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AURKIBIDEA

Economistas sin Fronteras erakundeak tzure laguntza behar du. Uste baduzu gure EsF txostenak edo orokorrean gure 
jarduerak gizarte-erabilgarritasuna duela, lagun iezaguzu gure lana mantentzen. Erreferentziazko GKEa izan nahi 
dugu bideko ekonomia bilatzeko orduan, gizarte- eta ekonomia eragileen sareko lana sustatu eta elkarrizketa errazten 
laguntzeaz gain. Bakarrik gizarte-partaidetza zabalaren lorpenekin lortu ahal izango baitugu bideko ekonomia. Nahi 
duzun ekarpen ekonomikoa egin dezakezu:  

Gure erakundeko bazkide izan eta Economistas sin Fronteras erakundearekin aldizka lagundu nahi baduzu, gure 
webgunean dagoen inprimakia osatuta egin dezakezu: 

Edo 91 549 72 79 telefono-zenbakira dei dezakezu • Informazio guztia hurrengo webgune honetan: 

 https://ecosfron.org/unete/ 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako Espainiako legediak pertsona fisikoek egindako ekarpen eta dohaintzei aldeko tratu 
fiskala ematen die, PFEZaren kuotan kenkarirako aukera baitago.

Ondorengo esteka honetan 
inprimakia beteta:  

Fundazioaren kodea 
Economistas sin Fronteras01895

Edo BIZUM:erabiltzearen bidez:

 Ikus daiteke nola egin dohaintza bizum bidez hemen
https://ecosfron.org/unete/dona-con-bizum //

Dosier honetako testuek egileen iritzia soilik adierazten dute, eta iritzi horrek ez du zertan bat etorri horri buruz MgEk 
duen jarrera instituzionalarekin. 
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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 
1997an unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur 
egun ekonomia bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra 
eraiki nahi duten pertsonek osatua; erakundearen 
lehentasunezko asmoa pobrezia eta desberdintasunak 
desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste 
dugu garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia 
gizakiaren zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun 
gertatzen den bezala, milioika pertsona ekonomiaren 
zerbitzura egon daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan 
jardun dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko 
konpromisoa har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen artean elkarrizketa errazten eta sareko lana 
sustatzen lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze 
zabal baten bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko 
ekonomia bat.

Gure bazkideen ekarpenak funtsezkoak dira iraupen 
luzeko proiektuak planifikatu eta egin ahal izateko.
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AURKEZPENA

Gloria González eta Óscar Sierra
Mugarik Gabeko Ekonomialariak

FINANTZA JASANGARRIAK: INBERTSIOAREN PARADIGMA BERRIA?

S istema f inantzarioak aurre egin behar dion 
transformazio handiaren lekuko ari gara izaten 

azken urteetan. Alde batetik, herritarren konfiantza 
handitzea lortzeko saiakeran, bereziki 2008ko 
krisiaz geroztik, nabarmen aldatu baitzuen merkatu 
eta bitartekari f inantzarioei buruzko ikuspegia; 
bestetik, fusio eta bulego askoren itxiera, digitalizazio 
izugarriaz gain, baztertze finantzario sakona ari dira 
eragiten, bereziki landa-inguruetan eta kolektibo 
ahulenetan, informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak (IKT) ezin di tuztelako atzi tu 
edo ez dituztelako horiek maneiatzeko ezagutzak 
eta gaitasunak. Sektoreak ahulenak sistematik 
baztertzen dituen bitartean, ospe hobeaz gozatzeko 
egiten dituen saiakeren joan-etorriaren erdian agertu 
da inbertsioaren paradigma berria izan daitekeena, 
jasangarritasunaren babesean.

Askok galdetzen dute ea bankua, eta bere negozioak 
dakarren guztia, gai den etikoa eta jasangarria izateko. 
Horren inguruko hausnarketak aurki ditzakegu bi 
txostenetan, 8. zenbakia, banku etikoari eskainia, eta 
27. zenbakia, eraginaren inbertsioari buruzkoa. Sarrera 
gisa, sistema finantzarioa definitzen da, erakunde, 
bitarteko eta merkatuen multzo gisa, eta bere funtzioak 
dira, besteak beste, aurrezkia eta inbertsioa bideratzea, 
eta eraginkortasuna hobetzea baliabideen esleipenean. 
Horregatik, esanguratsua da gizartearen garapenean 
duen eragina.

