota prostituzioa trukatu, ahal den neurrian, iragazki etiko jakin batzuk 

betetzen dituzten ondasun zein zerbitzuak  trukatzen baitira. Horrez gain, truke-sare 

batzuetan zerbitzu psikologikoak eskaintzen dituzte (Palacio, 2016). 

 

3.2.2. Denborazko bankuak 

Denborazko edota orduzko bankuak pertsonen artean ondasun zein zerbitzuak 

trukatzeko sistemak dira, beti ere, erabilitako denboraren arabera, hau da, kreditu edo baleak 

pertsona bakoitzak erabilitako denboraren arabera lortzen dira.  

Ezinbestekoa da jakitea, pertsona bakoitzaren denborak balio bera duela, prestakuntza 

edo ikasketa maila edozein izanik ere. Mekanismo honek komunitate beraren barruko 

eragiketak errazten ditu, ondasun zein zerbitzuen prezioen aldaketen eragina saihestu edo 

minimizatzen baitu, eta, oro har, komunitatea osatzen duten pertsonen arteko trukea eta 

lankidetza ahalbidetzen ditu. 

 

3.2.3. Errotazio-funtsak 

Errotazio-funtsak pertsona talde batek ematen dituen diru-funtsak dira. Horretarako, 

taldekideek diru-ekarpen txikiak egiten dituzte, eta ondoren, mikrokreditu gisa finantzatzen 

dituzte. Ohikoena, garapen bidean dauden herrialdeei zein pobrezia edota gizarte bazterkeria 

arintzeko zailtasunak dituzten kolektiboei bideratzea da (Palacio, 2016). 
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3.2.4. Talde solidarioak 

Talde hauek kreditu-zerbitzu bat eskuratzeko asmoz sortzen dira. Talde bakoitzari 

kreditu bat emango zaio eta kideen artean ekitatiboki banatuko da, beti ere, jakinik, hauek 5-

8 pertsonez osatzen direla, gehienetan erlazio bat izaten dutelarik beraien artean; hala nola, 

bizilagunak, adiskideak… Horrez gain, aipatzekoa da hauen funtsa elkarrekiko bermea dela, 

taldeko kide guztiek kreditua itzultzea bermatzen baitiote elkarri.  

 

3.2.5. Komunitate autofinantzatuak 

Komunitate autofinantzatuak talde solidarioen antzera, kreditu-zerbitzu bat 

eskaintzea dute helburu. Hemen ere funts komun bat sortuko da, kasu honetan 10-30 

pertsonez osatutako talde bat izanik eta bakoitzak 10-30€ko ekarpena eginez. Ondoren, gutxi 

gorabehera 300-400€ko maileguak ematen dira, eta mailegu hori, 6 hilabeteko epean bueltatu 

beharko da (Palacio, 2016). 

 

3.2.6. Tokiko garapen komunitarioko bankuak 

Banku hauek irabazi asmorik gabeko erakundeak dira, ohikoena gizarteko pertsona 

multzo batek kudeatzea delarik. Hala ere, batzuetan administrazio publikoak hartzen du parte, 

beraien helburua giza garapenaren indize txikia duten lurraldeetako herri-ekonomia babestea 

delarik. Horrez gain, aipatu behar da, banku hauek, oinarrizko finantza-zerbitzuak eskaintzeaz 

gain (aurrezkiak, maileguak eta kredituak eta aseguruak), erosketa kolektiboetarako eta 

aholkularitza zein prestakuntzarako funts solidario bat ere eskaintzen dutela. 

 

3.3. MIKROFINANTZAK 

Mikrofinantzen inguruan jarduten dugunean, Grameen bankua aipatzea ezinbestekoa 

iruditzen zaigu, honekin batera Bangladeshen 1974. urtean sortu baitziren mikrofinantzak. 

Baina, zer dira mikrofinantzak? Hauek, pobrezia zein gizarte bazterkeria egoeran edota 

arriskuan dauden pertsonei zuzenduta daude, hornitzen zaizkien finantza produktu edota 

zerbitzuekin egoera horretatik ateratzeko posibilitatea izan dezaten, hau da, helburu nagusia 

finantza inklusioa bultzatzea da, horrela gizarte ongizatea hobetuz.  

Mikrofinantzak kudeatzen dituzten erakundeek irabazteko asmoa izan dezakete ala ez. 

Hori horrela izanik, erakundeak bi talde handiren barruan sailkatzen dira; batetik, gobernuz 

kanpoko erakundeak (GKE), eta bestetik, finantza-erakundeak. Baina, kasua edozein izanda 

ere, hauek kudeatzen dituzten pertsona-taldeak finantzatzen ari diren erkidegoko kideak 

izango dira, horrela produktuak behar errealetara egokitzen dituztelarik.  

Gobernuz kanpoko erakundeei dagokionez, esan behar da, helburu etiko zein 

solidarioa dutela, baina era berean, oso jatorri ezberdinak dituzte beren planteamendu 

politiko zein erlijiosoen arabera. Hauek ez dute irabazi asmorik, beraz, ez da etekin 

ekonomikorik banatzen, hala ere, transakzio ekonomikoak burutzen dira (Palacio, 2016). 
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Horrez gain, badaude gobernuz kanpoko erakundeetatik datozen eta finantza-

erakunde formal bat eratzeko eraldaketa prozesua hasi duten finantza-erakunde batzuk. 

Hauek, mailegu-erakunde espezializatu bihurtzen dira, baina hauen helburu nagusia pobreek 

finantza-zerbitzuetarako sarbidea areagotzea da, iraunkortasunaren alorrari hainbeste 

erreparatu gabe (Palacio, 2016). 

Mikrofinantzak zer diren azaltzerako garaian, produktu finantzarioen inguruan jardun 

dugu, baina ba al dakigu zein diren mikrofinantzetako finantza produktu esanguratsuenak? 

Ondoren horien inguruan jardungo dugu.  

 Mikro ordainketa (micropayment): Bertan ordainketa zenbateko txikiak gauzatzen 

dira sistema elektronikoen bitartez. Aipatzekoa da honek zenbait abantaila 

suposatzen dituela; hala nola, ordaintzeko azkartasuna, kostu txikia eta transakzioa 

egiten duenaren anonimotasuna. Hala ere, eragozpen batzuk ere baditu, nagusiena 

errentagarritasun txikia izatea delarik igortzen diren zenbatekoak txikiak baitira.  

 Mikrokredituak: Mikrokreditua zenbateko txiki eta iraupen laburreko mailegu 

mota bat da, normalean abalik ez dutenez, baliabide-maila txikia duten pertsonei 

ematen zaiena (Gil, 2020). 

 

Aurrez aipatu ditugun finantza produktu hauek sozialki arduratsua den inbertsioan 

oinarritzen dira, inbertsio etiko gisa ere ezagutzen dena. Inbertsio mota honek gizarte zein 

ingurumen arloko proiektuak ezartzea errazteko inbertsio guztiak barneratzen ditu, baina 

kontzeptu hau aurrerago sakonduko dugu, zehazki 4. atalean.  

 

3.2.1. Banka soziala 

Aurrez bilakaera atalean aipatu dugun bezala, finantza etiko edo sozialak Espainiara 

beste herrialde batzuetara baino beranduago iritsi ziren. Baina, hala ere, gaur egun geroz eta 

garrantzi gehiago dute. Aipatu beharra dago, Europako banku etiko eta sozialen zati handi bat 

FEBEA Finantza eta Banku Etiko eta Alternatiboen Europako Federazioan biltzen dela. 

Jendearen aburuz, bankua eta etika hitzak bateraezinak dira, etiko zein soziala 

adjektiboak banku hitzari atxikitzen dizkiogunean zalantza asko sortzen baitira gizartearen 

artean, beti ere, beraien kapitala galduko duten beldurra nabari delarik. Egia da, gure 

aurrezkiekin, gizarte mota ezberdin bat garatzen laguntzen dugula, beraz, garrantzitsua da 

gure erabaki ekonomiko eta finantzarioen ondorioez jabetzea. Baina hori ez dela horrela 

adieraziko dut hurrengo lerroetan, jakina denez, bankuak enpresak baitira, eta badaude 

zenbait enpresa etiko eta sozialki arduratsuak gizarte honetan.  

Banka sozialaren inguruan jarduten dugunean, pertsonen zein gizartearen zerbitzura 

dagoen bankaren inguruan hitz egiten dugu. Gehiago sakonduz, esan daiteke, 

gardentasunaren, inbertsio sozialki arduratsuaren eta gizarte zibilaren funtzionamendu 

demokratiko eta parte-hartzailearen printzipioetan oinarritutako banka dela. Gaur egun, 

ezinbestekoa da horrelako banka bat gizartean, horrela finantza-sistema pixkanaka aldatzen 

joango baikara (Palacio, 2016). 
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Finantza etikoen inguruko bankuez jarduten dugunean, banku etikoak etortzen 

zaizkigu burura, baina horiek ez dira finantza etikoen barnean aurkitzen ditugun banku 

bakarrak. Horrez gain, kooperatiba bankuak (kreditu-kooperatibak) ere aurkitzen baititugu. 

 

BANKU ETIKOAK 

Banku etikoen helburu nagusia, pertsonen eta interes orokorren zerbitzura dauden 

neurriak hartzea da. Hortaz, esan daiteke, banku bat etikotzat kontsideratzeko, bi oinarrizko 

ezaugarri bete behar dituztela; batetik, gardentasuna, eta bestetik, sozialki arduratsua den 

inbertsioa.  

Lehenengo ezaugarriari dagokionez, finantza-inbertsio zein eragiketa guztiak eta 

erabakiak hartzeko erabilitako irizpideak publiko egitean datza. Bigarrengoari dagokionez, 

gizarte edota ingurumen arloko proiektuak finantzatzean datza. Beraz, esan daiteke, bi 

ezaugarri hauek betetzen dituzten proiektuak banku etikoaren iragazki positiboak direla. Aldiz, 

iragazki negatiboak ere existitzen dira, hauetan ezin delarik inbertitu edota finantzatu; hala 

nola, armak, drogak, emakume zein haurrekin… erlazionatutako enpresak (Palacio, 2016). 

Horrez gain, aipatu behar da, banku etikoetan burutzen diren eragiketak eta eskaintzen 

dituzten zerbitzuak ohiko bankuen antzerakoak direla. Beraz, banku etikoak, ohiko bankuen 

antzera, lurraldeko Banku Zentralak gainbegiratuta daude.  Hala ere, badaude administrazio 

publikoen eta beste banku-talde batzuen aurrean interesak defendatzeaz arduratzen diren 

banku etikoen elkarte pribatu batzuk. 

 

1. TRIODOS BANK 

Triodos Fundazioa 1971. urtean sortu zen Holandan, helburu gisa ekimen zein enpresa 

berritzaileak finantzatzea izanik. Baina bankua ez zen eratu 1980. urtera arte, hain zuzen ere, 

Herbehereetan. Ordutik aurrera banku berriak eratu ziren lurralde ezberdinetan, hurrenez 

hurren, Belgikan, Erresuma Batuan, Espainian (2004. urtean) eta Alemanian. Horrez gain, 

aipatzekoa da, 2016. urtean Malagan Espainiako 20. Triodos bankua sortu zela, 

jasangarritasun handiena duen bankua delarik.  

Banku honek duen izenean oinarritzen bagara, Tri Hodos edota Triple Vía hitzetatik 

eratorritako izena dela ikusi daiteke. Honek hiru funtsezko alor dituela esan nahi du, horiek 

ingurumena, gizabanakoa eta irabaziak direlarik. Beraz, esan daiteke, irabaziak dituen, baina 

pertsonen zerbitzura dagoen banku bat dela, beti ere, ingurumena babestuz (Teis, 2011). 

Triodosek ere hainbat printzipio jarraitzen ditu, horietako batzuk ondorengoak 

direlarik: iraunkortasuna, gardentasuna, kalitatea eta izaera ekintzailea. Beraz, esan daiteke, 

proiektu bat finantzatzeko garaian balio horiek betetzen dituzten edo ez finkatzen direla, ez 

baldin badituzte betetzen, ez baitute proiektu hori finantzatuko. Finean, gizartearen aldaketa 

positibo eta jasangarria sustatzen duten erakundeak mailegatzen dituzte.  

Horrez gain, badaude zenbait proiektu sekula finantzatuko ez lituzkeenak, eta horiek 

enpresaren irabaziak, gizabanakoaren eta ingurumenaren aurretik jartzen dituzten enpresen 
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proiektuak izaten dira. Hala ere, bi atal nagusitan bereizten dira finantzatuko ez dituzten 

proiektuak: batetik, jasangarriak ez diren produktu zein zerbitzuak (armak, tabakoa, 

pornografia, apustua…), eta bestetik, jasangarriak ez diren lan-prozesuak (animaliekin probak, 

oinarrizko lan-eskubideak urratzea…) (Triodos Bank, 2020). 

 

2. FIARE BANCA ÉTICA 

Banku etiko hau kooperatiba kreditu bat da, eta banku gisa funtzionatzen 2004.urtean 

hasi zen, Italiako Banca Popolare Ética, Espainia mailan ordezkatzeko akordio baten ondorioz. 

Hala ere, aipatzekoa da, Fiare Fundazioa (Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable) 

2003. urtean sortu zela Euskal Herrian, hain zuzen ere, Bilbon. Horretarako finantza-etikoetan 

interesa zuten hainbat talde elkartu zirelarik.  

Hainbat urteetan kredituak eman zein aurrezkiak jasoz lan eginez, 2011. urtean bi 

bankuak batzeko proposamena egin zen. Azkenik, 2014ko udazkenean, Fiare bankuaren aro 

berria martxan jarri da, Banca Popolare Eticaren barnean gune bilakatuz. Urte horretan 

bertan, eta aro berriari hasiera emanez, Bilbon lehenengo sukurtsala sortzen da, eta 2019. 

urtean Madrilen ordezkaritza ireki zen (Fiare Banca Ética, 2020). 

Banku hau eraldatzailetzat hartzen da, finantza etikoen printzipioetan oinarritzen 

baita. Baina zeintzuk dira finantza etikoen printzipioak? Gardentasuna, parte-hartzea, 

eraginkortasuna, ekintza ekonomikoen ondorio ez-ekonomikoei arreta jartzea… Baina, egia 

da, printzipio horietatik gehien nagusitzen dena gardentasuna dela, ezinbestekoa baita dirua 

modu arduratsu batean erabiltzea. Horrez gain, esan beharra dago, FIAREk finantzatzen dituen 

proiektu guztiak beraien web orrian argitaratzen dituztela (Juaristi, 2020). 

Kasu honetan, FIAREk bildutako aurrezkiarekin, gizabanakoaren gizarteratze zein 

laneratze, nekazaritza ekologiko, nazioarteko lankidetza zein bidezko merkataritza, 

ingurumen-jasangarritasuna, kultura, hezkuntza zein digitalizazioa eta etxebizitza soziala 

bezalako gaiekin zerikusia duten proiektuak finantzatzen ditu soilik. Hala ere, ezinbestekoa da 

finantzatuko duten proiektua lehendabizi ebaluatzea, hori egiteaz gizarte ebaluatzaileak 

arduratzen direlarik, hain zuzen ere, bertako bazkide bolondresak (Juaristi, 2020). 

Horrez gain, aipatzekoa da, banku honek Goteo fundazioarekin akordio bat duela 

sinatuta, hain zuzen ere, crowdfunding kanal bat bultzatzeko asmotan. Beste era batera 

esanda, helburu gisa zenbateko txikiak behar dituzten proiektuak garatzeko bezeroei laguntza 

ematea delarik.  

Banku etiko honen helburu nagusia finantza etikoak ezagutzera ematea da, eta 

horretarako ezinbestekoa da hedatzen jarraitzea. Ez da lan erraza, oraindik jendeak ez baitu 

konfiantza askorik proiektu hauetan, beraz, ezinbestekoa da ahoz aho finantza etikoak zabaldu 

eta gizabanakoa banku mota hauetako bazkide bihurtzea, horrela kapital soziala handituko 

baita eta bankuak handitzen jarraituko du, horrela finantza etikoen ezagupena Aurrera 

eramanez.  
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BANKU KOOPERATIBOAK 

Askotan ez dugu bereizten banku kooperatiba bat banku etiko batekin, antzerakoak 

baitira, baina errealitatea beste bat da. Aurrez aipatu dugun bezala, banku etikoek 

ingurumenarekin zein gizartearekin erlazioa duten proiektuak finantzatzen dituzte soilik. 

Banku kooperatibek, aldiz, mota guztietako ekoizpen-jarduerak finantzatzen dituzte, batez 

ere, kooperatiba enpresa zein gizarte ekonomiatik datozenak. Aipatzekoa da, hauek ez 

dituztela Espainiako Bankuak erregulatzen (Palacio, 2016). 

Espainia mailan, finantza-zerbitzuetako bi kooperatiba bereizten dira. Batetik, Coop57, 

eta bestetik Oikocredit. Dakigunez, Oikocrediten inguruan aurrerago jardungo dugu, beraz, 

hurrengo lerroetan Coop57ren informazio labur bat eskainiko dugu.  

 

1. KOOP57 

Koop 57, finantza zerbitzu etiko zein solidarioak ematen dituen kooperatiba da, 

helburu nagusia gizarte eta ekonomia eredua eraldatzea delarik. Beraz, esan daiteke, honen 

eginkizun nagusia ekonomia sozial eta solidarioko proiektuak finantzatzea dela.  

Honen sorreraren inguruan, aipatzekoa da, 1995eko ekainaren 19an sortu zela 

Katalunian, eta hasieran garapena zuzenki lotuta egon zen lan elkartuko 

kooperatibismoarekin, baina pixkanaka bere oinarri soziala ekonomia sozial eta solidarioko 

beste erakunde mota batzuetara zabaldu zen (Coop57, 2020). 

Handik hamar urtetara Koop57 lurralde ezberdinetara hedatzen hasi zen, lehenik eta 

behin, 2005. urtean Aragoiera zabaldu zen, 2006an Madrilera, 2008an Andaluziara eta 2009an 

Galiziara. Hala ere, banku kooperatiba honen kontu korronteak Aragoi zein Euskal Herrian 

aurkitzen dira. Aipatzekoa da ere, lurralde horietara zabaltzearen gako nagusia, bertan 

ekonomia soziala zein solidarioa kudeatzeko gai den sare bat egotea dela. 

Kooperatiba honek finantza etiko zein kooperatiben printzipioak betetzen ditu. Aurrez 

aipatu dugun bezala, finantza etikoetako printzipio batzuk ondorengoak dira: parte hartzea, 

koherentzia, gardentasuna, inplikazioa… Baina, esan bezala, honek ez ditu soilik printzipio 

hauek betetzen, horrez gain ondorengoak ere betetzen baititu: borondatezko atxikimendu 

irekia, bazkideetako parte hartze ekonomikoa, bazkideen kontrol demokratikoa, autonomia 

eta independentzia, heziketa eta informazioa, lankidetza, interesa… (Julio, 2020). 

Kooperatiba honen inguruan informazio gehiago emateko asmotan, esan behar da, 

honek aktibitate, inguru zein gizarteari balio erantsia ematen dioten proiektuak finantzatzen 

dituela. Baina zeintzuk dira beraien ustez balio erantsi hori ematen duten alorrak? Guk horrela 

ez uste arren, asko dira gai horiek, hala nola: inbertsio maileguak, aktibo zirkulatzailearen 

finantzazioa (epe laburreko operazioak erraztu), diru laguntzen aurrerapena, fakturen 

endosua, etxebizitza zein lokalekin lotutako maileguak… 

Beraz, Koop57ko partaide “bere aurrezkiak ekonomia eraldatzaileko proiektu 

finantzaketarekin lotu daitezela nahi duten edozein pertsona fisiko edo juridiko izan daiteke” 

(Julio, 2020). 
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 Banku sozialen alorra bukatutzat emateko, esan behar da, atal honetan ikusi 

dugunaren arira, Banku etiko zein kooperatiboak bi eredu desberdin direla, nahiz eta biak 

gardentasun zein eta aurrezkiaren irizpideekin, eta baita inbertsio sozialki arduratsuarekin bat 

datozen. 

 

3.2.2. Aseguru etikoak 

 Gaur egun, badaude zenbait aseguru etxe etikotzat kontsideratzen ditugunak, baina 

zer da aseguru etiko bat? Esan daiteke, balio sozialak berreskuratzen saiatzen diren 

aseguratzaileak direla, beti ere, hiru printzipiotan oinarritzen direlarik; hala nola, 

mutualitatea, ekitatea eta gardentasuna. 

Mutualitateari dagokionez, esan behar da, ez dela inongo diskriminaziorik egongo 

gizabanakoen artean, hau da, berdin dio nork behar duen asegurua, edonori emango baitzaio. 

Ekitatearekin ere bereizketarik ez dela egingo adierazi nahi dugu, eta azkenik, gardentasuna 

aipatzean, berdinen arteko harremana proposatzen da. Horrez gain, esan behar da, aseguruak 

erkidegoan egotea ere garrantzitsua dela, sistema horren bitartez, ezberdintasun sozialari 

aurre egiten baitzaio.  

Aseguru etikoetan kontuan hartzeko beste faktore bat EthSI zigilua da, honek 

erantzukizun sozialeko zein praktika etikoekin dugun konpromisoa bermatzen baitu. Beraz, 

aseguru etiko batek zigilu hori izatea ezinbestekoa izango da gizabanakoa fidatu eta bertako 

bezero egiteko (Arç Cooperativa, 2020). 

Aseguru mota hauen helburu nagusia gizarte-merkatua sustatzea da. Horretarako, 

ondasun zein zerbitzuen ekoizpen, banaketa eta kontsumoa irizpide etiko, demokratiko, 

ekologiko eta solidario batzuei loturik egotea ezinbestekoa delarik (Previsora General, 2020). 

Gaur egun, Espainia mailan badaude zenbait aseguru etxe etikoak, baina egia da, 

Euskal Herrian EthSi zigilua duten bi erakunde aurki ditzakegula. 

 

1. NORTLAN 

Nortlan horietako bat da, eta zuzenki aseguru etxe bat ez izan arren, aseguru etxe 

etikoenetako batzuk bilatzen laguntzen digun aseguru artekaritza enpresa bat da, hain zuzen 

ere, erantzukizun mugatuko sozietate bat.  

Nortlan finantza etikoen barnean aurkitzen da, beraz, beste finantza etikoen antzera, 

helburu nagusia ez da etekin ekonomikoa, baizik eta ekonomiaren eragile guztien (langile, 

hornitzaile, ingurumena…) onura (Nortlan, 2020). 

Enpresa hau, aseguru etxeak aukeratzeko garaian bere balioetan oinarritzen da, eta 

esan beharra dago, Nortlanen, enpresak ekonomia eraldatzeko duten gaitasunean sinisten 

dutela. Beraiek jarraitzen dituzten balioak ondorengoak dira; banku etikoa babestea, tokiko 
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kontsumoa sustatzea, kontsumo arduratsuaren alde egitea, inbertsio arduratsua sustatzea, 

lankidetza sortzea eta guztion onerako lan egitea (Nortlan, 2020). 

Nortlanekin bukatzeko, esan behar da, beraien irabazien % 12a Euskadiko irabazi-

asmorik gabeko erakundeek garatutako inpaktu neurgarriko gizarte-proiektuak finantzatzera 

bideratzen da, beti ere, gizarte-proiektu horiek bezeroak aukeratzen dituztelarik (Rodriguez, 

2020). 

 

2. LAGUN ARO ASEGURUAK 

Aurrez aipatu bezala, Euskal Herrian, EthSI zigilua duten bi erakunde bereizten dira, eta 

bigarren erakundea Lagun Aro da. Aseguru erakunde hau, Laboral Kutxa taldearen barne dago, 

eta erakunde finantzario hau ez dago finantza etikoen barne bere osotasunean, baina egia da, 

finantza tradizionalen barruan esparru etikoa gehien jorratzen duenetako bat dela, bere 

ezaugarriak direla medio. Hala ere, Laboral Kutxaren inguruan, 6.1 atalean jardungo dugu.  

Lagun Aro aseguruei dagokionez, esan behar da, aliatu, bitartekari, profesional zein 

hornitzaileek lankidetza eta partaidetza filosofia partekatzen dutela, horrela pertsonen 

benetako beharrei erantzunez. Horrez gain, beraien akziodunei balioa ematen die, eta 

langileen garapen profesional zein pertsonalean laguntzen dute (Seguros Lagun Aro, 2020).  
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4. FINANTZA-SISTEMA TRADIZIONALA ETA ETIKOA 
 Aurreko ataletan ohiko finantza sistema zein finantza etikoen inguruan jardun dugu, 

baina askok galdetuko dute ea zergatik aipatu ditudan finantza tradizionalak nire lana finantza 

etikoen inguruko bada. Erantzuna atal honetan dago, bertan bi finantza sistemak konparatuko 

baititut, horrela bien artean dauden ezberdintasun nabarmenenak aipatzeko asmotan. Horrez 

gain, zein alorretan datozen bat ere aipatuko dut.  

Hala ere, bien konparaketa egiten hasi aurretik, ezinbestekoa iruditzen zait 

erantzukizun sozial korporatiboaren inguruko zenbait pintzelada ematea, 1.2 atalean 

oinarrizko esanahia aipatu arren, oraindik gauza asko baitaude honen inguruan esan 

beharrekoak iruditzen zaizkidanak.  

 

4.1. GIZARTE ERANTZUKIZUN KORPORATIBOA 

 Azpiatal honetan, gizarte erantzukizun korporatiboaz jardungo dugu, baina horren 

inguruan jarduten hasi aurretik, ezinbestekoa izango da jakitea zer den gizarte erantzukizuna, 

bestela ez baitu zentzurik izango. “Herritar guztiek, erakundeek (publiko zein pribatu) eta, oro 

har, gizarte-erakundeek tokiko gizartearen eta gizarte globalaren ongizatea handitzeko duten 

konpromisoa da” (Fernández R. , 2020). 

Jada gizarte erantzukizuna zer den azalduta, orain korporatibo hitz gehigarri 
horrek zer esan nahi duen jakitea besterik ez zaigu geratzen, azken hamarkada 
honetan, gizarte erantzukizun korporatiboak aurrerapen handiak izan baititu, eta 
berriro ere modan jarri den kontzeptu bat baita.  

Kontzeptu honekin, enpresaren bikaintasuna bilatu nahi da, pertsonei, haien 
lan-baldintzei eta ekoizpen-prozesuen kalitateari arreta berezia eskainiz. Horretarako, 
garapen jasangarriaren hiru alderdiak txertatzen dira; hala nola, ekonomia, gizartea eta 
ingurumena. Horrek enpresa sendotzen, arrakasta ekonomikoa sustatzen eta 
etorkizuneko proiekzioa sendotzen laguntzen du (Fernández R. , 2020). 

Beraz, esan daiteke, gizarte erantzukizun korporatiboa enpresek hartzen duten 
jarduteko modu jakin bat dela, batez ere beren ingurune hurbilean (bezero zein 
langileak) eta inguruan (gizartea zein ingurumena) eragin ditzakeen inpaktuetan 
oinarritzen dena. Horrez gain, aipatzekoa da, erantzukizun sozial korporatiboa k 
enpresen errendimendua, eta horrek gizartean duen eragina, neurtu, gainbegiratu eta 
kudeatzen laguntzen duela.  

Portaera sozialki arduratsua duten enpresek beren estrategiak diseinatu eta barneko 

kudeaketa-prozedurak ezartzen dituzte. Beraz, esan daiteke, lehen begiratuan enpresaren 

interes ekonomiko eta teknikoetatik haratago dauden arrazoiengatik hartzen diren enpresa-

erabaki guztiak hartzen dituela gizarte erantzukizun korporatiboak. Horrez gain, aipatzekoa da 

portaera hauek ondorio positiboak eragiten dituztela epe luzera, enpresen errendimendu zein 

balioa handitzen laguntzen baitute. Izan ere, gizarte erantzukizunaren praktikek enpresek 

jarduten duten inguruneko baldintzak hobetu, arriskuak murriztu eta haien ospea handitzen 

baitute (Universia Business Review, 2004).  
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 Ikusi dugun bezala, jada badakigu zer esan nahi duen gizarte erantzukizunak, eta baita 
korporatibo hitz gehigarri horrek esan nahi duena ere. Baina, ba al dakigu benetan enpresa 
batek noiz jokatzen duen gizarte erantzukizun korporatibo batekin? Horretarako, 
ezinbestekoa izango da enpresek iraunkortasun konpromiso bat izatea, baina nola dakigu 
enpresa bakoitzak zein iraunkortasun konpromiso duten? Horretarako, hainbat indize 
erabiltzen dira, horietako bat Dow Jones Sustainability (DJSI) indizea delarik. Honek, burtsan 
kotizatzen duten enpresak zein mailatako konpromisoa duten neurtzen dute.  

 Gizarte erantzukizun korporatiboa aplikatzen duen adibide nagusi gisa, GAES aipatu 

daiteke, entzumen soluzioen enpresa. María José Gassó zuzendariak dio, Peruko Wancana 

Huasyko haurrei entzumenaren teknologia hurbiltzea lortu dutela bertako zenbait proiektutan 

lagunduz eta ohiko arazo batzuk konpontzen saiatuz (Ayuda en Acción, 2018).  

Azkenik, aipatzekoa da, kontzeptu hau bidezko merkataritzarekin zuzenki lotua 
dagoela, hain zuzen ere, aurrerago 5.3.1. atalean sakonduko dugun kontzeptua.  

 

4.1.1. Gizarte erantzukizun korporatiboaren printzipioak 

 Lan honetan zehar, ikusi dugu kontzeptu gehiengoen barnean hainbat printzipio 
bereizten direla, horiek baitira beraien izateko eraren funtsa. Beraz, gizarte erantzukizun 
korporatiboa ere, hainbat printzipiotan oinarritzen da eta hauek ondorengoak dira (Oxfam 
Intermón, 2020):  

 Indarrean dauden legeak betetzea: Izenburuak dioen bezala, gizarte-
erantzukizuneko eredu bat ezartzen duten enpresek nahitaez bete behar dituzte 
herrialde, eskualde edota kontinente bakoitzean indarrean dauden legeak, 
merkataritza zein giza eskubideen alorretakoak.  
 

 Osotasuna eta zeharkakotasuna: Negozio-arlo, ekoizpen-sektore edo 
merkataritza-jarduera bat ere ez dago erantzukizun soziala aplikatzetik salbuetsita. 
Osotasuna hitzak dioen bezala, gai globala da, beraz, kate produktiboa duen 
edozein konpainiari eragiten dio.  
 

 Etika eta koherentzia: Gizarte erantzukizuna etika zein koherentziarik gabe ezingo 
lirateke ulertu, beraz, enpresa bakoitzak hartutako balioak bat etorri beharko dira 
gizarte erantzukizunaren planarekin.  

 

 Gizarte eraginaren etengabeko kudeaketa: Gizarte-erantzukizuneko politika duten 
enpresek etengabe berrikusten, aztertzen, monitorizatzen eta ebaluatzen dituzte 
beren jarduerak. Horrela, ingurumen, merkataritza, gizarte eta politika alorretan 
duen eragina neurtzen baita.  

 

 Behar eta itxaropenen asetzea: Gizarte-erantzukizunaren helburua interes-taldeen 
beharrak asetzea izango da, beraz, asegabe badaude, ezingo genuke esan gizarte 
erantzukizun plan eraginkor bat erabili dugula.  
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4.1.2. Sozialki arduratsua den inbertsioa 

Aipatzekoa da, sozialki arduratsua den inbertsioa, zeinen definizioa 1.2 atalean eman 

dudan, zuzenki erlazionatzen dela erantzukizun sozial korporatiboarekin, azken hau 

sustatzeko balio baitu.  

Kontzeptu honen lehen mugimenduak 1920ko hamarkadan hasi ziren Erresuma 

Batuetan, alkohola eta tabako sektoreak saihesten hasiz. 60. hamarkadan, mugimendu hori 

Europa kontinentalera zabaltzen hasi zen, eta 80-90 hamarkadetan gizarte zein ingurumen 

kontzientziari loturiko fase berri bat hasi zen (Setem, 2006). 

Aipatzekoa da, sozialki arduratsua den inbertsioa bi ikuspegi ezberdinetatik ikus 

daitekeela; batetik, inbertsio partikularrak, eta bestetik, inbertsio instituzionalak, azken 

honetan hiru ikuspegi bereizten direlarik (funts propioak inbertitzen dituzten enpresen 

inbertsioa, gizarte-erakundeen inbertsioa eta kanpoko erakundeei funtsak uzten dizkieten 

inbertitzaileak). Inbertsio mota honek, inbertitzaile partikularrentzat, aurrezkiak bere 

printzipioekiko modu koherente batean kokatzea esan nahi du. Inbertitzaile 

instituzionalentzat, aurrekoaz gain, enpresa-portaera negatiboak aldatzeko presio modu bat 

da (Setem, 2006).  

Sozialki arduratsua den inbertsioaren alorra bukatutzat emateko, inbertsiogile 

instituzionaletan inbertsio mota honen garapena markatu duten hiru joera bereizten direla 

aipatu behar da; batetik, pentsio funtsak merkatuaren eragile bultzatzaile nagusiak bihurtu 

dira, bestetik, kultura jarrera zein eta inbertsio sozialki arduratsuaren arteko konbergentzia 

eman da, eta azkenik, inbertsio sozialki arduratsuen estrategien bilakaera eman da (Setem, 

2006).  

Gizarte erantzukizun korporatiboaren atala bukatutzat emateko asmotan, aipatzekoa 

da, teknologia berriei esker, merkatuan kontsumitzen ditugun produktu zein marken gizarte 

eta ingurumen konpromezu mailaren inguruko informazioa ematen duten hainbat tresna 

daudela. Hauen asmoa, kontsumitzaileei, erosketa bakoitzean etxera eramaten dutenaren 

atzean dauden prozesu zein praktiken berri ematea izango da, horrela egiturazko arazoak 

ezabatzeko asmoz; hala nola, bidegabekeria, pobrezia eta ezberdintasuna. Tresna hauek 

guztiok erabiliz, markak modu arduratsuago batean jokatzen hasiko direla pentsatzen da, 

gaizki jokatuz bezeroak galdu besterik ez baitute egingo (Oxfam Intermón, 2020).  

 

4.2. FINANTZA SISTEMEN ARTEKO KONPARAKETA 

Azpiatal honetan, orain arte ikusitakoaren laburpen moduko bat egingo dugu, jakina 

denez, ohiko finantzak zein finantza etikoak aztertu baititugu orain arte. Orain, hauen artean 

dauden ezberdintasunen inguruan jardungo dugu, horrela gauzak argiago ikusteko asmoz.  

Aurrez ikusi dugunez, badakigu, finantza tradizionalek krisi garaian finantza bazterketa 

eragiten jarraitu zutela, kreditu kooperatibek finantza-inklusioa bultzatzen zuten bitartean, 

batez ere, landa-eremuetan, banku bulegoak mantenduz edota berriak irekiz banku 

konbentzionalari interesatzen ez zitzaizkion udalerrietan. Horrek, balio sozial nabarmena 
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eman zien kreditu-kooperatibei, baina banka tradizionalak puntu asko galdu zituen, horren 

ondorioz, bezeroak galduz eta bulegoak itxiaraziz.  

Hori konpontzeko asmotan, zenbait banku mikrofinantzen negozioan sartzen hasi dira, 

ikusi baitute gaur egungo egoeran nahiko errentagarria dela, eta aldi berean, gizarte ekonomia 

zein hirugarren sektorearen aurrean duten irudia hobetzeko aukera ematen die. Beraz, esan 

daiteke, finantza tradizionalek mikrofinantzen alorra marketin tresna gisa erabiltzen dutela. 

Hala ere, horrek ez die finantza etikoen maila berean jartzen, hauek beste irizpide batzuk 

erabiltzen baitituzte, eta ohiko finantzek ez dute lortzen beraiek ematen duten balio gehigarri 

hori ematea.  

Lehenik eta behin, aipatzekoa da, bi finantza-sistemen arteko ezberdintasun 

nabarmenena helburuak direla. Batetik, esan behar da, ohiko finantzen helburu nagusiena 

ekonomikoa dela. Bestetik, finantza etikoak ditugu, hauen helburu nabarmenena soziala da, 

nahiz eta helburu ekonomikoak ere izan, hau da, kasu honetan, bi helburuak osagarriak izango 

dira. 

Baina zer dago helburu hauen atzean? Helburu ekonomikoen inguruan jarduten 

dugunean, ahalik eta irabazi handienak lortzearen inguruan ari gara hizketan. Aldiz, helburu 

sozialak, finantzatutako proiektuek onura sozialak ekartzean datza, hau da, gizartean eragin 

positibo bat izatean. Agian, pentsa daiteke finantza etikoek ez luketela helburu ekonomikorik 

izan behar aurrez esan dugunaren ondorioz, baina izango ez balute desagertzen bukatuko 

lukete.  

Ikus dezakegu, bi finantza-sistemek erabiltzen dutela dirua nolabait, baina erabilpena 

da kontua. Finantza etikoek, helburu sozialak lortzeko baliabide gisa erabiltzen dute, aldiz, 

ohiko finantzentzako hori da xede nagusia. Horrez gain, bi finantza sistemetan mesedetan 

pertsona edota pertsona-talde ezberdinak ateratzen dira. Ohiko finantzen kasuan, beti 

berdinak izango dira onuradunak, bankariak, dirutza handia dutenak edota enpresa handiak, 

hain zuzen ere. Aldiz, finantza etikoetan onuraduna gizartea edota baliabide gutxien dituzten 

pertsonak izango dira. 

Beste ezberdintasunak ondorengo taulan agertuko dira, zeinen informazioa Xavi Teisek 

idatzitako “Cómo cambiar el mundo con tu dinero” liburuan aurkitu dudan.  
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TAULA 2: OHIKO BANKA ZEIN BANKA ETIKOAREN ARTEKO DIFERENTZIAK 

 OHIKO BANKA SISTEMA BANKA SISTEMA ETIKOA 

Inbertsio-irizpideak eta 
inplikazio-printzipioa 

Errentagarritasun ekonomiko 
finantzarioa eta arriskuen 
dibertsifikazioa. 

- Irizpide negatiboak: Hainbat arlo 
finantzaketatik kanpo uztea; hala 
nola, armagintza edota giza 
eskubideak urratzen dituzten 
enpresak.  

- Irizpide positiboak: Sozietatea 
positibo bihurtzen duten enpresak 
eta erakundeak finantzatzea.  

- Banka etikoaren printzipioak 
aplikatzea: gardentasuna, 
koherentzia, parte-hartzea eta 
inplikazioa. 

Kredituak emateko 
irizpideak 

- Ekonomikoak bakarrik. 
- Eskatzaileen eta abal-
emaileen bermeak. 

Batzorde etiko batek, etikaren 
ikuspegitik ebaluatzen du proiektua. 
Ondoren, ekonomikoki bideragarria 
den begiratzen da.  

Funtsek ondorengoetan 
parte hartzen dute… 

Ekonomikoki errentagarriak 
diren proiektuetan.  

Bazkide zein bezeroekin 
partekatutako balioak dituzten 
proiektuetan.  

Irabazi-asmoa 
Bere izateko arrazoia, 
akziodunari ordaintzea da.  

Finantza etikoen erakunde gehienek 
ez dute irabazi-asmorik. Kasu 
horietan, onurak, gizarte edota 
ingurumen proiektuak dira.  

Antolaketa-eredua 
Akzio bat boto baten 
baliokidea da. 

Kooperatiba-erakundeen kasuan, 
pertsona bat boto baten baliokidea 
da.  

Gardentasuna 
Ez dute finantzatzen dituzten 
proiektuei buruzko ohiko 
informazio egonkorrik ematen.  

Finantzatutako jarduerei buruzko 
informazio erregularra eta publikoa 
eskaintzen dute.  

Koherentzia 
Bezeroen balioekin bat ez 
datozen proiektuak 
finantzatzen dituzte. 

Bezeroen balioekin bat datozen 
jardueretan inbertitzen dute.  

Parte-hartzea 
Akziodunek baino ez dute 
parte hartzen, jarritako 
kapitalaren arabera.  

Erakunde gehienek, beren bazkideen 
parte-hartzea animatu eta errazten 
dute.  

Bezeroak eta beraien 
dirua 

Ezin du erabaki bezeroaren 
diruaren helmuga. 

Bazkide zein bezeroek bere diruaren 
xedea ezagutu eta erabaki dezakete.  

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Teis, 2011) 

 

Taulan ikus daiteke, bezeroek nahiago dutela banka etikoetan inbertitu, nahiz eta 

beste bankuetako errentagarritasun bera ez lortu. Baina, benetan lortzen al dute banka 

etikoko bezeroek interesen bat bertan dirua izateagatik? Egia esan, ohikoena interes tipo oso 

baxuak lortzea da, ohiko finantzetan baino baxuagoak. Baina, horren arrazoiak bi izan 

daitezke; batetik, finantzatzen dituzten proiektuen alderdi sozialari, ekonomikoari baino 
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garrantzi gehiago ematearen ondorioz, finantza-itzulkin txikiagoa sortzen delako. Eta bestetik, 

interes tasa politikaren ondorioz. Hori dela ere, finantzaketa-hartzaileei ahalik eta interes tasa 

lehiakorrena kobratzen saiatuko dira.  

Gainera, bezeroek banka tradizionalarekiko konfiantza galdu dute, eta horregatik, 

nahiago dute banku etikoan inbertitu, banku horrek gardentasuna eta parte-hartzea 

eskaintzen baitu. Ildo beretik jarraituz, banku etikoak aukera ematen die beren aurrezkiak non 

inbertitu aukeratzeko, erabilera arduratsua emateko. Gainera, azpimarratu behar da banku 

etikoa "pertsona bat, boto bat" printzipioan oinarritzen dela, beraz, kide guztiek eskubide 

berberak dituzte. Banku tradizionalean, berriz, "Akzio bat, boto bat" arauak arautzen du, eta 

beraz, zenbat eta akzio gehiago, orduan eta ordezkaritza handiagoa izango du  (Llidó, 2018). 