Sistema horren barruan zoom bat egingo bagenu, 
arreta jarri ahal izango genuke haren zati batean, 
hots, finantza jasangarrietan; hazkunde ekonomikoan 
eragina izateaz gain, hazkunde gizatiarragoan ere 
eragina dute eta orekatuagoa da ekonomia, gizarte eta 
ingurumenari dagokionez. Irudizko lupa hori gehiago 
gerturatuko bagenu, finantza jasangarrien barruan 
bereiziko genituzke beren tipologia desberdinak, eta 
horien artean nabarmentzen dira inbertsio sozialki 
arduratsua (ISR) eta banku etikoa, ikuspegi horietatik 
lantzen delarik txostena.  

Lehen artikuluak, Alcaláko Unibertsitateko irakasle 
den Beatriz Fernández Olitek idatzia, uneko eredu 

finantzarioa gerturatzen digu ikuspegi kritikotik. 
Sektore finantzarioa 2015az geroztik gaur egunera 
batzen ari den ekimenen inguruko ibilbide bat egiten du, 
bere helburuak garapen jasangarriarekin lerrokatzeko, 
eta hainbat alderditan sakontzen du; adibidez, sektorean 
ikuspegiaren aldaketa sakonik ez izatea, garapen-bidean 
dauden herrialdeak atzeko planoan baztertuta jarraitzea, 
finantza jasangarrien aplikazioaren moteltasuna edo 
green eta socialwashing-a.

Hurrengo artikulua, Pablo Esteban-Sánchezek, 
UNED FINRES ikerketa taldeko kideak egin du eta 
izaera akademiko nabarmena jarraitzen du izaten. 
Artikuluan adierazten du, nahiz eta eraginaren 
inbertsioaren inguruko merkatua hazi, oraindik 
erronka garrantzitsuei aurre egin behar zaiela eragina 
neurtzeko eta hura kudeatzeko, eta finantzaketa- eta 
inbertsio-erabakiak hartzeko balioko duen informazio 
adierazgarria eta alderagarria atzitzen dela ziurtatzeko. 
Halaber, identifikatu egiten ditu eragin horien neurketa 
eta kudeaketarako erronka nagusiak, besteak beste, 
izaera multidimentsionala; kausa-efektuko eredu 
logikoak ezartzeko zailtasunak; denbora-muga 
handiagoa; eragina egozteko zailtasunak; eragina 
neurtzeko kontzeptu-esparruen, tresnen eta adierazleen 
proposamenen aniztasuna; araudiaren irismen 
mugatua jakinarazpenari eta ziurtatzeari dagokionez; 
neurketa sistematizatzeko konplexutasuna, eta 
trebakuntza eta baliabideen gabezia, eta ziurgabetasuna 
jasangarritasunaren informazioaren eta eraginaren 
neurketaren gardentasuna eta jakinarazpenen eremuan 
izan beharreko ardurari dagokionez.

Aurreko egilearen hariari jarraituz, hirugarren 
artikuluan , Agustín Vitórica Gutiérrez-Cortinesek, 
GAWA Capital-eko sortzaile eta CEOetako bat eta 
SpainNAB-eko zuzendaritza-batzordeko kide denak, 
arreta jartzen du finantzaketa konbinatuan eta kapital 
katalitikoan, eraginaren inbertsioaren barruan. 
Finantzaketa formula berritzaile gisa aurkezten 
du finantzaketa konbinatua, aukera ematen baitu 
inbertsio pribatu gehiago bideratzeko garapen-bidean 
dauden herrialdeetara. Esfortzu publiko eta pribatuak 
konbinatzeko modu eraginkortzat hartzen da eskala 

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-ÉTICA.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-27-la-inversion-de-impacto/


handiko eragin-kapitala mugitzeko. Halaber, kapital 
katalitikoa aztertzen du, elementu osagarri sendoa 
duten inbertsioetan soilik eskaintzen dena, eta horri 
esker balore-kate jakin batean parte hartzen duten 
aktoreen arteko interesak lerroka daitezke kapitala 
jariatzeko. Autoreak HURUMA funtsa aurkezten du, 
finantzaketa konbinatuko egitura daukan Espainiako 
lehen proiektua.