 Azkenik, bi finantza sistemen konparaketa bukatutzat emateko asmoz, Espainia 

mailan, berankortasunak urteen poderioz izan duen bilakaeraren inguruan jardungo dugu, 

finantza tradizional eta etikoetan oinarrituz.  

 

GRAFIKOA 3: BERANKORTASUNAREN BILAKAERA (2012-2018. URTEAK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: (FETS elkartea, 2018) 

 

Grafikoan ikus daitekeenez, banka etikoak inongo zalantzarik gabe ohiko bankak baino 

berankortasun tasa txikiagoa du, hain zuzen ere, 2018. urtean, banka etikoen tasa %1,68, eta 

Espainiako Bankuaren arabera, ohiko bankaren tasa %5,81 baita, hau da, gutxi gorabehera 

%4,13ko aldakuntza dago bi banka moten artean.  

  

Ohiko banka 

Banka etikoa 
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5. OIKOCREDIT KASUA 
 Pausoz pauso ikerketa honen amaierara iristen ari gara, baina oraindik atalik 

garrantzitsuena geratzen zaigu garatzeko, hain zuzen ere, Oikocredit kasua.  

Oikocrediten inguruan jarduten dugunean, mundu osoan ezaguna den eta garapen 

iraunkorra sustatzen duen finantza-erakunde zein kooperatiba batez hitz egiten dugu, beti 

ere, pobrezia murrizten laguntzen duten proiektuei finantzaketa emanaz. Beraz, esan daiteke, 

kooperatiba honen ideia nagusia, gizarte-eraldaketa zein justizia soziala bultzatzeko 

kredituaren aldeko apustua egitea dela. Horrez gain, aipatzekoa da, Oikocredit 

mikrofinantzetako finantzatzaile pribatu nagusienetako bat dela.  

Oikocrediten inbertitzen duten gizabanakoek, badakite beraien dirua bizi-baldintzak 

hobetzeko, bidezko merkataritza sustatzeko eta gure planetako baliabide naturalak 

errespetatzeko erabiltzen dela, eta horrez gain, irabazi ekonomikoak izan ditzakete 

interesaren arabera. Beraz, esan daiteke Oikocreditek ondorengo balioetan sinisten duela: 

zailtasunetan dauden gizabanakoei laguntzea, elkar errespetatzea, batera lan egiteko kapaz 

izatea, elkartasuna adieraztea, parte-hartzea, ekimentsua izatea, gardentasuna, ekosistema 

ongi kontserbatzea…  

Oraingoan, ez ditugu soilik pintzelada orokorrak emango, baizik eta sakonki aztertuko 

dugu kasua. Horretarako web orriko zein sareko informazioa erabiliko dugu, baina ez hori 

bakarrik, sakonki garatu ahal izateko kooperatibako koordinatzaile den Joseba Larribari skype 

bidezko elkarrizketa bat egin diot, horrela proiektuari balio erantsi bat emanez.  

 

5.1. SORRERA 

Oikocredit 1975. urtean sortu zen Herbeheretan, Garapenerako Kooperatiba Sozietate 

Ekumeniko gisa. Baina kooperatiba honen mugimenduak, 1968. urtean hasi ziren ematen 

Vietnameko gerra zela medio. Horrez gain, aipatzekoa da, Oikocrediten sorrera, Munduko 

elizen kontseiluak onartutako ekimen baten ondorioa izan bazen ere, gaur egun, ez duela 

inongo harremanik elizarekin. Josebak dioenez, ez dute alderdi erlijiosoen sustapen aktiborik 

egiten, diskriminatzailea iruditzen baitzaie.  

 Kooperatiba hau sortzearen arrazoi nagusia, erlijio zein beste erakunde batzuei 

inbertsio zein finantza aukera ezberdinak erakustea zen, beti ere, egoera ahulenean dauden 

pertsonei zuzenduz. Esan behar da, hasieratik, kooperatibak argi zuela, diruak, munduak 

aldaketa positiboak sortzeko balio behar zuela, eta hori ardatz bezala hartuz, kooperatiba 

handituz joan da.  

 Bere izenari dagokionez, esan behar da, “Oiko” eta “Credit” hitzek osatzen dutela. 

Lehenengoak, etxe, komunitate edo mundua esan nahi du. Bigarrenak, aldiz, argi esaten digu 

kooperatiba honek maileguak emango dituela, baina ez hori bakarrik, latineko “credere” 

hitzetik eratorrita dago, beraz, sinistu ere esan nahi du (Oikocredit, 2020ko ekainak 18). 

 Aurrez esan bezala, eliza edota gai erlijiosoekin lotura zuzena duela dirudien arren, 

finantza etikoen irizpideekin egiten dute lan bertan. Gainera, gaur egun, Oikocredit laikoak 
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diren pertsona zein eta erakunde askok osatzen dute, eta ez da inoiz proiektu bat atzera bota 

bere erlijio orientazioa dela eta.  Beraz, esan daiteke Oikocredit sortu zenetik, kontzientzia 

soziala duten pertsonek zein erakundeei finantza etikoen irizpideekin errazago inbertitzea 

ahalbideratu diela, eta horrela, hegoaldeko herrialde txiroenetako pertsona askoren bizitzak 

hobetu dira.  

 Etorkizunari begira, pentsatzen da kooperatiba honek bere printzipioei leial izaten 

jarraituko duela. Josebaren ustez, Oikocreditek urte asko jarraituko ditu sektorean; izan ere, 

ohiko banka ez da kolektibo jakin batzuengana iristen, eta beti izango da beharrezkoa 

erakunde bat, non garrantzitsuena ez den ekonomikoa, baizik eta diru horrek hegoaldeko 

jendearen bizitzetan sortzen dituen aldaketa positiboak.  

 

5.2. ANTOLAKETA 

Oikocreditek egitura deszentralizatua duela esan daiteke; bulego zentrala 
Amersfoorten (Holanda) du, eta horrez gain, eskualdeko 33 bulego, 29 laguntza-elkarte eta 6 
bulego nazional ditu 65 herrialdeetan sakabanatuta. Guztira, 685 erakunde kide ditu 
Oikocreditek inklusio finantzario, nekazaritza eta energia berriztagarriekin lanean, aurreko 
urtean baino 11 gehiago.  

Egitura mota honek, Josebaren aburuz, beste erakundeetatik ezberdintzea 
ahalbidetzen die, hegoaldeko bulegoetan bertako sektorea kontrolatzen duten pertsonak 
baitaude lanean, normalean, bertakoak. Sektore bakoitzerako, aditu bat izan ohi dute; hala 
nola, agronomian adituak nekazaritzarako, eguzki energian adituak…  

Horrez gain, esan behar da, gaur egun Oikocreditek 59.000 bazkide dituela; horietatik 
58.000 norbanako edota bikoteak izan ohi dira, eta beste 1.000 bazkideak, era ezberdinetako 
erakundeak izan ohi dira. Gainera, azpimarratzekoa da, bezeroetatik %85 emakumeak eta %54 
landa-eremuetan bizi direnak izan ohi dira. Hauek baitira, garapen momentuan gehien 
pairatzen dutenak.  

Espainiar estatuan 3 laguntza-elkarte ditu, hain zuzen ere, Oikocredit Catalunya 
(bulegoa Bartzelonan), Oikocredit Sevilla (bulegoa Sevillan) eta Oikocredit Euskadi (bulegoa 
Bilbon). Azken honek, Euskadi izena duen arren, Madril, Gaztela-Leon, Galizia, Asturias, 
Kantabria, Nafarroa eta Errioxan funtzionatzen du. Azpimarratzekoa da elkarte hauek ez direla 
soilik inbertsioak bideratzera mugatzen, kooperatibaren erabakietan ere parte hartzen 
baitute. Hala ere, laguntza elkarteen funtzio nagusiena, lankidetza eredua (mikrofinantzak, 
banka etikoa eta inbertsio arduratsua) zabaltzea izango da, horrela gizartea sentsibilizatzeko 
asmoz. 

Josebak dioenez, hiru laguntza elkarteek beren bilakaera dute, baina egia da, ia 
egunero izaten dutela harremana beraien artean, hau da, zuzenki erlazionatuta daudela, eta 
era berean, bulego zentrala dagoen Oikocreditekin, hau da, Herbeheretako Oikocreditekin. 
Bolondres talde bat ere badu, Madrilen kokatua.  

Oikocreditek, urtean behin, Winter Meeting bat egiten du, elkarteen-topaketa alegia. 
Esan behar da, urtero herrialde ezberdin batean egin ohi dela, eta aurten, hau da, 2020. urteko 
topaketa Bilbon egitekoa zen martxoaren 13-15 asteburuan, baina COVID-19a zela eta, bertan 
behera geratu zen, ondorioz, hurrengo urtean gauzatuko da topaketa hau Bilbon. Bertan, 
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kooperatibaren emaitza ekonomikoak aztertzen dira, eta horrez gain, pertsonekin nola lan 
egin, nola eman informazioa… azaltzen dira, horrela pertsonek ikus dezaten beraiek bertan 
inbertitutako diruak inpaktu positiboak sortzen dituela hegoaldean.  

Oikocreditek Espainian, hiru laguntza elkarte izateaz gain, bolondres talde bat ere 
badu, Madrilen kokatzen dena. Honek, hedapen-jarduerak antolatu eta hiriburuko informazio-
eskaerei erantzuna ematen die.  

2016.urtean kideen kontseilua deiturikoa sortu zen, geroz eta garrantzitsuagoa dena 
profesionalizatu eta eraginkorragoak bihurtzerako garaian. Horrez gain, aipatzekoa da, 2019 
urte amaieran Oikocreditek lanaldi osoko 201 langile zituela, hain zuzen ere, % 52 emakumeak 
izanik. Langileetatik 110ek Herbehereetatik kanpo egiten zuten lan.  

 

5.3. OIKOCREDITEN FUNTZIONAMENDUA ETA INBERTSIOA 

Dakigunez, Oikocrediten helburu nagusia, aldez aurretik kreditu bat lortzeko 
zailtasunak zituzten pertsona edota gizarte erakundeei laguntzea da, hau da, finantzaketa 
eskuratzeko premia handiena duten proiektu zein pertsonetara iristea. Horretarako, mundu 
guztian zehar banatuta dituzten laguntza-elkarteez baliatzen da kooperatiba hau. Baina zer 
egiten du laguntza-elkarte horiekin? Nola laguntzen die garapen bidean dauden 
herrialdeetako pertsonei? Zein da beraien funtzionatzeko era? Galdera guzti hauei ondorengo 
lerroetan emango diogu erantzuna, horretarako lehenik eta behin prozesu guztian agertzen 
diren alderdiak azalduko ditugularik:  

 Inbertitzaileak: Oikocrediten inbertitzean “Contrato de Cuentas en Participación” 
delako dokumentua sinatzen da, horrela bertako bazkide bihurtuz. Horrez gain, 
Nazioarteko Oikocredit Fundazioaren (OISF) Gordailu Ziurtagiria (CDA) jasoko da, 
baina honek ez du botoa bermatzen. Bazkide horien diruarekin garapen bidean 
dauden herrialdeetako enpresa sozialei maileguak emango zaizkie, edota bertan 
inbertituko da. 
 

 Mailegu-emaileak: Hainbat erakundek beraien funtsak uzten dizkie Oikocrediti 
mailegu gisa, hauek horrela egoera kaxkarrenean dauden pertsonei lagun diezaien. 

 

Aipatzekoa da, kooperatiba batek akzioak izatea ez dela ohikoena, baina Oikocredit 
akzioetan banatzen da, Holandako araudiak baimentzen baitio. Beraz, inbertitzaileek 
gutxienez akzio bat erosi beharko dute, 200€ko balioan. Hortik aurrera, nahi dutena inberti 
dezakete, beti ere jakinik, bazkide batek, soilik, boto bat izango duela laguntza elkarteetan 
inbertitzearen kasuan. Horrez gain, dakigun bezala, inbertsio orok dirua galtzea ekar dezake, 
eta Oikocrediten kasuan ere berdina gerta liteke, nahiz eta orain arte ez den momentu hori 
eman. Hala ere, Oikocrediten inbertitzen duten pertsonek momentu horretan diru kopuru hori 
behar ez dutelako, eta gizartean inpaktu positiboak izango dituela ziurtatzen dutelako 
inbertitzen dute. Gainera, aipatzekoa da, Oikocrediten inbertitzen duen edonork edozein 
unetan eska dezakela inbertsioaren berreskurapena. Hau argituta, kooperatiba honen 
funtzionamendua azaltzen has gaitezke.  

Lehenik eta behin, aipatzekoa da, Oikocreditek jasotzen dituen baliabide guztiak funts 
batean taldekatzen direla, horrela zonalde ezberdinetako mailegu zein inbertsioen oreka 
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bermatu daiteke. Horrez gain, erreserba propio deritzon funts bat ere badu, eta egia esan, 
hori izan da negozioa sendo eta iraunkor mantentzearen arrazoia. Funts honekin, arriskua 
suposatzen duten proiektu batzuk finantzatu eta inbertitzaileei, kapitala behar izan ez gero, 
itzuli egingo zaiela bermatzen zaie. 

Oikocrediten inbertitzen duten pertsonek, hau da, bertako bazkideek edota mailegu-
emaileen dirua non gordetzen den jakin eta gero, funts horiekin zer egiten den jakiteko ordua 
iritsi da. Gerta liteke, funts horiekin erakunde bazkideei maileguak ematea, kapital inbertsioak 
egitea edo bono gisa gordetzea.  

Erakunde bazkideei mailegu ematearen kasuan, ohikoena erakunde mikrofinantzarioei 
(% 80 gutxi gorabehera) ematea izango litzateke, horrela hauek maileguak lortzeko zailtasunak 
dituzten pertsona fisikoei mikrokredituak ematen dizkietelarik. Baina bertan ere prozesu bat 
existitzen da. Herrialde horretako bazkideek pertsona fisikoen benetako beharrak 
identifikatzen dituzte, eta pertsona horiengana joko dute maileguak nola funtzionatuko duen 
adieraztera, horrez gain, aholkua ere emango dio. Ezinbestekoa izango da pertsona fisiko 
horren helburua eragin soziala duen jarduera ekonomiko baten sorrera edo hobekuntza 
izatea. Hala ere, gerta liteke mailegua nekazaritza-, manufaktura-, hezkuntza- kooperatibei 
edo beste hainbat enpresa txikiei ematea, beti ere, ziurtatuz erantzukizun sozialeko bazkideak 
direla.  

Kapital inbertsioen kasuan, Oikocrediten sozialki arduratsua den erakunde batek 
laguntza behar duela ikusten badu, eta bertako kapitaleko inbertsio-taldeak inbertitzea egokia 
dela uste badu, erakunde horretan inbertitu eta partaide bihur daiteke, zenbait gestio burutu 
ditzakeelarik. Azkenik, bonoen kasuan, esan behar da, likidezia eta arriskuen kudeaketa 
bermatzeko, Oikocrediten inbertsio etikoen zorro bat mantentzen dela.  

Jada ikusi dugu Oikocreditek zer egiten duen funtsetan gordetzen duten diruarekin, 
egoera zailenetan dauden erakundeei lagundu, alegia. Baina, mailegua erakunde 
mikrofinantzarioari bueltatzean, zer egiten da diru horrekin? Erantzuna erraza da, erakunde 
honek Oikocrediti itzuliko dio mailegua, eta honek inbertitzaileei dibidendu batzuk emango 
dizkie. Tartean, sortutako gastuak ordaindu eta mikrokreditu berriak emango dira.   

Kooperatiba honen funtzionamenduaren atalari bukaera emateko asmotan, aipatu 
behar da, ingelesetik eratorritako “win-win” egoera baten aurrean aurkitzen garela, 
inbertitzaile zein diru-sarrera txikiko herrialdeetako pertsonei egiten baitie mesede, hau da, 
bi aldeak ateratzen dira irabazten. Horrez gain, datu berezi bezala, bezeroen % 80 emakumeak 
eta horietatik % 50 landa-eremuetan bizi dira.  

 

5.3.1. Finantzatzen dituzten sektoreak 

Jada aipatu dugu zein diren Oikocreditek finantzatzen dituen sektoreak, baina soilik 

pintzelada bat eman dugu, azpiatal honetan finantzatzen dituzten erakundeen inguruan 

sakonago jardungo dugu:  

 Mikrofinantzak: Aurreko ataletan aipatu bezala, Hegoaldeko herrialdeetan finantza-

zerbitzuak lortzea ez da lan erraza, ia 2.700 milioi pertsonari ukatu baitzaizkio 

kredituak. Oikocreditek, mikrofinantza etikoen erakundeak babesten ditu, eta 

horrela ohiko finantza-zerbitzuen gabezia konpentsatzen dute. Erakunde hauek 
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mikrokreditu, kreditu zuzenak edota kapital sozialean parte hartzea erabiltzen dute 

pertsona hauek finantzatzeko garaian. Gainera, askotan pertsona horiek behar 

duten bakarra 10€ eta 500€ bitarteko kredituak izaten dira, horrela beraien 

negozio txikia sortzeko. Horrez gain, aipatu behar da, sektore hau orain dela 5 

urterekin alderatuz, Fintech bezalako alorretan murgildu da, hau da, finantza-

teknologian. 

 

 Nekazaritza: Munduko pertsona pobreenen laurden bat landa-eremuetan bizi da, 

beraz, asko nekazaritzaz bizi dira. Beraien diru-sarrerak ziklikoak direnez, ez zaie 

kreditu bat hain erraz ematen. Oikocredit landa-eremuetako erakundeak 

finantzatzeaz arduratzen da, horrela erakunde horiek pertsona behartsuenei 

laguntzen dielarik.  

 

 Energia berriztagarriak: 2014. urtean kooperatiba honek, Amersfoorten, energia 

berriztagarriko unitatea zabaldu zuen, horrela, gehienbat Latino Amerikan, eguzki-

energia, eolikoa, zentral hidroelektriko txikiak, biomasa eta energia-

eraginkortasuna finantzatzeko asmoarekin. Horrez gain, energia garbia sortu eta 

banatzearen inguruko proiektuak ere finantzatuko ditu, horrela, elektrizitatea 

behar den lekuan sortuko delarik.  

 

Energia berriztagarrian inbertituz, Oikocreditek, baztertutako eskualdeetan geroz 

eta handiagoa den elektrizitate-eskaerari modu ekonomiko, sozial, eta batez ere, 

ekologikoan erantzutea du helburu (Oikocredit, 2020ko ekainak 17). 

 

 Bidezko merkataritza: Merkataritza mota hau sustatzen duten erakundeei laguntza 

ematen die Oikocreditek, horretarako, mailegu, kreditu, kapitala eta zenbait berme 

eskaintzen dizkietelarik. Esan beharra dago, Oikocredit bidezko merkataritzaren 

finantzazio-iturri nagusienetako bat izan dela, 20 urte baino gehiagoz Bidezko 

Merkataritzaren Nazioarteko Elkarteko kide izan baita.  

 

Finantzatzen dituen sektoreen inguruko informazioa eman ostean, hurrengo irudian 

2020ko martxoaren 30eko portzentaiak ikusiko ditugu, horrela zein den gehien finantzatzen 

den sektorea adieraziz.  
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IRUDIA 5: FINANTZAKETA SEKTOREAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: (Oikocredit, 2020ko ekainak 17) 

 

 Irudi honetan, argi eta garbi ikusten da finantzaketaren gehiengoa inklusio 

finantzariora bideratzen dela, finantzaketa osotik % 80 suposatuz. Egia esan, urtero 

finantzaketaren gehiengoa eraman du sektore honek, eta horren arrazoi nagusia finantza-

inklusioaren digitalizazioa izan da, urtez urte handitzen baitoa horrela finantzatzeko era 

eraginkorragoak izateko. Hauen helburua, bezeroen beharretara egokitzen diren zerbitzu 

arduratsuak eskaintzea da, beti ere, kostu merke batean.  

 Jakina denez, nekazaritzan arriskuak oso altuak izaten dira, hala ere, Oikocreditek 

bertako nekazari zein diru-sarrera txikiak dituzten landa-eremuetako biztanleak finantzatzen 

jarraitzen du, hain zuzen ere, finantzaketaren % 15 suposatuz.  

Energia berriztagarriei dagokionez, beste sektoreekin batera, gutxien finantzatzen 

diren sektoreak dira, nahiz eta azken urteotan aurrera pauso handiak eman diren. Hala ere, 

aipatzekoa da, 840 milioi pertsona elektrizitaterako sarbiderik gabe bizi direla kalkulatzen 

dela.   

Jada finantzatzen diren sektoreak zein diren jakinik, zer finantzatzen duten 

inbertitzaileei nola jakinarazten zaien jakiteko ordua iritsi da. Esan behar da, hiru hilean behin, 

bazkideei boletin bat bidaltzen zaiela, bertan informazio hori adieraziz, eta beste hainbat. 

Horrez gain, urtean behin, entitatearen inpaktu sozialari buruzko memoria bidaltzen zaie 

formatu elektronikoan.  
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5.3.2. Oikocrediten inbertitzearen arrazoiak 

Kooperatiba honetan lan egingo duten erakundeak zein izango diren erabakitzerako 
orduan, hainbat irizpide jarraitzeaz gain, prozesu luze bat aurkitzen da atzean. Ohikoena, epe 
luzerako harremanak ziurtatzearen alde apustu egitea da, baina horretarako ezinbestekoa 
izango da erakunde horri jarraipen bat egitea, gizarte-erantzukizuna epe guztian zehar 
mantentzea funtsezkoa baita (Oikocredit, 2020ko ekainak 17). 

Baina zergatik inbertitu beharko genuke kooperatiba honetan, eta ez beste batean? 
Zer eskaintzen digu kooperatiba honek beste edozeinek eskaintzen ez diguna? Bada, 
Oikocrediten inbertitzea garrantzitsua da, honek eskaintzen diguna ondorengoa baita:  

 Eragin soziala: Oikocreditek behar gehiena duten pertsonei laguntzeko asmoa 
duten proiektuetan inbertitzen du, horrela bizitza hobea eskaintzeko asmoz. Beraz, 
gurekin lan egiten duten erakundeek gure balioak partekatzen dituztela ziurtatzen 
dugu.  

 

 Epe luzera konpromezua: Oikocreditek hondamendi natural baten aurrean babesa 
ematen du, eta batzuetan momentu txarrak igarotzen dira, baina beraiekin lan 
egiten duten erakundeek bertan jarraitzen dute.  

 

 Lursailarekiko hurbiltasuna: Finantzaketa gehien behar duten lurraldeetan 
Oikocrediten bazkide diren erakundeak egoten dira, horrela bertako langileek 
pertsona behartsuenei lagundu ahal izateko.  

 

 Arriskuen kontrola: Gure finantza-jarraipeneko sistemak eta gure egitura 
operatiboaren egonkortasunak merkatuaren aldakortasunari aurre egiteko eta 
arriskuak kontrolatzeko aukera ematen digute. Eta horrez gain, gure finantzaketa 
zorroa finantza-, gizarte-, sektore- eta herrialdearen arriskuak mugatzeko 
egituratuta dago (Oikocredit, 2020ko ekainak 17). 

 

 Espiritu kooperatiboa: Printzipio kooperatiboetan sinisten du, eta parte-hartzea 
nortasun-ezaugarri bihurtzen dute, guztiek eskubide bera baitute erabaki 
estrategikoak hartzeko.  

 

Atal honen bukaerara iritsi gara, eta kuriositatea piztu didan datu bat ematea egokia 
iruditu zait. Kasu hau aztertzen ari nintzela, Caritas eta Fiare banka, Oikocrediten inbertsoreak 
direla irakurri dut. Egia esan, Caritasenak ez dit asko harritu, eta Josebari galdetu nionean, 
beste erakunde batek bezala funtzionatzen zutela beraiekin erantzun zidan.  

Fiareren kasuak aldiz, harritu egin zidan, eta Josebaren elkarrizketan, biak 
kolaborazioan egiten dutela lan enteratu nintzen. Oikocrediteko presidentea den, Jorge 
Berezo, Fiare bankako diruzaina da, eta hori dela eta, erlazio oso estua dute. Horrez gain, 
kreditu-lerro batean oinarritzen den lankidetza-akordio bat dute sinatuta. Bertan, bi 
erakundeetako edonork diruzaintza krisi bat izatearen kasuan, 5 milioi eurotako bermea dute, 
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hau da, Oikocreditek behar izanez gero, Fiarek diru hori utziko lioke, eta alderantziz. Gainera, 
foro askotan daude elkarrekin; hala nola, FEBEA, REAS… 

Azkenik, inbertsio eta funtzionamenduarekin bukatzeko, Oikocreditek ez duela 
marketin kanpainarik erabiltzen aipatu nahiko nuke, beraien ezagutza ahoz aho eman da, 
nahiz eta oraindik ez izan oso ezagunak.  

 

5.4. PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

Oikocrediten betebeharra gizabanakoaren bizitzan aldaketa positibo bat eragitea da, 

baina horretarako ezinbestekoa da finantzatuko dituzten proiektuak arretaz aukeratzea.  

Gizarte jarduera kudeatzeko tresnen azken berrikuntzak erabiltzen ditu, hauek 

ondorengoak izanik: proiektu egokiak hautatu, gizarte-jardueraren adierazleak monitorizatu, 

erakunde laguntzaileek beren helburu sozialei erantzutea, laguntza eta gaikuntza ematea, 

produktu zein zerbitzuak garatzeko laguntza jaso duten erakundeen iritzia jasotzea…Tresna 

hauen ondorioz, proiektuak pertsona-talde egokiengana iritsi eta jendeari pobreziatik 

ateratzen laguntzen dioten zerbitzuak ematen dizkietela ziurtatzen du.  

Hori da teorikoki esaten digutena, baina benetan zein da beraiek erabiltzen dituzten 

irizpideak proiektu batean inbertitu ala ez erabakitzerako orduan? Josebak dioenaren arabera, 

4 faktore begiratzen dituzte laguntza elkarteek.  

Lehenik eta behin, proiektuak emakumearengan eragina duen begiratzen da. Ondoren, 

erakunde mota baloratzen da; sozietate anonimoa, kooperatiba, ETEak, finantza erakundea… 

den, alegia. Begiratzen den beste faktoreetako bat ingurumenean duen eragina da. Eta 

azkenik, Oikocreditek finantzatzea beharrezkoa den aztertzen da. Horren arrazoia interesak 

dira, Oikocreditek finantzatzen badu, interesak Europako bazkideengana joango dira, eta ez 

bertako lurraldeko jendearengana.  

Lau faktore horiek betetzearen kasuan, proiektu hori finantzatzea erabakitzen da, 

baina nola koordinatzen da munduan zehar dauden eskualdeetako bulegoen artean 

mikrokredituak emateko diruaren eskuragarritasuna? Josebak dioenaren arabera, aurkeztu 

den proiektu-zorro zein sektorearen araberakoa izaten da normalean, beti egoten baita 

bezero posibleen zorro handi bat. Horrez gain, herrialdeak momentu horretan duen arriskua 

ere begiratuko da.  

 

5.5. ANALISI FINANTZARIOA 

Atal honetan, Oikocrediten analisi finantzarioa egingo dugu, baina ba al dakigu 

benetan zer den analisi finantzario bat? Eta zertarako balio duen? Zein metodo dauden hori 

egiteko? 

Analisi finantzarioaz jarduten dugunean, ezinbestekoa da enpresaren urteko txostenak 

(balantzea, Galdu-Irabazi kontua…) begiratzea, honen funtzio nagusia enpresaren 

kontabilitate informazioa aztertu zein interpretatuz, egungo egoera diagnostikatu eta 

etorkizunean nola garatuko den proiektatzea izango baita.  
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Bi metodo ezberdin bereiztu behar dira azterketa honetarako; batetik, azterketa 

bertikala, soilik epe batean oinarritzen dena, eta bestetik, azterketa horizontala, epe batean 

baino gehiagotan oinarritzen dena. Kasu honetan, azterketa horizontala gauzatuko dugu, 

nahiz eta egia den 2019.urtean zentratuko garela, beti ere, 2018.urtearekin konparatuz.  

Horrez gain, aipatzekoa da, finantza-azterketa hau gauzatzen denean, oinarrizko hiru 

kontzeptu daudela; hala nola, errentagarritasuna, likidezia eta kaudimena. Beraz, 

ezinbestekoa izango da horien inguruko informazioa ematea. 

Jada analisi finantzarioak zertarako balio duen jakinda, gauzatzea besterik ez zaigu 

falta. Horretarako, atal hau 3 azpiatal nagusitan banatuko dugu. Lehenik eta behin, 

Oikocreditek gaur egun duen estrategia azalduko dugu. Ondoren, balantze zein galdu irabazi 

kontuetan oinarrituz, gaur egun duen egoera finantzarioa azalduko dugu. Eta azkenik, ratio 

batzuk kalkulatuko ditugu, egoera finantzarioan gehiago sakontzeko asmoz.  

 

5.5.1. Oikocrediten estrategia 

Kooperatiba honen estrategiaren inguruan jarduten dugunean, ezinbestekoa da, 

estrategia-batzordeaz hitz egitea. Hau, “estrategien garapen-prozesua berrikusteaz, horien 

ezarpena monitorizatzeaz eta negozio-aukera estrategikoen eta berrikuntzaren azterketa 

sustatzeaz arduratzen da” (Oikocredit, 2020ko ekainak 17, 22.orrialdea).  

Estrategia-batzordeaz gain, badaude beste bi kontzeptu, estrategia alorrean, garatzea 

ezinbestekoak direnak; hala nola, enpresaren misio eta ikuspegia. Baina, ba al dakigu zer esan 

nahi dugun bi hitz horiekin? Misioan, enpresaren izateko arrazoia eta helburu nagusiak 

deskribatzen dira. Aldiz, ikuspegian, enpresak etorkizunean lortu nahi dituen helburuak 

adieraziko dira.  

Kooperatiba honen misio nagusia, pertsona guztiei arduraz inbertitzen erakustea da, 

horretarako zerbitzu finantzarioak eskaintzen dituelarik. Horrez gain, diru-sarrera txikiak 

dituzten pertsona zein komunitateen bizi kalitatea modu iraunkorrean hobetzeko asmoz, 

erakundeei laguntzen die. Ikuspegiari dagokionez, gizarte global eta justu bat nahi du, non 

baliabideak modu iraunkorrean partekatzen diren, eta pertsona guztiek bizitza duin bat 

izateko aukera duten (Oikocredit, 2020ko ekainak 17).  

Estrategiaren inguruko hainbat kontzeptu jorratu ditugu, baina oraindik ez dugu aipatu 

enpresa honek urte hauetarako garatua duen estrategia plana. Egia esan, bi urte daramazkite 

asmo estrategiko hauekin, 2018.urtean garatu baitzituzten asmo hauek 2022.urtera arte 

mantentzeko asmotan (Oikocredit, 2020ko ekainak 17).  

- Inklusio finantzario, nekazaritza eta energia berriztagarrien sektoreetako diru-

sarrera txikiak dituzten pertsonengan jartzen dute arreta, bereziki.  

- Behar handiena eta aukera gehien dituen merkatuetan egiten dute lan.  

- Gizartean ahalik eta eragin handiena izan nahi dute, beti ere, ingurumena sustatuz 

eta bidezko finantza-errendimenduak sortuz.  

- Bazkide diren erakundeentzat inbertitzaile sozial gogokoena eta garapenerako 

bazkidea izan nahi dute.  
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- Berain inbertsoreei gizarte aldaketarako mugimendu global baten parte izateko 

aukera eskaintzen die, eta horrez gain, beraien inbertsoreen komunitate globala 

hazi nahi dute.  

Hauek izanik Oikocrediten asmo estrategikoak, kooperatiba horren parte den 

ikuskapen-kontseiluaren 2020.urteko lehentasun nagusia, asmo horiek betetzen dituztela 

bermatzea izango da.  

 

5.5.2. Gaur egungo egoera finantzarioa 

 Azpiatal honetan, Oikocreditek gaur egun duen egoera finantzarioaz jardungo dugu, 

horretarako 2019ko urteko txostenetaz baliatuko garelarik. Aipatzekoa da, urte hori 

Oikocreditentzat, berrikuntza eta trantsizio urte bat izan zela, eta baita aldaketetara 

egokitzeko urtea ere. Hala ere, badaude datu gutxi batzuk 2020ko martxoaren 31ekoak.  

  Jakina denez, Oikocrediten egoitza nagusia Holandan dago, eta bertako moneta euroa 

da, hala ere, garapen finantzaketarako egiten dituen inbertsioen zati esanguratsu bat Estatu 

Batuetako dolarretan eta beste moneta nazional batzuetan egiten dira. Horren arrazoi 

nagusia, inbertsio gehienak Afrika, Asia, Latino Amerika eta Kariben oinarritzen direlako da, 

baina hori aurrerago sakonduko dugu.  

 Aurrez aipatu bezala, atal honetan ezinbestekoa izango da balantze zein galdu 

irabaziko datuetan oinarritzea, bestela ezinezkoa izango baita benetan gaur egun duen egoera 

azaltzea. Hori horrela izanik, beraien 2019. urteko txostenean argitaratuta dauden kontu 

horiek hartu, eta beraien balio erlatibo zein zenbaki indizeak kalkulatu ditut, horrela 

bilakaeraren inguruan informazio gehiago emango baitut, eta urteak igaro ahala egoera 

finantzarioa hobetu ala okertu den ondorioztatuko dut, kasu batzuetan ez bainaiz soilik 2018 

eta 2019 urteak konparatzeaz arduratuko.  
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TAULA 3: OIKOCREDITEN BALANTZEA (2018 eta 2019. URTEAK, milakotan) 

 

 2019/12/31 
Balio 

erlatiboak 
Zenbaki 
indizeak 

2018/12/31 
Balio 

erlatiboak 
Zenbaki 
indizeak 

 2019/12/31 
Balio 

erlatiboak 
Zenbaki 
indizeak 

2018/12/31 
Balio 

erlatiboak 
Zenbaki 
indizeak 

AKTIBO EZ-KORRONTEA 1.016.360 % 77,56 103,12 985.652 % 76,23 100 ONDARE GARBIA 1.217.520 % 92,91 103,05 1.181.513 % 91,38 100 

1.Ibilgetu ukiezina 316 % 0,02 69,00 458 % 0,04 100 1.Kapital Soziala 1.129.832 % 86,22 104,37 1.082.492 % 83,72 100 

2.Ibilgetu materiala 4.209 % 0,32 86,14 4.886 % 0,38 100 2.Erreserbak 80.548 % 6,15 88,69 90.816 % 7,02 100 

3.Aktibo finantzarioak 1.011.835 % 77,22 103,22 980.308 % 75,82 100 
3.Kanbio-tasa mugatuaren 
erreserba 

(11.875) - % 0,91 129,81 (9.148) - % 0,71 100 

Garapenerako finantzaketa 971.396 % 74,13 100,08 970.594 % 75,07 100 
4.Arrisku funtsak moneta 
lokalean 

   10.002 % 0,77 100 

Egiteke dagoen garapenerako 
guztizko finantzaketa 

1.064.591 % 81,24 101,72 1.046.583 % 80,95 100 5.Diru-laguntzak 4.741 % 0,36 107,34 4.417 % 0,34 100 

Galeren eta narriaduren 
hornidura 

(93.195) - % 7,11 122,64 (75.989) - % 5,88 100 
6.Urtean banatu gabeko diru-
sarrera garbiak 

14.274 % 1,09 1123,94 1.270 % 0,10 100 

Beste balioak 35.270 % 2,69 738,64 4.775 % 0,37 100 7.Hirugarrenen interesak    1.664 % 0,13 100 

Beste aktibo finantzario batzuk 5.169 % 0,39 104,66 4.939 % 0,38 100        

       HORNIDURAK 1.052 % 0,08 58,41 1.801 % 0,14 100 

AKTIBO KORRONTEA 293.999 % 22,44 95,67 307.291 % 23,77 100        

4.Taldeko inbertsioak 139.821 % 10,67 96,94 144.240 % 11,16 100 PASIBO EZ-KORRONTEAK 62.463 % 4,77 109,95 56.808 % 4,39 100 

5.Kobratzeko geratzen diren 
Aktibo korronteak 

44.332 % 3,38 82,52 53.724 % 4,16 100        

6.Diruzaintza 109.846 % 8,38 100,47 109.327 % 8,46 100 PASIBO KORRONTEAK 29.324 % 2,24 55,52 52.821 % 4,09 100 

              

GUZTIRA 1.310.359 % 100 101,35 1.292.943 % 100 100 GUZTIRA 1.310.359 % 100 101,35 1.292.943 % 100 100 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Oikocredit, 2020ko ekainak 18, 24-25. orrialdeak) 
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 2019. urteko balantzeko datuetan oinarrituz, ikus daiteke kooperatiba honen 

inbertsioak urte batetik bestera % 1,35 handitu direla, inbertsio handienak epe luzera ematen 

direlarik, hain zuzen ere, inbertsio osotik % 77,56 suposatuz. Horren arrazoia zein den argi 

dago, aktibo finantzarioa alegia, bertan txertatzen baitute garapenerako finantzaketaren 

alorra, eta dakigunez, kooperatiba honen funtsa, pertsona behartsuenei laguntzea da, horrela 

garapen bidean dauden herrialdeak finantzatzen dituztelarik gehienbat. Hala ere, ikusi 

daiteke, urte batetik bestera galeren eta narriaduren hornidurak, % 22,64ko hazkuntza izan 

duela, horren arrazoi nagusia finantza-zailtasun batzuei aurre egin behar zien nekazaritzako 

bazkide batek 7,9 milioi euroko inbertsioa egitea izan zen.  

 Ildo beretik jarraituz, esan behar da, Oikocrediten hedapen helburuak martxan jarraitu 

duela hautatutako 33 herrialde fokaletan, zorroa adostutako arrisku-mailen barruan 

mantendu zuten, eta marjinak hobetu zituzten, gizartearentzako maileguen kostuetan 

oinarritutako prezio lehiakorragoen bidez. Hazkundea pentsatu baino motelagoa izan zen, 

berregituraketa lanak amaitzen ari baitziren.  

Garapenerako finantzaketari dagokionez, badakigu hainbat sailkapen egiten direla zeni 

finantzatzen zaion jakiterako orduan; hala nola, finantzaketa-mota, sektorea eta eskualdea. 

Aurreko azpiatal batzuetan hitz egin dugu sektore zein finantza motaz, beraz, oraingoan 

eskualdean oinarrituko gara. Kasu honetan, ez gara 2019 urteko datuetan oinarrituko, 

eguneratutako 2020ko martxoko datuak baititugu, eta ez baita aldaketa nabarmenik eman 

hilabete horietan zehar.  
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IRUDIA 6: FINANTZAKETA ESKUALDEAREN ARABERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: (Oikocredit, 2020ko ekainak 17) 

 

 Kasu honetan, argi eta garbi bereiz dezakegu zein den finantzazioaren gehiengoa 

eramaten duen eskualdea, hain zuzen ere, Latinoamerika eta Karibe % 47rekin, baina ez da 

sektorean bezain besteko aldea ikusten. Horrez gain, aipatzekoa da Asiak finantzaketaren 

laurden bat baino gehiago eramaten duela (% 28), eta Afrikak % 19a. Soberan geratzen den % 

7a, ikus daiteke beste eskualde batzuentzat geratzen dela.  

Hauek izanik gehien finantzatzen diren eskualdeak, aipatzekoa da, 2019 urte amaieran 

finantzazioa gehien jaso zuten herrialdeak ondorengoak izan zirela, hurrenez hurren: India, 

Ekuador, Kanbodia, Bolivia, Mexiko, Paraguai, Argentina, Honduras eta Kenya.  

Garapenerako finantzaketaren inguruko informazioa eman ostean, balantzea 

komentatzera igaroko naiz berriro, hain zuzen ere, epe laburreko inbertsioetara. Ikus 

dezakegu, inbertsio osotik % 22,44 suposatzen dutela, eta bertan gehien nabarmentzen dena 

taldeko inbertsioak dira, diruzaintzarekin batera. Baina zein da horren arrazoi nagusia? 

Ikerketa guztian jardun dugu Oikocrediten bazkide laguntzaileez, eta hori da arrazoia, bertan 

inbertsioak egiten baitituzte. Diruzaintzaren kasua, ez da batere arraroa, enpresa orok izan 

behar baitu eskudirua. 