Spainsif-eko zuzendariorde den Andrea González 
González da laugarren azalpenaren egilea. EBeko 
ingurumen-taxonomiaren kontzeptua gerturatuko 
digu, hori baita Batasunaren ingurumen-helburuak 
laguntzen dituzten jarduera ekonomikoak 
identif ikatzen dituen sailkapena, eta bere 
erabilgarritasuna aurkezten du beste arau-ekintza 
eta tresna batzuk garatzeko oinarri gisa. Bestetik, 
EBeko aplikazioaz gain, nazioarteko testuingurukoa 
ere erakusten du, haren etorkizuna eta aurretik 
dituen erronkak ere aztertuz, besteak beste: gas 
naturala eta energia nuklearra barne hartzea jarduera 
berdeen zerrendan, bonu eta jaulkitzaile subiranoen 
tratamendua, eta jasangarritasunaren informazioaren 
eskuragarritasunari buruzko zenbatespenen erabilera.

Ingurumen-taxonomiaren gerturatze horren ostean, 
bosgarren artikulura iritsiko gara; bertan Mario E. 
Sánchez Richterrek, Langile Komisioko politika 
publiko eta babes sozialeko idazkaritza konfederaleko 
kideak, etorkizuneko taxonomia soziala gerturatuko 
digu sindikatuko ikuspegitik. Abiapuntu gisa, 
adierazten du ISRetan gutxien garatu diren alderdiak 
irizpide sozialak izan direla beti, eta nahiz eta hori 
horrela izan, taxonomia sozial bat garatzen ari dela; 
dagoeneko eskuragarri daude lehenengo zirriborroak, 
eta horietan jasotzen dira horrek desparekotasunaren 
murrizketan izan dezakeen paper garrantzitsua eta baita 
hazkunde ekonomikorako, egonkortasun politiko eta 
sozialerako, eta inbertsiorako izan litzakeen ondorio 
positiboak ere.

Seigarren artikuluak finantza jasangarriak lantzen ditu 
hirugarren sektoreko ikuspegitik. Anesvad fundazioko 
Gorka Goikoetxea eta Eduardo Uriberen esanetan, 
ondare- eta finantza-kudeaketak erakunde sozialen 
munduarekin zerikusirik ez duela eta urrunekoak 
direla dioen ideia zabaldu den arren, askok -bereziki 
fundazioek- ondare garrantzitsuak kudeatzen dituzte. 

Egileen ustez, aurreko mendearen amaierarekin 
alderatuz oso urrun dagoen nazioarteko testuinguruan, 
egitura ekonomiko eta sozial desberdina izateak 
erakunde horien misio soziala laguntzeko modua 
birpentsatzera behartuko du, hasieran erabilitako modu 
tradizionalenetatik urrunduz.

Azken artikuluak, erreseina bibliograf ikoaren 
aurrekoak, jasangarritasuna eta eragina aztertzen 
ditu finantza etikoen ikuspegitik, Febeako presidente 
eta Banca Éticaren presidenteorde den Pedro M. 
Sasiaren eta Banca Éticako eragin-ereduaren eta 
gizarte- eta ingurumen-ebaluazioaren departamentuko 
arduradun den Tommaso Rondinellaren eskutik. 
Autoreek azaltzen dute Europar Batasunak sustatzen 
duen finantza jasangarrietarako hurbilketa berriaren 
aldean, 2001az geroztik eratzen ari diren banku 
etikoko ereduek eta Banku etiko eta alternatiboaren 
Europako federazioa (febea.org) Bruselan sortzeak, 
banku tradizionalarekin bat egiten ez duen eredu 
finantzarioa proposatzen dutela oso garrantzitsuak 
diren alderdietan, hala nola, kredituak onartzeko 
irizpideak, soldata-egitura edo gobernantza-
eredua. Hau da, ez da negozio-lerro jasangarria, 
jasangarritasunaren eta eraginaren analisia zeharka 
inplementatzen duen prozesua baizik.

Azkenik, Finantzaketa jasangarriaren Espainiako 
Behatokiko (OFISO) kide den Julián Romero 
Zarcok aurkezten digu Diecisiete aldizkariak finantza 
jasangarriei eskaini dien monografikoa. Bertan 
berresten da finantzek duten garrantzia Garapen 
Jasangarrirako Helburuek proposatutako proiektu 
transformazionalean, eta agerian jartzen finantza mota 
horiei lotutako kontzeptua etengabeko berrikustean 
dagoela. Aldizkarian, txosten honetan parte hartu duten 
autore batzuen sinadurak aurkituko ditugu, aurreko 
paragrafoetan dagoeneko aurkeztutako gaietako 
batzuetan ibilbide interesgarria eginez, edo beste 
gai batzuk direla eta, esaterako, jasangarritasunaren 
rating agentzien papera, matchfunding-ari buruzko 
kasu-azterketa, Ekuadorren eta mikrofinantzekin 
erlazionatuta Banco Solidariok izandako esperientzia 
errealaren aurkezpena edo azken aurrerapenak 
Mexikoko inklusio finantzarioan.