Balantze horretan oinarrituz, esan behar da finantza-iturri nagusia barne finantzaketa 

dela, eta txostena irakurri ostean hori horrela dela argi geratu zaigu, batez ere bazkideen 

kapitalarekin finantzatzen baitira inbertsioak. Horrez gain, aipatzekoa da, kooperatiba 

honetan kanpo-finantzaketak ez duela eragin handirik.  
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Balantzearen alorra bukatutzat emanik, Galdu Irabazien kontuarekin hasteko garaia 

iritsi da, bere ekitaldiko emaitza eta beste hainbat kontuen bilakaeran zentratuko garelarik.  
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TAULA 4: OIKOCREDITEN GALDU IRABAZI KONTUA (2018 eta 2019. URTEAK, milakotan) 

 
2019/12/31 

Zenbaki 
indizeak 

2018/12/31 
Zenbaki 
indizeak 

1.Interesak eta antzerako sarrerak 97.034 118,26 82.048 100 

Garapenerako finantzaketa-zorroko interesa 91.495 110,22 83.010 100 

Epe luzeko inbertsioen interesak 2.274 90,74 2.506 100 

Inbertsio epearen balio handitzea 3.265 94,15 (3.468) 100 

2.Interesak eta antzerako gastuak (1.658) 66,53 (2.492) 100 

Gastu finantzarioak (1.658) 66,53 (2.492) 100 

3.Akzioetan egindako inbertsioetatik datozen diru-sarrerak 4.354 263,56 1.652 100 

Akzioetan egindako inbertsioen salmentaren emaitza 6.087 1186,55 (513) 100 

Dibidenduak 2.056 94,97 2.165 100 

Kudeaketa-ordainsarietarako funtsak (3.789)       

4.Diru laguntzegatiko diru-sarrerak 1.054 98,69 1.068 100 

5.Bestelako diru-sarrera eta gastuak (35.686) 120,53 (29.607) 100 

Aldaketak kanbio-tasan (1.336) 56,78 (2.353) 100 

Estaldura-primak eta hornidurak (34.643) 126,94 (27.291) 100 

Beste balio batzuen dibidendua 208     100 

Bestelakoak 85 229,73 37 100 

USTIAPENEKO EMAITZA 65.098 123,60 52.669 100 

      

6.Gastu orokor eta administratiboak (31.505) 84,96 (37.081) 100 

Pertsonala (21.472) 90,65 (23.687) 100 

Bidaiak (874) 86,71 (1.008) 100 

Bestelako gastuak (9.159) 73,95 (12.386) 100 

7.Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzeagatiko 
emaitza 

(23.110) 
153,81 

(15.025) 100 

Inorenganatzeagatiko emaitza (9.261) 80,24 (11.542) 100 

Narriadura (13.849) 397,62 (3.483) 100 

EMAITZA FINANTZARIOA (54.615) 104,82 (52.106) 100 

      

ZERGA AURREKO EMAITZA 10.483 1861,99 563 100 

8.Mozkinen Gaineko Zerga (3.400) 183,19 (1.856) 100 

      

ZERGA ONDORENGO EMAITZA 7.083 547,80 (1.293) 100 

9.Hirugarrenen interesak     (96) 100 

10.Funtsen gehikuntzak (-) eta funtsen liberazioak (+) 7.191 270,44 2.659 100 

      

EKITALDIKO EMAITZA 14.274 1123,94 1.270 100 
 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Oikocredit, 2020ko ekainak 18, 26. orrialdea) 
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Ekitaldiko emaitzan oinarritzen bagara, argi eta garbi ikusten da irabaziak ditugula, 

baina aurreko urtearekin konparatzen hasten bagara, ikus daiteke diferentzia oso handia dela. 

Horren arrazoi nagusia, garapenerako oinarrizko finantzaketa-jarduerekin zerikusirik ez zuten 

hainbat faktore barneratzea izan zen, hain zuzen ere, inbertsio funts bat eta eredu operatiboa 

berregituratzearen ondorioz sorturiko kostu bat. Beraz, esan daiteke, dibidenduak banatu 

behar izatekotan, 2019. urteko diru-sarrera erabilgarria 10,1 milioi eurokoa izan zela. Hala ere, 

aipatzekoa da, diferentzia horren beste arrazoietako bat garapenerako finantzaketa % 10,22 

handitzea izan daitekeela.  

 Horrez gain, ikus daiteke, estaldura prima zein hornidurek, ustiapeneko emaitza asko 

murrizten dutela. Kasu honetan, hori ohikoa iruditzen zait, Oikocredit banku bat ez izan arren, 

maileguak ematen baitizkie erakundeei, beraz, kreditu-arriskua du beregain, hau da, gerta 

liteke kreditu hori berriro bere eskutan ez egotea.  

 Emaitza finantzarioari dagokionez ere, esan behar da, nahiko altua dela, eta horren 

arrazoi nagusia kooperatiba horretako langileei ordaintzea izango litzateke. Hau ikusirik, 

badakigu zergatik murriztu den garapeneko finantzaketa gutxi gorabehera 91 milioi izatetik, 

ekitaldiko emaitza 14 milioi izatera.  

 

5.5.3. Ratioak 

Finantza-ratioak neurketa- eta konparazio-unitate kontableak eta finantzarioak 

ematen dituzten koefizienteak dira. Bi finantza datu zatituko dira elkarren artean, eta horrela 

erakundearen gaur egungo edota iraganeko egoera aztertzea ahalbidetzen da. Kasu honetan, 

bost ratio ezberdin aztertuko ditugu, Oikocrediten 2019. urte amaierako datu finantzarioekin 

kalkuluak burutuz.  

 

KAUDIMEN RATIOA 

Kaudimen-ratioak edo beste era batera esanda berme ratioak, zure enpresaren 

ordainketa-gaitasuna adierazten du, beraz, finantza arazoekin hasiz gero eta ratio hau 

kalkulatuz gero, momentuan konturatuko zara zerbait ez doala ondo. Ondorioz, esan daiteke, 

enpresa batek kalkulatu beharreko ratio garrantzitsuenetako bat dela, horrela, zure 

enpresaren egoera ekonomiko eta finantzario leial eta zehatz bat islatuko baituzu (Trenza, 

2018).   

Bertan, epe laburreko zein epe luzeko ratioak ezberdintzen dira, eta aipatzekoa da, 

ratio horien balioa 1 baino handiagoa bada, enpresa kaudimendun baten aurrean aurkitzen 

garela, hau da, baditu nahiko baliabide propio bere ondasun eta eskubideak finantzatu ahal 

izateko. Aldiz, 1 edo txikiagoa bada, kaudimen gabea izango dela argi dago, beraz, egoera 

hobetu beharko du enpresak.  

𝐸𝑝𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟𝑟𝑒𝑘𝑜 𝑘𝑎𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑎 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑏𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎
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𝐸𝑝𝑒 𝑙𝑢𝑧𝑒𝑘𝑜 𝑘𝑎𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑎 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑏𝑜𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜𝑎
 

 

ZORPETZE RATIOA 

 Zorpetze ratioaz jarduten dugunean, pasibo galdagarria ondare garbiarekin 

erlazionatzen duen finantza-ratio batez ari gara, zeinek enpresaren egoera finantzarioa 

ebaluatzen duen. Egokiena, ratio honen balioa 0,5 – 0,6 bitartekoa izatea izango litzateke, hori 

baino gutxiago izatearen kasuan, akziodunak errentagarritasuna galtzen ariko lirateke, eta 

alderantziz gertatuz gero, deskapitalizazioa ematen ari dela pentsatuko dugu (Gizapedia, 

2020ko ekainak 24).  

𝑍𝑜𝑟𝑝𝑒𝑡𝑧𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎

𝑂𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎+𝑝𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜𝑎
=

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝑒𝑧−𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎+𝑝𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎

𝑂𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎
  

 

AUTONOMIA FINANTZARIOAREN RATIOA 

Ratio honekin enpresak bere burua finantzatzeko duen gaitasuna neurtzen da, beraz, 

helburu gisa eragiketak kudeatzean aktiboen erabilpena neurtzea izango da, horrela 

errentagarria den edo ez jakiteko asmoz. Esan daiteke, geroz eta ratio handiagoa, orduan eta 

finantza-autonomia handiagoa izango dugula, beraz, etorkizunean gerta daitezkeen 

ziurgabetasun egoeren aurrean bizirauteko aukera gehiago daude  (Promedio, 2019).  

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑧𝑎𝑟𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎 =
𝑂𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜𝑎
 

 

LIKIDEZIA RATIOA 

Likidezia edota froga garratzaren ratioak, helburu gisa diruzaintza sortzea du, hau da, 

enpresaren aktiboak epe laburrean likidezian bihurtzeko gaitasuna neurtzen duen ratioa da. 

Beraz, emaitza kaxkarra ateraz gero, sozietateak ordainketa betebeharrak, bazkide zein 

inbertsoreen truke eskaera edota ordainketa konpromisoak ezingo ditu bete.  

𝐿𝑖𝑘𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎 =
𝐵𝑖ℎ𝑢𝑟𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑧𝑖𝑢𝑟𝑟𝑎+𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎
=

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑏𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎−𝑖𝑧𝑎𝑘𝑖𝑛𝑎𝑘

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎
  

 

ERABILGARRITASUN RATIOA 

Erabilgarritasun ratioak edo beste era batera esateko berehalako likideziaren ratioak, 

enpresaren baliabide likidoekin epe laburreko zenbat zor likidatu daitezkeen adierazten digu. 

Esan behar da, balio optimoaren inguruan hainbat hipotesi daudela, enpresa zein sektore 

motarekin zuzenki erlazionatuta baitago, beraz, oso erlatiboa da. Hala ere, hainbat 

ekonomialarik diote balio optimoa 0,3 eta 0,4 balioen artean kokatzen dela (Rendo, 2020).  

𝐸𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎 =
𝐸𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎 (𝑑𝑖𝑟𝑢𝑧𝑎𝑖𝑛𝑡𝑧𝑎)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑏𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎
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BERANKORTASUN TASA 

Berankortasunaz jarduten dugunean, ezarritako epean zorra ordaindu ez duen 

pertsona fisiko edota juridiko batez jarduten dugu. Bertan, 4 egoera bereiztu behar dira (El 

blog de Icired, 2018): 

- Arrisku normala: Maileguan utzitako zenbatekoa, ezarritako epeetan inolako 

arazorik gabe itzultzeko probabilitate handia edo osoa dakartenak. 

- Zalantzazko arriskua: 90 egunetik gorako atzerapena dakarten eragiketak 

barneratzen dira bertan.  

- Huts egindako arriskua: Inbertitutakoa berreskuratzea zalantzazkoa edo 

zalantzazkoa izango da. Horregatik, baja ematen zaio aktiboari.  

- Arrisku subestandarra: Arrisku hori eragiketa mota batean aurkitzen dugu, eta ezin 

da ziurgabetzat jo. Kasu horretan, bankuak, jasotzen duen babesa baino galera 

gehiago hartu beharko ditu bere gain.  

Espainian, berankortzat jotzen da ordaindu gabeko hiru ordainagiri baino gehiago 

pilatu dituen norbait. Horrez gain, aipatzekoa da, Oikocrediten kasuan, zalantzazko arriskua 

erabiltzen dela, normalean, erakunde gehienek hori kalkulatzen baitute, eta horrela 

kalkulatzen da. 

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑎 =
𝑍𝑎𝑙𝑎𝑛𝑡𝑧𝑎𝑧𝑘𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑠𝑘𝑢𝑎𝑘 (𝑜𝑟𝑑𝑎𝑖𝑛𝑑𝑢 𝑔𝑎𝑏𝑒𝑘𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑢𝑎𝑘)

𝐴𝑟𝑟𝑖𝑠𝑘𝑢 𝑔𝑢𝑧𝑡𝑖𝑎𝑘 (𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑢 𝑔𝑢𝑧𝑡𝑖𝑎𝑘)
  

 

Jada ratio bakoitzaren esanahia zein den aztertu ondoren, Oikocrediten ratioak 

kalkulatuko ditugu, eta horrekin enpresa nola dagoen azaldu dezakegu. 

 

TAULA 5: 2019. URTEKO DATUEKIN KALKULATUTAKO OIKOCREDITEN RATIO FINANTZARIOAK 

 KALKULOAK ESANAHIA 

Epe laburreko 
kaudimena 

 

Enpresa kaudimenduna da epe laburrera. 

Epe luzeko 
kaudimena 

 

Enpresa kaudimenduna da epe luzera. 

Zorpetze ratioa 

 

Ditugun finantza iturrien euro bakoitzeko, 0,07€ko 
zorrak ditugu. 

Autonomia 
finantzarioaren 

ratioa 
 

Enpresak kanpo baliabideetatik erabiltzen duen euro 
bakoitzeko, 13,11€ erabiltzen ditu baliabide 
propioetatik.  

Erabilgarritasun 
ratioa 

 

Epe laburreko zorren euro bakoitzeko, enpresak 
3,75 euro ditu erabilgarri diruzaintzan.  

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Oikocredit, 2020ko ekainak 18, 24-25. orrialdeak) 

 

62.463 + 29.324

1.310.359
= 0,07 

293.999

29.324
= 10,02 

1.016.360 + 293.999

62.463 + 29.324 + 1.052
= 14,11 

1.217.520

62.463 + 29.324 + 1.052
= 13,11 

109.846

29.324
= 3,75 
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TAULA 6: 2020. URTEKO OIKOCREDITEN RATIO FINANTZARIOAK 

 INFORMAZIOA ESANAHIA 

Berankortasun tasa %6,8 Maileguak ez kobratzeko %6,8ko arriskua dago.  

Likidezia ratioa %21,1 Epe laburreko zorren euro bakoitzeko, 21,1 aktibo korronte ditugu. 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Oikocredit, 2020ko ekainak 17) 

 

Hau ikusirik, azpimarra dezakegu Oikocrediten finantzaketaren gehiengoa, bere 

kapitala dela, eta ez dela kanpo finantzaketarekiko dependente. Nire aburuz, balorazio oso 

positiboa da hori, bere baliabideekin soilik finantza bailitzake bere inbertsioen gehiengoa. Ildo 

beretik jarraituz, esan behar da, errentagarritasun finantzarioa %1,19 dela.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑀𝑜𝑧𝑘𝑖𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑏𝑖𝑎𝑘

𝐵𝑎𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑎𝑘 (𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑧𝑖𝑎𝑙𝑎+𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑏𝑎𝑘)
=

14.274

1.129.832+80.548−11.875
= %1,19  

 

Gainera, aipatzekoa da, 2019. urteko txostenean, beraien helburuen artean % 15eko 

likidezia bat bermatzea zegoela, eta 6. taulan ikus daitekeen bezala, helburu hori betetzen 

duela ematen da, gutxienez, 2020ko martxoaren 31ko datuak erreferentziatzat hartuz.  

Horrez gain, aipatu behar da, kooperatiba honek, urte askotako sendotasuna duela, 

hain zuen ere, 45 urtetakoa. Urte guzti hauetan gizartean zein ingurumenean eragina izaten 

jarraitu du, eta hori gutxi balitz, ekonomikoki ere irabaziak izaten jarraitu du, hau da, urtero 

dibidenduak eman dira, aurten izan ezik. Dibidendu horiek %2koak izan ohi dira, dibidendu 

apala baina konstantea, dio Josebak. Aurten, COVID-19a dela eta, dibidenduak ez ematea 

erabaki da, horrela bankuak seguruago egon daitezen eta likidezia handiagoa izan dezaten. 

Hala ere, aipatu behar da, aurten Oikocrediten %1eko dibidendua ematea aurreikusita 

zegoela.  

Iritsi gara analisi finantzarioaren amaierara, ikusi dugu zein den kooperatiba honek 

gaur egun duen estrategia, baita gaur egun duen egoera ere, eta ratio batzuk ere kalkulatu 

ditugu, enpresa errentagarria den jakiteko asmoz. Hala ere, aipatzekoa da, ratio horiez gain 

enpresaren Eguneratutako Balio Garbia eta Barne Errendimendu Tasa kalkulatuz, oraindik eta 

segurtasun handiagoa izango genukeela proiektua errentagarria den ala ez esaterako orduan, 

baina kasu honetan ez da posible izango, ez baitugu nahikoa informazio.  

 

 



Finantza etikoak Euskadin, Oikocredit 
6.Oikocredit vs. Laboral Kutxa 

 

Lorea Otero Azpillaga 

65 
2020/07 

6. OIKOCREDIT vs. LABORAL KUTXA  
Atal honetan, 4.2 atalean bezala, finantza-sistema etiko zein tradizionalen konparaketa 

bat egingo dugu, beti ere, kasu praktikoetan oinarrituz. Horretarako, Laboral Kutxa erakundea 

aukeratu dut, Oikocredit bezala kooperatiba bat baita, baina ez horregatik bakarrik.  

Atal hau, bi azpiataletan sailkatuko dut, batetik, Laboral Kutxaren analisi finantzarioa, 

eta aukeraketaren zergatia. Eta bestetik, aurrez aipatu bezala, bien konparaketa analisia. 

Horretarako, aurrez burututako erakunde bakoitzaren analisi finantzarioaz baliatuko garelarik.  

 

6.1. LABORAL KUTXA 

Laboral Kutxa aukeratzearen arrazoi nagusienetako bat erakunde finantzario 

tradizionaletatik, printzipio etikoenak dituena dela da, edo hori da nire irudipena. Horrez gain, 

aukeraketa ontzat eman baino lehen, Josebari bere ikuspuntuaren inguruan galdetu nion, 

bere ustez, tamaina zein jarduera bolumenari erreferentzia eginaz, eta kooperatiba bat dela 

jakinaz, erabaki egokia iruditzen zitzaion, horrez gain, beraiek kontu bat baitute erakunde 

horretan.  

Jakina denez, Fiare bankarekin erlazio zuzenki estua du gure kooperatibak, baina honek 

zergak ordaintzeko aukerarik ez duenez, beste banku batean kontua ireki beharra zuten. 

Laboral, beraien ustez, oinarrizko printzipioetako batzuk betetzen dituen erakundea denez, 

nahiz eta banku etiko ez izan, ikuspegi soziala izateko aukera ematen du, eta beraientzat hori 

ezinbesteko baldintza zen.  

 

6.1.1. Analisi finantzarioa 

Jada jakinda zergatik aukeratu dudan Laboral Kutxa ohiko erakunde finantzario gisa, 

bere analisi finantzarioa egitera igaroko gara, horrela 6.2 atalean konparaketa egin ahal 

izateko. Hala ere, analisi finantzarioarekin hasi aurretik, 2018. urteko datuak erabiliko ditudala 

azpimarratu nahi dut, eta balantze zein galdu-irabazi kontuak erabiliko ditudala. Ondoren, 

hainbat ratioen informazioa emango dut, batzuk zuzenki webgunetik ateraz, eta beste batzuk 

ditudan datuekin neronek kalkulatuz. Horrez gain, 2019. Urteko datu batzuk ere aurkitu ditut, 

baina ez urteko txostena, beraz, informazio gehigarri bezala erabiliko dut urteko kontuen 

inguruan komentarioak egiterakoan.  
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TAULA 7: LABORAL KUTXAREN 2017-2018. URTEKO AKTIBOA (milaka €-tan) 

Iturria: (Laboral Kutxa, 2018ko abenduak 31) 
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TAULA 8: LABORAL KUTXAREN 2017-2018. URTEKO PASIBO ETA ONDARE GARBIA (milaka €-tan) 

Iturria: (Laboral Kutxa, 2018ko abenduak 31) 

 

Balantzea aztertzen hasi aurretik, kontuen sailkapen labur bat egingo dut, beti ere, 

2018.urteko datuak erabiliz. Horrela, aktibo eta pasibo korronte zein ez-korronteak 

identifikatuko ditut.  

 

AKTIBO EZ-KORRONTE                 553.059 

- Ibilgetu ukiezina                         0 

- Ibilgetu ukigarria (materiala eta higiezinetan inbertsioak)        297.989 

- Zerga geroratuen aktiboak            255.070 
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AKTIBO KORRONTE         21.733.932 

- Eskudirua            1.552.392 

- Saltzeko dauden aktibo ez-korronteak           202.926 

- Epe laburreko finantza inbertsioak      19.791.372 

 

(negoziatzeko mantendutakoak, negoziatzera bideratu gabekoak, beste emaitza 

batean eraginak dituztenak, salgarriak direnak, kostu amortizatutakoak, mailegu zein 

kobratzeko partidak, epemugara arte mantentzen direnak eta deribatuak)  

     

- Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak       141.128 

- Zerga korronteen aktiboak                2.758 

- Beste aktibo korronteak              43.356 

 

PASIBO EZ-KORRONTE            230.735 

- Hornidurak              188.915 

- Zerga geroratuen pasiboak              41.820 

 

PASIBO KORRONTE        20.371.038 

- Epe laburreko zorrak        20.370.184 

 

(negoziatzeko mantendutakoak, kostu amortizatutakoak eta deribatuak) 

 

- Zerga korronteen pasiboak        854 

- Saltzeko dauden aktibo ez-korronteeekin lotutako pasiboak      0 

 

BESTE PASIBO BATZUK               65.579 

 

Kasu honetan, Oikocredit kasuan ikusi dugun bezala, ikus daiteke inbertsioak urte 

batetik bestera gora egin duela, gutxi gorabehera 520.463 milaka €tan hazi da, hain zuzen ere, 

%2,39. Inbertsio handienak, epe motzean eman dira, hain zuzen, inbertsio osotik %97,5 

suposatzen duelarik. Ikus daitekeen bezala, hori da inbertsioaren gehiengoa eta horren arrazoi 

nagusia, epe laburreko finantza inbertsioak dira.  

Laboral Kutxa bezalako erakunde batean, logikoa iruditzen zaigu inbertsioaren 

gehiengoa bertatik eratortzea, aurrez aipatu bezala, erakunde finantzario tradizional bat 

baita, eta lan osoan nabarmendu dudan bezala hauen helburu nagusia mozkinak maximotzea 

da. Epe laburreko finantza inbertsioekin, hainbat abantaila lor daitezke, eta horietan fijatuz, 

konturatuko gara, hori dela finantza erakunde tradizional batek bilatzen duena. Hauek dira 

horietako batzuk:  
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- Akziodunen aberastasuna maximizatzeko aukera ematen dute.  

- Kapital-soberakin baten irabaziak handitzeko balio dute.  

- Funts zein arriskuak transferitzea ahalbidetzen dute. 

- Herrialde bateko enpresa-hazkundea finantzatzen laguntzen dute.  

- Pertsonek (inbertsore txikiek) nahiz enpresek burutu ditzakete.  

- Gardenak dira, akzio edo titulu publikoen kotizazioak Internetetik edo telefono-

dei soil baten bidez kontsulta baitaitezke denbora errealean. Kanal horien bidez 

ere, oso azkar salerosi daitezke akzio edo titulu horiek.  

7. taulan oinarritzen bagara, pasibo zein ondare garbia ikusiko ditugu, hau da, 

kooperatibaren finantza-iturriak. Esan daiteke, balantzearen zati horretan oinarrituz, Laboral 

Kutxaren finantza-iturri nagusia, inongo zalantzarik gabe, kanpo finantzaketa dela, hain zuzen 

ere, %92,73 suposatuz. Bertan, nabarmentzen den kanpo finantzaketa epe laburrekoa da, 

kanpo finantzaketaren %98,57 suposatzen duelarik, beti ere, beste pasiboak epe luzekoak zein 

motzekoak diren ez dakigularik. Epe motzekoak izatearen kasuan, oraindik eta portzentaje 

haundiagoa izango litzateke epe laburreko kanpo finantzaketak suposatzen duena.  

Balantzean, ikus daiteke, kanpo finantzaketaren gehiengoa gordailuak direla, hauek 

urte batetik bestera %1,5eko hazkuntza izanik. Bertan, bezeroen gordailuak nabarmentzen 

dira 19.621.467 mila € izanik, aurreko urtea baino %4,27 gehiago. Horren arrazoi garbia, 

ageriko kontuak 894 milioi eurotan handitzea izan da, 2017. urtetik %6,65, hein batean, 

eperako ezarpenen epigrafetik funtsak eskualdatu direlako; izan ere, saldoa 456,3 milioi 

eurotan murriztu da.  

Balantzean ikusi daitezkeen aldaketa nabariak eta epigrafe nabarmenenak aztertu 

ostean, Galdu Irabazi kontua aztertzen hasteko garaia iritsi da.  
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TAULA 9: LABORAL KUTXAREN 2017-2018. URTEKO GALDU-IRABAZI KONTUA (milaka €-tan) 

 

Iturria: (Laboral Kutxa, 2018ko abenduak 31) 

 

Galdu irabazi kontuan oinarritzen bagara, ikus daiteke, hasiera batean interesegatik 

sarrerak 262.421 mila euro zirela, aurreko urtean baino 9.929 mila euro gehiago, hau da, 

%3,93 gehiago. Era berean, interesegatik gastuak ere, handitu egin dira, %58an. Aipatzekoa 

da, gaur egun ditugun interes tasak oso baxuak direla, eta hala ere, zenbateko horiek lortu 

dituela Laboral Kutxak, hain zuzen ere, interesegatik marjina 229.416 mila euro da 2018. 

urtean.  
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Aipatzekoa da, Laboral Kutxaren urteko kontuen txostenak dioenez, eta galdu irabazi 

kontuan ikusten denaren arabera, zergen emaitza garbia 118,9 milioi eurokoa izan dela 

2018an, aurreko urtean baino 12.435 mila euro gehiago, hain zuzen ere, %11,68 gehiago. 

Horrez gain, 128,4 milioira iritsi dela gizarte-ekintzarako zuzkidura aurreko mozkina, 

erakundearen kudeaketa-planaren aurreikuspenak gaindituz. Baina zein izan ote da sarrera 

horiek ekitaldiko emaitza horretan bihurtzearen eragile nagusia? Orain, horretan murgilduko 

da.  

Gutxi gorabehera 110 milioi euro murriztearen arrazoi nagusia, pertsonal gastuak izan 

dira, hauek 108.506 mila eurokoak direlarik. Finean, bankuetan pertsonal asko egoten da 

jendeari atenditzen, baina, egia da, urtetik urtera Internet bidezko eragiketak gehiago 

burutzen direla, beraz, logikoa den bezala, 2017. Urtetik 2018. urtera pertsonal gastuen 

zenbatekoak, gutxi gorabehera 4 milioi euroko gutxikuntza bat jasan du. Hala ere, hauek ez 

dira izan kooperatiba honek jasan dituen gastu bakarrak, bestelako gastu administratiboek ere 

eragin handia izan baitute, hala nola, 75 milioi eurotako gutxikuntza eragin baitu.  

Hau ikusirik, esango dugu, baina nola liteke posible 110 milioi eurotako gutxikuntza 

izanik, 183 milioi eurotako gastuez jardutea? Erantzuna erraza da, galdu irabazi kontuan ez 

dira soilik gastuak txertatzen, sarrerak ere barneratzen baitira, eta urte honetan gutxi 

gorabehera, 101 milioi euroko sarrerak izan ditu kooperatiba honek kobratzen dituzten 

komisioak direla eta.  

Jada, ezagunetarikoak diren bi urteko kontuez jardun eta gero, eta horrela, 

kooperatibaren nondik norakoez jabetu ostean, ratio finantzario batzuk kalkulatuko ditugu. 

Hurrengo azpiatalean Oikocredit eta Laboral Kutxaren arteko konparaketa analisia egiteko 

asmoa dudanez, Oikocrediten kalkulatutako ratioak lortu beharko ditugu. Jada badakigu zein 

den beraien esanahia eta nola kalkulatzen diren, beraz, informazioa lortzea besterik ez zaigu 

geratzen. Hala ere, aipatzekoa da, ratio batzuk 2018. urteko kontuetako datuak erabiliz 

kalkulatuko ditugula, eta besteak, web orritik ateratako datuak izango dira, hau da, 2019. 

urteko datuak.  
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TAULA 10: 2018. URTEKO DATUEKIN KALKULATUTAKO LABORAL KUTXAREN RATIO FINANTZARIOAK 

 KALKULOAK ESANAHIA 

Epe laburreko kaudimena 

 

Enpresa kaudimenduna da epe laburrera. 

Epe luzeko kaudimena 

 

Enpresa kaudimenduna da epe luzera. 

Zorpetze ratioa 

 

Ditugun finantza iturrien euro bakoitzeko, 12,76€ko 
zorrak ditugu. 

Autonomia finantzarioaren 
ratioa 

 

Enpresak kanpo baliabideetatik erabiltzen duen euro 
bakoitzeko, 0,07€ erabiltzen ditu baliabide propioetatik.  

Erabilgarritasun ratioa 

 

Epe laburreko zorren euro bakoitzeko, enpresak 0,07 
euro ditu erabilgarri diruzaintzan.  

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Laboral Kutxa, 2018ko abenduak 31, 1-2. orrialdeak) 

TAULA 11: 2019. URTEKO LABORAL KUTXAREN RATIO FINANTZARIOAK 

 INFORMAZIOA ESANAHIA 

Berankortasun tasa %3,73 Maileguak ez kobratzeko %3,73ko arriskua dago.  

Likidezia ratioa %68,07 Epe laburreko zorren euro bakoitzeko, 68,07 aktibo korronte ditugu. 

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Laboral Kutxa, 2020ko uztailak 5) 

  

Ratio zein urteko kontuak kontuan izanik, esan genezake, Laboral Kutxa kooperatiba, 

kanpo baliabideez baliatzen dela finantza-iturriak lortzerako garaian, barne baliabideak ez 

baititu askotarako erabiltzen. Beraz, esan genezake, kooperatiba honek, bezeroak galtzearen 

kasuan, arazo larriak izango lituzkela, nahiz eta likidezia handia izan. Horrek, koltxoia ematen 

dio.  

Errentagarritasun finantzarioari dagokionez, aipatzekoa da, 2019.urtean % 7,85ekoa 

zela. Jakina denez, ROE zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da enpresak 

izan dezakeen errentagarritasuna, beti ere, finantzaketarako erabiltzen diren baliabide 

propioen arabera.  

20.667.352

1.619.639
= 12,76 

21.733.932

20.371.038
= 1,07 

22.286.991

20.667.352
= 1,08 

1.619.639

20.667.352
= 0,07 

1.552.392

20.371.038
= 0,07 
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6.2. KONPARAKETA ANALISIA 

Aurrez aipatu bezala, atal honetan, bi erakunde finantzarioen arteko konparaketa 

analisi bat egingo dugu. Baina datu berezi bat daukagu: Oikocrediten analisi finantzarioa 2019. 

urteko kontuetan oinarrituz egin dugu, eta Laboral Kutxarena, aldiz, 2018. urtean oinarrituz. 

Jakina denez, bi erakunde finantzario konparatzerako garaian gomendagarria da biak epe 

berdinean gauzatzea.  

2019. urteko analisi finantzarioa egin nahi nuen, hori baita gaur egun gertuen geratzen 

zaigun urtea, eta eguneratutako datuak izango genituzke horrela. Laboral Kutxaren kasuan, 

ezinezkoa izan da epe honetako urteko kontuak lortzea, gaur egun bizitzen ari garen COVID-

19a dela eta. 2020ko martxoak 17an argitaratu zen 8/2020 Errege Lege Dekretuko 40.3. 

artikuluak ondorengoa dio:  

 

La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, 

individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre 

del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una 

persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y 

demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda 

suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres 

meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la 

formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración 

de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente 

realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o 

acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente. (BOE, 2020) 

Legeak dioenaren arabera, erakunde finantzario honek, urteko kontuak 
argitaratzeko urte bereko irailak 1 arte du epea. Beraz, ezin ditugu 2019ko datuak 
erabili konparaketa egiteko. Hori horrela izanik, gutxi gorabeherako konparaketa 
analisi bat egingo dugu, beti ere, web orrian 2019. urteko informazio argitaratua ere 
begiratuz.  

Horrez gain, aipatzekoa da, bi erakunde finantzario hauek kooperatibak direla, 
baina ez mota bereko kooperatibak; batetik, Oikocredit, kooperatiba demokratiko eta 
parte-hartzaile bat da, baina ez-bankarioa. Hala ere, esan beharra dago, Josebak 
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dioenez, kreditu-kooperatiba bat direla. Bestetik, Laboral Kutxa, lan-elkartuko 
kooperatiba bat da.  

Bi datu esanguratsu hauek jakin ostean, konparaketa-analisiarekin hasiko gara.  

Lehenik eta behin, aipatu nahiko nuke, bi erakundeak oso ezberdin jokatzen dutela. 

Oikocrediten kasuan, ikusi dugu, epe luzeko inbertsioak zituela gehienbat, bertan, 

garapenerako inbertsioa barneratzen baitzuen. Aldiz, Laboralen kasuan, inbertsio gehienak 

epe motzera ditu, eta honen arrazoi nagusia, epe laburreko finantza inbertsioak dira. Argi eta 

garbi ikusten da bakoitzaren helburua zein den; erakunde etikoak gizartean izan nahi du 

inpaktua, gehien behar dutenei lagunduaz. Aldiz, erakunde tradizionalak, mozkinak maximotu 

nahi ditu.   

Horrez gain, finantzaketa-iturriari dagokionez ere, alderantzizkoa egiten dute. 

Erakunde etikoak, hain zuzen ere, Oikocreditek, barne finantzaketa erabiltzen du gehienbat, 

hau da, bazkideen inbertsioekin finantzatzen ditu proiektuak, hau da, erakundearen 

kapitalarekin. Aldiz, erakunde finantzarioak, kanpo-baliabideak erabiltzen ditu, hau da, 

beraien bezeroen gordailuak. Hortaz, hemen ere, diferentzia garbia da. Lehenak, bezeroei 

bazkide izateko aukera ematen die, horrela beraiek lortuko dituztelarik dibidenduak. 

Bigarrenak, aldiz, bankua aberastuko du, horretarako bezeroen baliabideak erabiltzen 

dituztelarik.  

Ekitaldiko emaitzari dagokionez, esan behar da, entitate finantzarioak askoz ere diru 

gehiago irabazten duela urtean zehar, baina horren arrazoi nagusi bat, urteetan zehar 

daramaten bilakaera da. Nahiz eta krisi finantzarioaren eraginez, bezeroek konfiantza galdu 

bertan, jendeak ez du finantza etikoen inguruan jakituria askorik, beraz, komodoena egiten 

jarraitzen dugu orokorrean, betiko finantza erakundeetan gordetzen dugu dirua, eta ez orain 

dela urte batzuk eratutako finantza mota berri batean, batez ere, ezjakintasun edota 

beldurragatik.  

Ratio finantzarioetan oinarritzen bagara, bereziki likidezia eta berankortasun 

ratioetan, deigarria iruditu zaidan datuak ikusi ditut. Laboral Kutxak likidezia handiagoa izateak 

ez dit harritu, baina berankortasun tasa txikiago bat izateak bai. Berankortasun tasaren 

bilakaera ikusi dugu 4.2. atalean, eta baita ohiko finantza sistema zein etikoan duten eragina. 

Bertan oinarrituz, suposatuko genuke Oikocrediten berankortasun tasa Laboral Kutxarena 

baino txikiagoa izango litzatekela, baina guztiz kontrakoa gertatzen da.  

Oikocrediten kasuan, tasak igoera nabarmen bat izan du gaur egun bizitzen ari garen 

COVID-19a dela eta, baina Josebak dioenez, ohiko finantza sistemarena baino txikiagoa izaten 

jarraitzen du, hain zuzen ere, % 6,8koa da. Laboral Kutxako 2019. urteko datuekin konparatzen 

badugu, suposatu daiteke, Josebak dioenak ez duela Laboral kutxa entitate tradizionalarekin 

bat egiten, honen berankortasun tasa % 3,73koa baita. Baina, aurrez esan bezala, Oikocrediten 

kasuan gaur egungo egoera barneratua dago, eta Laboral Kutxaren kasuan ez. Oikocrediti 

gertatu zaion bezala, COVID-19ak Laboral Kutxaren berankortasun tasan ere eragina izatea 

gerta liteke.  
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Gainera, errentagarritasun finantzarioari dagokionez, ikusi dugu, Oikocreditek % 1,19 

duela. Aldiz, Laboral Kutxak % 7,85. Espektatibak bete direla uste da, hasieratik suposatzen 

baitgenuen sistema finantzario tradizionalak errentagarritasun finantzario handiagoa izango 

zuela, hainbat faktore direla medio; beraien helburu ekonomikoak beste helburuen gainetik, 

beraien antzinatasuna…  

Azkenik, aipatu nahi dut, Josebak dioenaren arabera, Oikocredit bereizten duena, 

saltzen duten produktua ezaugarri batzuetara mugatzea dela; positibo zein negatiboak. 

Honekin esan nahi duena, armetan, pertsonen trafikoan, tabakoan… ez inbertitu, eta 

nekazaritza jasangarrian, sortzen diren proiektu eraldatzaileetan… inbertitzen dute. Hori gutxi 

balitz, ez dute sinesgarritasuna soilik ematen, prestakuntza ere ematen baitute, hau da, 

trebakuntza-programa bat dute bazkideentzako edota etorkizuneko bazkideentzako. Hori 

horrela izanik, gaur egun bizitzen ari garen COVID-19 egoeran, entitateak kudeatzeko moduari 

buruzko prestakuntza ematen ari dira. Gainera, azpimarratzen du, Euskadin, jendea 

erabiltzera ausartzen ez den tresna bat dutela beraiek; bazkideek proiektuak bisitatu ditzakete 

urtean behin, hain zuzen ere.   
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7. ONDORIOAK 

7.1. GRADU AMAIERAKO LANARI BURUZKO HAUSNARKETAK ETA 

ONDORIOAK 

Lan honetan zehar, hainbat alor jorratu ditugu. Lehenik eta behin, finantza tradizional 

zein etikoak aztertu, eta ondoren, biak beraien artean konparatu ditugu. Hori gutxi balitz, 

finantza-sistema ezberdinetako erakunde bana hartu, beraien analisi finantzarioa egin, eta 

teorikoki aztertutako ezberdintasunak egia diren ala ez frogatu dugu alde enpirikotik. Beraz, 

esan daiteke, hasieran finkatutako helburu orokorrak bete direla, hau da, finantza etikoen 

funtzionamendua ezagutzera eman dugu.  

Ikusi dugu, finantza sistema etikoak gizarte-printzipio batzuk jarraitzen dituztela; hala 

nola, etika aplikatua, koherentzia, parte-hartzea, gardentasuna eta inplikazioa. Eta horrez 

gain, zenbait irizpide negatibo baztertzen ditu bere proiektuetatik. Gizarte erantzukizun 

korporatiboa, finantza sistema etikoetarako ezinbestekoa den kontzeptu bat dela ere jabetu 

gara.  

Badakigu, aztertu ditugun bi erakundeak, kooperatibak direla, baina bien lan egiteko 

moduak oso ezberdinak dira. Aurrez esan bezala, Oikocrediten inbertsioak epe luzetik 

eratortzen dira eta barne finantzaketa nabarmentzen da. Aldiz, Laboral Kutxaren kasuan, 

inbertsioak epe laburretik datoz, eta kanpo finantzaketa nabarmentzen da, hain zuzen ere, 

epe laburrekoa, bezeroen gordailuak.  

Finantza sistema etikoak, ez dira ohiko finantza sistemak bezain ezagunak, ondorioz, 

ez dituzte beraiek bezain beste bazkide. Ikusi dugu, Oikocreditek, 2019. urtean, 59.000 

bazkide/inbertsore zituela, Laboral Kutxak, berriz, 2018. urtean 1.147.805 bezero izan zituen, 

bertan beraien aurrezkiak gordeaz, hau da, bien arteko ezberdintasuna bikoitza baino gehiago 

da, nahiz eta ez jakin gaur egungo Laboraleko datuak. Ikusi daitekeen bezala, agerikoa da 

diferentzia, eta esan daiteke, hasieran egindako hipotesia bete egin dela, hau da, gizarte 

kapitalista batean bizi garela ziurtatzen da, bigarren kooperatiba honek bezero gehiago 

baititu.  

Horrez gain, aipatzekoa da, Oikocrediten inpaktu soziala dela eta, ateratzen dituzten 

etekinak, ez direla banka tradizionaletan bezain handiak izango, baina bertan inbertitzen 

duten pertsonek, beste balio batzuk hartzen dituzte kontuan, hori horrela dela ondorioztatzen 

dugu bi kooperatibetan ikusi dugun ROEgatik; hain zuzen ere, Oikocreditek % 1,19, eta Laboral 

Kutxak % 7,85. Azken datu hau ikusirik, esan daiteke, irabazien hipotesia ziurra dela, hau da, 

interes tasa txikiagoa dutenez, urte amaieran mozkin txikiagoak izan ohi dituzte.  

Berankortasun-tasan oinarrituz, aipatzekoa da, Oikocrediten puntu ahuletako bat izan 

daitekeela, hau da, hobetu beharko luketen puntu bat. Aurrez, 4.2 atalean ikusi genuen, 

ohikoena, finantza etikoek tradizionalek baino berankortasun tasa txikiagoa izatea zela, baina 

bi erakunde hauek aztertzerako garaian, konturatu gara hori ez dela betetzen kasu honetan 

behintzat, Oikocrediten berankortasun-tasa % 6,8 den bitartean, Laboral Kutxarena % 3,73 
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baita. Horrez gain, aipatzekoa da, Laboral kutxarena baino altuagoa izateaz gain, Espainiako 

bankuen berankortasun-tasa baino handiagoa ere badela, azken honena % 5,8 baita.  

Hainbat erakunde finantzarioren inguruan jardun dugu lan osoan zehar, eta era 

ezberdinetako erakundeak direla konturatu gara, baina hori hobeto ulertzeko asmoz, ikusi 12. 

taula.  

TAULA 12: ERAKUNDEEN MAPA, ANTOLAKETA EREDU ETA ERAKUNDE MOTAREN ARABERA 

 
Banku erakunde 

arautuak 
Bankuz kanpoko 

erakundeak 
EthSik ziurtatutako 

aseguru etikoak 

Finantzaketa 
kolektiboko 
plataformak 

(crowdfunding) 

Kooperatiba 
oinarriko 

erakundeak edo 
mutualitatea 

 

 

 

 

Sozietate 
Anonimo edo 
Erantzukizun 

Mugatuko 
Sozietateak 

 

   

Elkarte oinarriko 
erakundeak 

    

 

Iturria: Norberak egina. Datuak: (Gutiérrez, 2016) 

  Azkenik, helburu espezifikoei dagokionez, guztiak bete dira, hau da, lana egiten hasi 

aurretik planteatutako helburu guztien inguruko informazioa eman dudala uste dut, beraz, 

esan daiteke, jakin nahi genuen guztiaz jabetu garela, eta horietako batzuen laburpena 

aurreko lerroetan ipini dut; hala nola, errentagarritasunaren alorra, eta bazkideena, horiek 

baitira garrantzitsuenak iruditzen zaizkidanak konturatzeko zer nolako herrialdean bizi garen, 

guztiz kapitalista.  

 

7.2. LANAREKIN IKASITAKOA 

Lana burutzen ari nintzen bitartean, gauza asko ikasi ditudala iruditu zait. Urte hauetan 

zehar graduan ikasitakoa praktikan jarri dut zenbait ataletan, eta horrez gain, kontzeptu 

finantzario berriak ikasi ditut.  

Hasieratik nuen finantza etikoen alorra gehiago sakontzeko gogoa, beti gustatu izan 

baitzait gizarte justu eta orekatu batean bizitzea. Tamalez, gure gizartea ez da horrelakoa, eta 

gehien dutenak aberasten dira gehienbat, behartsuenak alde batera utziz. Finantza mota 

hauek, gehien behar dutenei laguntzen diela konturatu naiz, eta hori gutxi balitz, genero 

berdintasuna bultzatzen dute, eta ingurumenarekin kontziente dira.  
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Gaur egun, horrelako gizarte batean bizi beharko genuke, non finantza etikoak 

liratekeen gure eguneroko bizitza. Jendeak balio duenari begiratu beharko genioke gehiago, 

eta ez soilik diruari. Zoritxarrez, gizarte kapitalista batean bizi gara, eta hori aldatzeko, 

norbanakoak bere aldetik jarri behar du, eta askotan egoera batzuei planto egin, beraien 

baloreak errespetatuz.  

Finean, finantza etikoak mundu guztiak ezagutu beharko lituzketela iruditzen zait, eta 

bertan inbertitu gure dirua, hain zuzen ere, Oikocredit bezalako erakunde batean. Beste 

erakundeak, lan honetan zehar, ez ditut asko sakondu, baina dituzten printzipioetan 

oinarrituz, seguru nago Oikocredit bezain arduratsu egiten dutela lan.  

 

7.3. ETORKIZUNARI BEGIRA 

Aurrez aipatu dugun bezala, gaur egun, Fintech, hau da, finantza teknologiak, mundu 

osoan zehar iraultza sortzen ari dira, baina gure etorkizuna dela ematen du. Baina, garapen 

teknologikoarekin nola bultza daiteke finantza inklusioa? Benetan uste al da, teknologiak 

guztiz baztertuko duela pertsona fisikoa? Bankuak desagertuko al dira? Ondorengo lerroetan 

galdera horiei erantzuna ematen saiatuko naiz.  

Lehenik eta behin, aipatu nahi dut, Fintechek prozesuak azkarrago, eraginkorrago eta 

pertsonalizatuagoak egitea ekartzen duela, baina horrek ez du esan nahi pertsonak 

ordezkatuko dituenik. Inklusio finantzarioak, bi elementuen fusioa behar du, hau da, 

pertsonak eta teknologia. Horren ondorioz, esan daiteke gaur egungo inklusio finantzarioaren 

joera “teknologia eta ukitzea” dela.  

Vincent Van Dugter oso baikor dago teknologia horrek etorkizunean izango duen 

garapenaz, eta baita, eragin ditzakeen ondorio sozioekonomikoez ere. Bere ustez, 

teknologiaren erabilera arduratsua finantza inklusioa sustatzearen parte da, horrela, 

iraganean baztertuta edota arretarik gabe zeuden pertsona zein komunitateei, finantza-

zerbitzuetarako sarbidea ematen baitzaie. Ildo beretik jarraituz, asegurua zein behar gehien 

duten pertsonak lotuko dituzten plataforma teknologikoen kopuruak gora egingo duela 

espero du (Dugteren, 2019).  

Bankuen alorrari dagokionez, nire ustez, ez dira inoiz desagertuko, edota denbora luze 

batean behintzat ez, zenbait eragiketa ezin baitira Internetez gauzatu. Egia da, geroz eta 

bulego gutxiago daudela. Bulegoak modernizatu eta eguneratu egin beharko dute, 

bezeroentzako ezinbestekoa izango baita jasoko duten tratua, eta hori funtsezkoa izango da 

produktu finantzario bat erosterako garaian, ez baitute balio erantsirik gabeko produkturik 

nahiko. Etorkizuneko erronka izan liteke merkataritza-sareko langileen gaitasun emozional 

zein enpatiaren lanketa.  
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ERANSKINAK 

 

Eranskinen atal honetan, aurrez aipatu bezala, Joseba Larribari egindako elkarrizketa 

osoa transkribatzea pentsatu dut. Grabatzen hasi aurretik baimena eskatu nion, eta 

konfidentzialtasun akordioa eskaini nion, baina ez zidan inongo arazorik jarri nire Gradu 

Amaierako Lana tribunaletik ateratzeko aukerari. Horrez gain, aipatu beharra dut, elkarrizketa 

osoa elebitara prestatua nuen arren, gazteleraz egitea erabaki zuela, hizkuntza horrekin 

hobeto moldatzen baita, beraz, transkripzioa hizkuntza berean egingo dut.  

Lorea: Primero de todo quisiera saber, cuál es tu puesto actual en Oikocredit, aunque 

por lo que tengo oído eres el coordinador de Oikocredit Euskadi. ¿A qué te dedicas en 

concreto? 

Joseba: Mi puesto efectivamente es el de coordinador de Oikocredit Euskadi. Ahora 

mismo mis funciones principales son la comunicación y la promoción de Oikocredit Euskadi, 

tanto en redes sociales como en eventos y organización de ferias y demás en las que 

participamos. Y, por otro lado, me dedico a la educación para el desarrollo. En ello estamos 

colaborando con un montón de organizaciones, con Economistas sin Fronteras, con 

Oikocredit, con la asociación de Finanzas Éticas Euskadi en una red que se llama Finantzaz 

Haratago, que nos dedicamos a la educación financiera y critica en este caso. Y realizamos un 

montón de actividades para público en general. 

Lorea: Bale si, lo de Finantzaz Haratago ya lo sabía, porque bueno yo también he estado 

en algunas charlas que han impartido ellos, y bueno muy bien la verdad.  

Lorea: Bueno, luego por otro lado, ¿Cómo empezaste en esto de las finanzas éticas, 

y en Oikocredit en concreto? Cuéntanos un poco de tu experiencia en este sector.  

Joseba: Pues a ver, yo tengo una evolución profesional en la cual, yo fui técnico de una 

organización que se llama Setem. Fui el responsable del programa finanzas éticas en Setem 

allá por los años 2005 al 2008 aproximadamente. Era una época en la que se estaban dando 

los primeros pasos de Fiare y de Oikocredit. Oikocredit era más desconocida y Fiare al ser un 

planteamiento más desde las asociaciones, desde la construcción de la banca ética… era más 

conocido y bueno mi labor era la comunicación. Y, de hecho, también hicimos una parte de 

activismo accionarial. Estuvimos en una junta de accionistas del BBVA, la primera vez que se 

fue, y bueno aportamos unos informes sobre determinadas prácticas que tenía BBVA en los 

países del sur, y bueno, en principio era enlazar la construcción de un dialogo y de una mejora 

y de denuncia lógicamente.  

Con Oikocredit, es una relación, que bueno a ver, a Oikocredit lo conocía porque 

compañeros míos de Setem Cataluña, el actual coordinador era compañero mío en Setem, y 

bueno lo he ido conociendo. Y hará tres años en septiembre que se me dio la oportunidad de 

entrar como coordinador y entre. Sí que los conocía pues porque tenemos una implicación 

bastante importante en el comercio justo y venía de proyectos de comercio justo en Emaús y 

en otros sitios. Y bueno, poco a poco, pues he ido profundizando y encontrando 
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personalmente proyectos que son verdaderamente joyitas, que se están financiando. Y 

bueno, un poco esa es la experiencia. Luego aparte soy socio de Oikocredit, y tengo mis 

ahorrillos metidos allí. 

Lorea: Entonces, la experiencia la valoras positivamente, ¿verdad? 

Joseba: Si, desde luego. Oikocredit es una herramienta muy buena, muy realista y, a la 

hora de invertir es muy cauta, y encuentra proyectos sostenibles y que están de acuerdo a la 

filosofía de la entidad, y con un impacto social principalmente, aunque también tenemos un 

impacto ecológico, y lógicamente, económico. Pero nuestro principal impacto es la parte 

social, laboral y distintas líneas.  

Lorea: Bueno, eso luego lo profundizaremos, porque también tengo en la parte de 

inversiones muchas preguntas para hacerte.  

Lorea: También querría saber, la cooperativa cómo ha evolucionado. Ya sabiendo 

cuál ha sido tu experiencia, a ver Oikocredit en general, que evolución ha tenido y a ver si 

ha cumplido las expectativas que tenía cuando la cooperativa se fundó.  

Joseba: Bien te cuento, Oikocredit como herramienta financiera nació, como idea en 

el año 68, un poco impulsada por todo el debate de la guerra de Vietnam, y posteriormente, 

por el impacto social que estaba teniendo en Sudáfrica, y un montón de iglesias originarias a 

través del Consejo Mundial de las iglesias decidieron fundar una entidad financiera. Poco a 

poco esas iglesias, algunas avanzaron y lograron invertir, pero otras se fueron echando para 

atrás. La realidad es que hoy en día, son 59.000 socios, de los cuales, socios individuales o en 

parejas son unos 58.000, y luego hay unas 1.000 organizaciones de todo tipo, ya no solamente 

religiosas, sino que hay organizaciones, pues desde comercio justo como alternativa 3, hasta 

organizaciones laicas...  

Lo que es la conformación de Oikocredit Internacional, lo que hace es buscar un grupo 

de personas, que lo promueven en un determinado territorio, y así surgen las asociaciones de 

apoyo. En este caso, Oikocredit Euskadi es una de ellas, y aunque tenemos el nombre de 

Euskadi, funcionamos desde Madrid, Castilla-León, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y 

Rioja. Y luego, hay otras dos asociaciones en el Estado, que son los catalanes, y luego están los 

de Sevilla.  

Lo que es la cooperativa, desde el principio tenía claro que el dinero debía de servir 

para generar cambios en el mundo a positivo, y en ese sentido, yo creo que la cooperativa ha 

ido ampliando, no solamente en el ámbito de los microcréditos que es la parte más principal, 

pero también ha ido introduciéndose en líneas de trabajo como la cultura sostenible y en las 

energías renovables, muy enfocadas a la gente pobre, y dentro de los pobres a los más pobres, 

¿no?  

Así como datos, tenemos el 85% de nuestros clientes, por así decirlo, en los países del 

sur, son mujeres, y el 54% es zona rural. Es precisamente, en las zonas rurales y en especial la 

mujer, las que más sufren en su desarrollo, y las que más problemas tienen para entrar a 

encontrar un préstamo o algo, que les permita ser protagonistas de su desarrollo, y decir oye 

quiero montar un pequeño puesto de flores, o para vender latas de coca cola, por ejemplo, y 
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con eso me voy ganando la vida, ¿no? En ese sentido, los datos dicen que el impacto y la 

misión original está cubierta.  

Lorea: Y tú, por ejemplo, ¿Cómo ves a Oikocredit dentro de unos años (4-6 años)? 

¿Crees que va a seguir evolucionando de tal forma? ¿O crees que va a cambiar? 

Joseba: Pues yo creo, que bueno, a ver, que va a seguir fiel a sus principios, de hecho, 

uno de los criterios es si es necesario Oikocredit o no, es decir, cuando valoramos un proyecto 

en el sur, se pregunta a ver si hay bancos en el territorio que lo pueden hacer desde una 

perspectiva ética. Entonces, en ese sentido, somos muy rigurosos en cuanto a la misión.  

Yo creo que Oikocredit seguirá otros 5, otros 10, muchos años, porque la realidad es 

que la banca convencional no llega a determinados colectivos, y siempre será necesario una 

entidad en la cual, lo más importante no sea lo económico, sino lo importante es que ese 

dinero genere cambios en las vidas de las gentes del sur, cambios positivos lógicamente.  

Y yo creo que iremos hacia valorar otros tipos de sectores, nos iremos renovando 

porque, por ejemplo, en el sector de las microfinanzas, ahora en relación hace 5 años, se ha 

entrado en aspectos como el Fintech, que es tecnología financiera y demás que no existían y 

que permiten acceder a pequeños montos de una manera mucho más ágil y que permiten 

tener menos cobros, pagos y demás, hacerlos mejor, ¿no? Yo creo que vendrán nuevas 

tecnologías, nuevos ámbitos en los cuales sea interesante invertir, pero bueno, yo creo que 

vamos a seguir ahí, sobre todo en la agricultura, siempre va a haber necesidad de productos 

sostenibles y que tengan un impacto en el sur y las energías renovables son el futuro, así que… 

Lorea: Bueno yo creo que es importante, pero hemos visto que la cooperativa tiene 

una estructura descentralizada, en mi opinión eso es positivo para invertir y ayudar a las 

personas más pobres y así. Pero en tu opinión, ¿Crees que tener ese tipo de estructura 

beneficia a la cooperativa? ¿O debería de tener otro tipo de estructura? 

Joseba: A ver, lo que es ahora mismo, las oficinas en el sur es una de las cosas que nos 

caracteriza, o sea, es decir, ahí hay gente que controla, no solamente la terminología, sino 

también el sector en el que trabajar. Tenemos expertos en agronomía, para temas de 

agricultura. Tenemos gente que sabe de energía solar y nadie mejor que la gente del terreno, 

incluso son gente nacional, ellos conocen mejor las organizaciones y ellas permiten buscar 

proyectos mucho más solventes, ¿no?  

Yo fíjate que tengo la experiencia de haber conocido un proyecto que financia 

Oikocredit en Costa Rica, 17 años antes de que empezará invertir, y ya desde entonces se veía, 

si yo lo conocí en 2003, y el préstamo se lo han dado en 2019, era un proyecto que ya se veía 

desde el inicio que era un proyecto social. En aquella época no estaban certificados en 

comercio justo, pero sí que se les veía en la forma de trabajar y demás, y bueno gente de allí 

contactaron, se hablaron, visitaron… Hay visitas periódicas porque si no, dar el dinero desde 

Holanda como si fuera un avión con un paracaídas, ¿no tendría sentido no? Y más porque eso 

te da seguridad, porque si tú hablas con la gente del proyecto te va a decir. Oye, es que este 

año no está lloviendo lo suficiente, igual el café lo tenemos que vender a menos valor e igual 
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tenemos más demora en el pago, ¿no? Entonces vamos a negociar como vamos a hacer los 

pagos. Eso es importante.  

Y, por otro lado, tenemos una estructura doble, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora 

estamos empezando a trabajar a través de una fundación accionarial en Euskadi, no va a ser 

Oikocredit Euskadi el canal de inversión, sino que va a ser la fundación accionarial, y digamos 

que eso nos permite también tener la parte de la participación garantizada a través de 

Oikocredit Euskadi y nos permite orientar la cooperativa en función de los deseos de los 

propios socios. Al final, son asambleas muy participativas, muy ricas en cuanto a debate, y yo 

creo que es una cosa de las que caracteriza, no solamente Oikocredit, sino que es parte de ser 

finanzas éticas, ¿no? Ese debate, ¿no? Asique yo creo que un poco irá por ahí.  

Lorea: En cuanto a Oikocredit Internacional, y en su totalidad de España, ¿como los 

relacionarías? ¿Crees que tienen la misma función? ¿O que función desarrolla Oikocredit 

España en Oikocredit Internacional? O si quieres puedes basarte en Oikocredit Euskadi, 

como tu prefieras.  

Joseba: Eso te iba a decir, porque como tal, no hay un Oikocredit España, hay 3 

asociaciones de apoyo que están ancladas en el territorio, cada una con sus propias 

evoluciones y demás. Nosotros la relación que tenemos es prácticamente diaria, yo en muchos 

aspectos, ahora hemos tenido un problema informático para subir una noticia, y lo hacemos 

desde Holanda. Pero luego hay aspectos de gestión de cobros, o la gente quiera recuperar o 

invertir… Actualmente lo estamos haciendo desde aquí, pero lo hacemos en colaboración las 

tres asociaciones. Hay una coordinación entre las 3, y a su vez las tres con Holanda, cuando 

digo Holanda, me refiero a los países Bajos con la oficina central de Oikocredit Internacional.  

Nosotros somos una asociación más de las 33 que hay en el mundo, y hay un momento 

al año que es importante, que es lo que llamamos el Winter meeting, que es el encuentro de 

las asociaciones, que se celebra cada año en un país. Este año iba a ser en Bilbao, justo en 

marzo, el fin de semana que se cerró el país, el 13-15 de marzo. El año que viene lo vamos a 

tener aquí, y es un encuentro en el cual se expone los resultados económicos y demás, como 

se generan debates, como comunicar, como trabajar con las personas, como acercar la 

información, que de alguna manera vean que el dinero que tienen invertido está generando 

impacto, que está generando cosas positivas en el sur, y luego pues otro tipo de aspectos, 

¿no? Ha habido asambleas en las cuales se preparan documentos, entre ellos el dividendo, 

para trabajar la asamblea mundial en la que, no solamente participan las asociaciones, sino 

que también participan otro tipo de inversores; por ejemplo, organizaciones religiosas, 

algunas de comercio justo de países del sur… Así tienen capacidad de decisión, y ese es el 

momento de coordinación en el Winter Meeting en el que surgen un montón de propuestas 

para esa asamblea, que es la que decide. De hecho, puede ocurrir que la asamblea no esté de 

acuerdo y retire la propuesta. Hubo un encuentro internacional, precisamente en la que se 

decidió empezar a trabajar en renovables, en el cual, las asociaciones dijeron que no estaban 

de acuerdo y se cambió el modelo. Con lo cual es importante, ¿no? Vas a una junta de 

accionistas por así decirlo, por muchos votos que tengas, es muy probable que la junta 

directiva no haga nada. Aquí esto es democracia participativa.  
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Lorea: Dicho todo esto, ¿Cuál crees que es el factor que os diferencia de las demás 

cooperativas? 

Joseba: ¿Que nos diferencia? Somos una cooperativa al igual que otras, somos 

economía social como todas las cooperativas, lo que nos diferencia es que el producto que 

vendemos está delimitado por una serie de características, tanto positivas como negativas. Y 

digo negativas porque es el no invertir en armas, tráfico de personas, tabaco… Pero la parte 

del sí, las positivas, invertimos en agricultura sostenible, invertimos en proyectos 

transformadores que generan, digamos un factor catalizador de cambio.  

Otra de las cosas que nos caracteriza es que no nos quedamos ahí, no solo damos 

crédito, sino que también damos formación. Tenemos un programa de capacitación para 

tanto socios actuales como para posibles socios futuros, que también nos ocurre que igual nos 

llega una organización que igual no la vemos madura en ese momento para recibir un 

préstamo, pero que vemos que tiene posibilidades de que, en un año, dos años, sea una 

organización muy interesante para invertir, entonces se les forma. Ahí se invierten en torno a 

un millón de euros al año en capacitación. Generalmente, contratamos profesionales para 

formación en los países del sur, porque en temas de agricultura y así les contará una realidad 

mucho más cercana, y hemos trabajado desde la seguridad ante un terremoto, una 

inundación… Ver como se preparan las organizaciones ante ese tipo de contingencias.  

También hemos trabajado en un proyecto que está por fechas ya evaluándose los 

resultados. Es un proyecto de trabajar con las cooperativas de comercio justo, el cómo 

gestionar el momento de venta, es decir, como seguramente sabrás, los productos agrícolas 

cotizan en bolsa. Hay una serie de mercados en la bolsa de Londres, Chicago, Nueva York… 

son los mercados principales. No es lo mismo vender en un punto o en otro. Se hizo unos 

estudios de caso, en el cual se veía que las cooperativas podían vender y sacar hasta un 20% 

más de ingreso, que a fin de cuentas es lo mismo que hacen las multinacionales, pero con un 

impacto positivo en la sociedad. Entonces, son herramientas financieras y de gestión que les 

vamos enseñando, ¿no? Mira a través de esta aplicación, que les damos gratuitamente, podéis 

ver los precios, cómo evolucionan, cual es el mejor momento… y de esa manera conseguir más 

recursos para ellas, que es importante.  

Hemos trabajado con 16 organizaciones de Latinoamérica, y eso es un aspecto 

importante. Ahora con todo el tema del COVID, estamos formando en cómo gestionar las 

entidades. Hay muchas organizaciones que están teniendo problemas para realizar los cobros, 

por ejemplo. O países como Uganda que no tiene salida al mar, y que depende de que le abran 

las fronteras para exportar café, y como gestionar esos momentos, ¿no? Es una cosa que nos 

caracteriza y que cada año implicamos más dinero al programa, y es una de las cosas que nos 

diferencia, y bueno poco más o menos diría eso.  

Lorea: ¿Vosotros por qué creéis que se debe de invertir en Oikocredit? Y alguien que 

estuviese en dudas en si invertir o no, ¿qué consejo le darías? 

Joseba: A ver como lo explico sin saltarme la ley. Lo digo porque nosotros no podemos 

hacer intermediación financiera, o sea, es decir, actualmente con el sistema de la comisión 

nacional en el mercado de valores, eso por ley lo tiene que hacer una persona titulada y 
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demás, cosa que no estamos ninguno titulado para ello, y tampoco vamos a buscar la 

titulación porque creemos que el voluntariado, que en nuestro caso hay gente que ha 

trabajado desde almacenes a banca, de ONGs. Hay un montón de perfiles.  

Yo lo que, si me preguntan que hace diferente a Oikocredit es que tenemos impacto 

en países del sur, zonas muy pobres. También tenemos una solidez de un montón de años, 45 

años en concreto este año. 45 años trabajando, siempre en positivo, digo positivo 

económicamente, con lo cual eso también tiene una garantía, y bueno, lo que es nosotros 

hacemos una inversión con impacto social y ambiental, eso es lo que nos diferencia. Te vas a 

encontrar proyectos que igual no los encuentras en otros bancos. Nosotros hemos llegado a 

estar invirtiendo hasta 100 millones al año en comercio justo, que es una de las cosas que nos 

diferencia.  

Luego también, tenemos una red enorme de socios, somos 59000 que también es una 

garantía, y a parte, tenemos una herramienta que casualmente en Euskadi, nunca se atreve la 

gente a utilizar, y es que los socios pueden visitar los proyectos. Es decir, anualmente se elige 

un país, el año pasado fue Ghana. De hecho, tenemos el día 7 de julio, si quieres verlo va a ver 

un encuentro virtual, de 3 socios de Cataluña que visitaron proyectos en gana. Ahí lo vives tú, 

estas en medio del cacao, conoces a los gestores, ves cómo funcionan… Tiene un aspecto muy 

interesante, cosa que si tú vas a otro tipo de banco convencional: 1. No vas a ver qué clientes 

tienen. 2.Nunca te van a dejar visitarlos. Eso también es importante.  

Lorea: Bueno, y eso ya por mi interés personal e, pero ¿dónde se puede ver el día 7? 

Joseba: ¿Lo que es el encuentro dices? 

Lorea: Si.  

Joseba: Pues mira, uno de los problemas que he tenido con la web era para subir el 

encuentro. Si nos sigues en Twitter o en Facebook, subiré si no es hoy, mañana. Es un 

encuentro que van a estar 3 voluntarios, y lo hicieron en versión catalán, y les dijimos porque 

no hacéis en castellano y así también lo compartimos. Les gustó la idea y vamos a hacerlo para 

todo el estado.  

Lorea: Siguiendo con la entrevista, ¿Existe alguna cantidad mínima para invertir? 

Joseba: Sí. A ver, nosotros lo que hacemos es algo diferente, también va con la 

pregunta anterior. Nosotros somos una cooperativa de crédito y como tal, tenemos acciones. 

Dirás, una cooperativa con acciones, es un poco extraño. Holanda nos lo permite, la legislación 

holandesa. En el caso holandés, en Holanda, cada acción vale 200€, ese es el mínimo, tu a 

partir de ahí, no tienes que comprar 2 acciones, tu puedes comprar 233€ de acciones, 

entonces en función de la cantidad pues tendrás 1,2 acciones. Y en función de eso, te dan el 

dividendo anual.  

Hay un indicador también del valor real de la acción. Nuestra acción siempre vale 200, 

pero para que los socios vean que la organización no va mal, hay un indicador que encontraras 

en la página web de Oikocredit, en la parte de cifras o algo así, en el cual viene que 

aproximadamente el valor de la acción son 213€. Es decir, la organización vale 13€ más de lo 
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que realmente tienes. No los vas a recibir porque también es parte del compromiso, te 

compran y venden a 200€, pero te da una garantía de solidez de la entidad.  

Lorea: ¿Qué derechos económicos (dividendos) y políticos (¿1 participación = 1 voto 

en la asociación?) confiere? 

Joseba: No, es un socio, un voto. O sea, es decir, imaginemos que nos viene, que nunca 

se va a dar, Amancio Ortega, y dice invierto dos mil millones de euros, y voy yo y que tengo 

200€ invertidos, tengo el mismo voto que Amancio Ortega.  

Lorea: ¿La inversión en las participaciones está garantizada o puede que el valor de 

las participaciones, y consecuentemente de la inversión baje y se pierda dinero? 

Joseba: Como bien has dicho, es una inversión. Como toda inversión, tiene su riesgo, y 

tiene su riesgo de poder perder. Nosotros siempre decimos que en 45 años nunca se ha 

depreciado el valor de la acción, pero podría llegar el caso. A diferencia de un producto 

financiero sin riesgo, puede ser una cuenta corriente o una imposición a plazo fijo, que están 

garantizados hasta 100.000 euros por el fondo de garantía de fondos. No sé cómo se llama 

exactamente el organismo, nosotros no lo garantizamos.  

Pero la garantía, es que como es economía real y como el trabajo de Oikocredit en 45 

años, ha sido buscar siempre proyectos muy buenos, no ha habido nunca posibilidad de que 

se deprecie el dinero, todos los años lógicamente, siempre hay alguna organización que por x 

razones no puede pagar al momento, pero se renegocia, cosa que no hacen muchos bancos y 

se plantean soluciones para que puedan respirar y fortalecerse sin que el préstamo de 

Oikocredit sea un lastre, pero en general, tenemos una tasa de morosidad muy por debajo 

que la banca convencional. De hecho, en la página web en los datos también te encuentras 

los impagos a 90 días, que son los que en 90 días no han pagado. Es un proceso diferente, y 

por eso obtenemos tan bajo la tasa de morosidad.  

Lorea: ¿Crees que ese aspecto de que igual puedan perder dinero tenga más valor 

que otro aspecto, como lo social? 

Joseba: Depende. Depende del inversor/a. Generalmente, la gente que invierte es 

porque son ahorros que no necesitan en ese momento. Entonces, sí que nos comentan. De 

hecho, el nuevo producto tiene la calificación que tiene que tener, que es compra de acciones, 

un 6/6, que es el índice de riesgo. Pero, claro, es un índice que te marca por el propio producto, 

no por el riesgo de pérdida. Sí que somos muy cautos, y, es más, en la última documentación 

que se les ha enviado, se les ha mandado una encuesta para que sean conscientes en todo 

momento, que esa inversión como tal puede llegar un día en que haya algo de perdida. 

Evidentemente, todo no va a ser, porque hay reservas, hay un montón de dinero garantizado 

para que, si hay una recuperación masiva o lo que sea, todo lo que manda la ley. Ahora mismo, 

hay un índice de liquidez de un 21,1%. Tenemos un 80% invertido y un 21% en fondo líquido. 

En general, son socios que tampoco la parte del dividendo les es importante.  

Lorea: Al final los que invierten en Oikocredit, invierten por otras razones.  

Joseba: Eso es.  
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Lorea: A la hora de dar el visto bueno a un proyecto, ¿Cuáles son las fases que deben 

de pasar? Es decir, ¿cómo decidís en que proyecto invertir y en cuales no? 

Joseba: Te voy a comentar brevemente, aunque también si quieres te puedo mandar 

el link a la propia Scorecard, que es el sistema para evaluar un proyecto.  

En primer lugar, se tiene en cuenta si tiene impacto en la mujer. Digamos, que 

porcentaje de los socios de una microfinanciera, o de una cooperativa son mujeres.  

En segundo lugar, se valora, el tipo de organización. Es decir, si es una sociedad 

anónima, si es una cooperativa, si son pymes, si es una entidad financiera… Eso se analiza, 

porque como opción de eso, y de la antigüedad que tengan, y todos estos aspectos, te induce 

a un riesgo mayor o menor. 

También se valora la necesidad de Oikocredit. Se analiza con ellos, ¿oye existe en el 

país alguna organización que te pueda financiar en condiciones similares en tu proyecto? ¿Por 

qué lo hacemos así? Porque no dejamos, por ejemplo, Oikocredit en Ecuador, no deja de ser 

un banco extranjero. Imaginemos que saca un porcentaje de interés, ese interés va a ir a socios 

europeos. Lo que queremos es que, si no tienen a nadie para financiar, financiamos. Si hay 

alguien que les financia, el interés se queda en el país. Entonces hay muchas veces que nos 

hemos echado para atrás por ese motivo.  

También se analiza aspectos ambientales. Si tiene o no un plan ambiental, en este caso 

creo que eran un 75% de los socios tenían… en temas de genero también se mira si tiene un 

plan de género, y en el caso de que no los tengan, se les ofrece los fondos para poder tenerlos. 

Porque si creemos que tenemos que ser muy rigurosos con el tema e género, y también 

tenemos que ser, no tan rigurosos como el impacto social, pero si darle un valor enorme al 

tema ambiental, que al fin de cuentas también es importante.  

Yo si quieres te puedo mandar… 

Lorea: Yo creo que con lo que me has explicado bien, pero si me lo mandas para mirarlo 

más profundamente también, mejor.  

Joseba: Pocos bancos te enseñan este documento, supongo que habrá un montón de 

exceles y mil historias detrás, pero digamos es difícil de encontrar esto.   

Lorea: Vale, luego otra cosa, todos estos factores que se tienen en cuenta, me 

imagino que todo esto lo gestionaran las oficinas regionales, ¿no?  

Joseba: Eso es.  

Lorea: ¿Cómo se coordina la disponibilidad de dinero para conceder microcréditos 

entre las diferentes oficinas regionales distribuidas por el mundo? 

Joseba: Depende un poco de la cartera de proyectos que se haya presentado y de los 

sectores, de los momentos… Por ejemplo, ahora mismo igual es más estable invertir en 

renovables, que invertir en café porque va a tener peor conexión internacional. Pero, en 

general, siempre suele haber una cartera de posibles clientes enorme. Holanda, la central, lo 

que hace es participar en el proceso de otorgamientos de préstamos, y en función de eso, el 
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equipo compuesto por la oficina de Holanda, y del sur, ven y dicen necesitamos tanto y luego 

también en función del riesgo del país. Ahora mismo, hay países que igual no están 

económicamente tan bien, e igual es peor invertir allí porque se pone en riesgo y demás. Hay 

un montón de cálculos en medio, pero bueno siempre tratando tener un impacto social y por 

otro tener una gestión rigurosa y que asegure la continuidad de los fondos y de la entidad.  

Lorea: ¿Qué perfil tienen los socios partícipes (personas físicas adineradas, 

entidades…)? 

Joseba: Hay de todo. Asociaciones tenemos pocas, muchas fundaciones y así. El perfil 

es muy variopinto, gente muy diversa. Hay gente que dicen, bueno, tengo 200 eurillos, pues 

200 eurillos. Hay muchos socios entre 200-6000€. Hay algunos, que tienen bastante más 

dinero.  

Lorea: Por lo que has comentado, ¿mayoritariamente son personas entre 200-6000€?  

Joseba: Eso es.  

Lorea: Hay muchos cambios en la entrada y salida de socios, y/o en las cantidades 

invertidas por estos, o se suele mantener constante? 

Joseba: Depende. Hay gente que igual tenía que comprarse una casa y tenía el dinero 

en Oikocredit, y vende o te deja justo para seguir siendo socio. Y luego hay gente, que, 

dependiendo del momento, invierte. De todas maneras, antes de ayer estuvimos con una 

socia, que nos enseñó un email de 2004, que fue casi cuando empezó a funcionar Oikocredit 

en Euskadi. Por lo que, hay gente que lleva mucho tiempo invirtiendo ahí. En algunos casos, 

puede ser un riesgo en cuanto a la cantidad de fondos, porque siempre puede haber gente 

mayor que la abuela era muy militante en estos temas, pero los nietos a la hora de recibir la 

herencia no, entonces siempre hay ese problema con cada socio porque son soberanos con 

sus misiones. Es cierto, que en Oikocredit las sociedades del sur de Europa, tanto Francia como 

España y algo de Italia, son gente más joven.  

Lorea: ¿Cómo afectó la crisis financiera a la captación de socios? ¿Y la actual crisis del 

COVID-19? 

Joseba: En 2008, hemos tenido una cosa curiosa, que, al ser una entidad basada en 

economía real, no hemos sido expuestos a bolsa, el dividendo se ha mantenido en un 2%, que 

es un dividendo modesto, pero es constante, incluso en los peores momentos de la crisis. En 

los últimos 2-3 últimos años hemos bajado los dividendos. Y este año, por primera vez desde 

el año 80, no se ha dado dividendo. ¿Porque? En marzo se iba a dar un 1% de dividendo, ha 

bajado un poquito porque ahora mismo el dinero que reciben los bancos, el banco central está 

muy barato, por decirlo de alguna manera, el dinero vale menos, entonces hay mucha más 

competencia y demás, y al final dices, hemos estado dando 1%. El día 14 de marzo, que está 

la noticia en la web se iba a dar un 1% de dividendo, pero este año a raíz del COVID, el banco 

europeo decidió no dar dividendos, para que así los bancos estén más seguros, y que tengan 

más liquidez, para que así puedan responder ante un posible riesgo, por eso se ha dado un 

0%. Los datos que tenemos de gente que ha recuperado el dinero, es prácticamente los 

mismos a día de hoy que el año pasado por estas fechas, por lo que no ha habido una gran 
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demanda de fondos y de recuperaciones. Entonces, en principio, como también es cierto que 

la gente mete ahorros que igual no va a necesitar y demás, y están relativamente seguros, 

pues no lo toca.  

Lorea: Dos de los socios de apoyo son Caritas y Banca Fiare, ¿verdad? ¿En qué 

consiste su apoyo? 

Joseba: Ellos son inversores como puedo serlo yo. De hecho, su voto vale lo mismo que 

el mío. ¿Diferencias? Pues, por ejemplo, Caritas, sí que se ha hablado en algún momento, para 

apoyar proyectos productivos que tienen en países del sur. E incluso, se han visto posibilidades 

de colaboración.  

El caso de Fiare es diferente, tenemos una doble parte de colaboración. Tanto a nivel 

organizativo, la asociación finanzas éticas Euskadi una evolución de la fundación Fiare, por así 

decirlo, aunque existe la fundación finanzas éticas, pero los que trabajan en Euskadi son la 

asociación finanzas éticas Euskadi. Nuestro presidente Jorge Berezo es el tesorero de la 

asociación, por lo que tenemos un vínculo muy cercano. Ellos tienen una junta de dirección 

compuesta por asociaciones, y estamos ahí. Luego a su vez, ellos son socios nuestros como 

inversores.  

El segundo nivel es Oikocredit Internacional y Banca Popolare Ética, la parte italiana de 

Fiare banca. En este caso hay un acuerdo de colaboración que se basa en una línea de crédito, 

en caso de crisis de tesorería, que como ves con un 21% de reservas es difícil que ocurra, es 

un acuerdo más de amistad que oye estamos en el mismo barco y queremos colaborar, hay 

una línea de crédito de 5.000.000 de euros mutua. En caso de que uno necesite en un 

momento concreto, uno le presta a otro.  

Y luego estamos en muchos foros con ellos, desde FEBEA, en REAS, en un montón de 

espacios, existe una colaboración muy buena, de hecho, somos productos complementarios. 

A mí a veces, me llaman pidiendo información sobre una cuenta bancaria y yo les digo que 

aquí no es y que se informen en Fiare.  

Lorea: ¿Cómo consiguen captar más socios? ¿Se realizan campañas de “marketing”, 

comunicación, etc…?  

Joseba: Hasta ahora ha sido mucho la boca a boca, gente que ha ido a charlas nuestras 

y ha conocido, ha invertido, y llevan unos años invirtiendo. Y le comenta uno a otro y así. 

Nosotros no hacemos campañas multitudinarias, aunque si estamos preparando alguna, para 

dar a conocer, pero muy modestas. Para hacerte una idea, el año pasado promocionamos 3 

posts en Facebook, otros 3 en Twitter, y nos habremos gastado 200€. Hay una partida para 

promoción y todas estas cosas, pero no es una promoción que pueda tener una empresa 

grande. Es un aspecto que queremos mejorar para que la gente nos conozca más porque 

somos muy desconocidos, pero siendo honestos con que evidentemente no vamos a 

gastarnos un dineral.  

Lorea: Ya si, siendo cautelosos con el dinero, me imagino. 
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Joseba: Eso es, y que hay un montón de formas de comunicar y dar a conocer la entidad 

que incluso pueden ser de 0 euros.  

Lorea: Antes hemos comentado que vuestros inicios tuvieron que ver con las iglesias, 

y así, en cuanto al tema de religión, ¿se depende mucho de las entidades vinculadas a la 

iglesia? ¿En qué medida afecta la actual “crisis de la iglesia” (cada vez menos religiosos, 

corrientes antireligiosas, laicismo…) a Oikocredit en general y a su funcionamiento? 

Joseba: No mantenemos ninguna relación con ninguna iglesia, ni con ninguna 

confesión religiosa. De hecho, tenemos gente en nuestros equipos de voluntarios, que son 

completamente ateos. Como te decía es un origen, pero de los 59.000 socios que hay, hay 

gente de todos los colores. Nosotros no hacemos una promoción activa de aspectos religiosos, 

porque entre otras cosas, sería completamente contraproducente. A parte sería 

discriminador. Aquí igual es más claro, porque o eres católico o no eres nada, es muy bipolar 

la sociedad. Pero hay países, como Alemania, en las cuales hay varias confesiones simultaneas, 

en las cuales no tendría mucho sentido. Sí que es cierto que, si viene alguna organización 

religiosa, se puede hablar con ellos, pero como se puede hablar con una entidad de comercio 

justo. Entonces en ese sentido somos aconfesionales, ahora cada miembro tiene su historia, 

pero por darte un dato, nos hemos estado reuniendo en Madrid más de una vez en la 

ingobernable, el gaztetxe. Entonces, tenemos de todo.  

Lorea: Uno de vuestros principios, es la transparencia. ¿Cómo se transmite a los 

socios partícipes en que han invertido, rendimiento de sus aportaciones…? 

Joseba: Te cuento, y una de las cosas que también estaba preparando era eso. 

Trimestralmente se informa, se envía un boletín a los socios, en los cuales te indican los 

montos que hay, los activos totales, el capital que hay, el número de socios, la liquidez, todo 

el tema de cartera de riesgo a 90 días, el valor neto… Información clara. Luego se hace una 

actualización de que sectores y países se está invirtiendo, porque puede que en el trimestre 

anterior hubiera un préstamo importante en Ecuador, se ha amortizado y este mes el 

porcentaje de Latinoamérica en este caso es menor, esa información se comparte.  

Luego, una vez al año, se envía en formato electrónico la memoria de impacto social 

en la entidad, es un documento que cada año se va perfeccionando porque es una de las 

características de Oikocredit. Tenemos un apartamento de desempeño social y 

medioambiental, y cada año se ponen datos más concretos de impacto. Sobre todo, en 

ámbitos que igual son más difíciles de trasladar a datos como puede ser un microcrédito. Esa 

información se está trabajando con diversos pilotos tanto en Asia como en África, para 

establecer como esas personas van saliendo de la pobreza. Salen o no, depende.  

Luego, sobretodo trabajamos mucho las redes sociales, ahora mismo tenemos, 

Twitter, Facebook, Linkedin, Mastodon Social, que no sabía ni que existía, pero es una web de 

software libre, y tenemos Linkedin, la web, un canal de youtube, en el cual se pueden ver 

algunos videos de algunos proyectos. Sí que gastamos tiempo en hacer algunas de estas cosas, 

son aspectos en los que nos están echando una mano los voluntarios. Por ejemplo, han subido 

una noticia por el día de las cooperativas, ha buscado información y lo ha subido.  
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Lorea: Por una parte, quería preguntarte a cerca de la morosidad que tenéis en 

Oikocredit, antes hemos hablado sobre ello, y me has comentado que tenéis personas que 

pagan a los 90 días, ¿me podrías aclarar o dar algún dato sobre la tasa de morosidad? 

Joseba: La tasa de morosidad es un dato que es público, entiendo que, en todas las 

entidades financieras, se calcula a 90 días, Es decir si pasa de ahí, es una señal de que hay un 

problema a la hora de cobrar. Eso no quiere decir que no se vaya a cobrar, pero hay un riesgo. 

En nuestro caso, la morosidad es a día de hoy del 6,8%, que al ser una entidad de préstamos 

está por debajo de la banca convencional. 

Ha subido un poco a raíz del COVID-19, la web donde tenemos los datos es: 

http://euskadi.oikocredit.es/es/cifras-clave 

Lorea: Por otra parte, en cuanto a la eficiencia de Oikocredit, no sé si sabrás lo que 

quiero decir con ello. A lo que me refiero es a los gastos soportados por unidad monetaria 

ganada, no sé si me podrías dar alguna información sobre ello. 

Joseba: De la eficiencia no sabría decirte el dato, sé que estamos en medio de un 

proceso en el que se va a enfocar más los países y sectores en los que invertir para ser más 

eficientes, tener equipos que controlen más a fondo la temática. Se han reducido los costes, 

es posible que tengas más info aquí: 

https://www.oikocredit.es/es/publicaciones/publicaciones 

En el informe internacional viene todo tipo de datos para comparar. 

Lorea: Y, por último, no sé si sabes de que va mi TFG. Mi labor es enfocarme en las 

finanzas éticas y dentro de ellas centrarme en Oikocredit. Pero aparte de ello, tengo que 

compararla con las finanzas convencionales, por lo cual también debo de hacer un análisis 

comparativo con una entidad financiera convencional. Para ello, he pensado escoger a 

Laboral Kutxa, ya que de las entidades cooperativas que conozco, es con la que más 

principios compartís. En cuanto al tamaño y al volumen de actividad que tenéis, no sé si 

sería posible hacer un análisis comparativo. En el caso de que no lo veas conveniente, ¿con 

que entidad financiera me aconsejarías comparar Oikocredit, teniendo en cuenta que tiene 

que ser una entidad financiera convencional? 

Joseba: Como seguramente sabrás por ahora fiare no permite pagar impuestos 

(seguridad social, transmisiones...) por ello tenemos que tener una segunda cuenta que 

lógicamente tiene que tener unos principios que nos den garantías de que si bien no es banca 

ética si nos permita tener un enfoque social. Por eso esa segunda cuenta de impuestos la 

tenemos con la laboral. Creo que es una buena elección. 
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