Aurreko txostenen antzera, «Gehiago jakiteko» 
atalarekin amaitzen da liburukia. n
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liratekeela, bilioi eurotan zenbatetsia, eta honako 
hau adierazi zuten: Paradigma-aldaketaren eraginez, 
espektro zabaleko finantzaketa-esparru bat behar dugu, 
mota guztietako baliabideak eta inbertsioak, publikoak 
zein pribatuak, nazio-mailan eta maila globalean 
bideratzeko gai izango dena (De la Cuesta et al, 2021, 
11. or.). 

Finantza-sektoreari dagokionez, ordutik hona ekimen 
anizkoiztasun frenetikoa sortu da, sektore horren 
helburuak garapen iraunkorrarekin lerrokatzeko. 
Horietako batzuk, zehazteko asmorik gabe, honako 
hauek dira: Task-Force on Climate Change Financial 
Disclosure (TCFD)2, arriskuen kudeaketari eta 
jasangarritasunaren gardentasunari buruzko 
autoerregulazioa, Financial Stability Board kontseiluak 
(FSB) 2015ean sortua; 2021ean aktibatutako 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)3, 
f inantza-zerbitzuen Europako industriarako 
jasangarritasun harmonizatuko arau-esparru bat, 
2030 Agendarekin lerrokatua, eta horren alderdirik 
ikusgarriena, Ekonomia Jarduera Jasangarrien 
Europako Taxonomia; edo Net-Zero Banking Alliance, 
Nazio Batuen Erakundearen baitan eta Glasgowko 
COP26aren4 inguruan 2021ean sortua (horren bidez, 
banku sinatzaileek konpromisoa hartu zuten 2050ean 
CO2aren emisioetan erabat neutroa izango den 
negozio-zorroa izateko). Banku zentralek eta erakunde 
ikuskatzaileek ere bat egin dute jasangarritasuna 
bultzatzeko, eta beren sarea sortu dute: Network for 
Greening the Financial System (NGFS)5. Europar 
Batasuna, gainera, enpresei buruzko informazio 
ez-finantzarioa eskatzen ari da, nahitaezko eskema 
homogeneoekin, Finantzaz Kanpoko Informazioari 
buruzko Zuzentarauaren (NFDR) eta etorkizuneko 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
delakoaren bidez.

2. https://www.fsb-tcfd.org/
3. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
4. Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Konferentzia, 

2021. 
5. https://www.ngfs.net/en

Finantza jasangarrien bidegurutzea

Gaur egun, datozen urteetan nagusi izango den 
ekonomia-ereduarekiko bidegurutzean gaude, 
eta, bereziki, f inantza-ereduarekiko. Garapen 
jasangarriarekiko konpromisoa, zalantzarik gabe, 
gaur egun 2030 Agenda gisa gauzatua, inoiz baino 
teilakatuago dago politika publikoetan eta, itxuraz, 
baita enpresa pribatuaren estrategian ere. Huts 
egiteko beldurrik gabe baiezta dezakegu klima-
erronkak finantza-merkatuak eta inbertsio-mundua 
irauli dituela, finantza-krisitik irten ginenetik: teorian 
behintzat, f inantza-erakunde guztiak, bankuak, 
erakunde kudeatzaileak eta abar, gaur egun lider gisa 
identifikatzen dira jasangarritasunaren arloan. Baina gu 
finantza-sektoreak, garapen jasangarriari dagokionez, 
lortu duen konpromiso-, eztabaida- eta artifizio-maila1 
handienaren aurrean egoteak ez du zertan nahikoa izan 
eraldaketa hori lortzeko. 

Gure burua kokatzeko, 2015. urtea mugarritzat har 
dezakegu jasangarritasunean oinarritutako eskema 
ekonomiko eta produktibo berriak planteatzeko; aurrera 
begiratzeko unea, baina baita atzera begiratzekoa 
ere (inoiz ez dago gaizki akatsetatik ikastea): 196 
herrialdek sinatutako Parisko Akordioak (juridikoki 
loteslea klima-aldaketari dagokionez) eta, horrez gain, 
193 naziok NBEn «Gure mundua eraldatu: Garapen 
Jasangarrirako 2030 Agenda» izeneko konpromisoa 
onartzeak mundu-mailako konpromisoa hartzea 
zekarten. Konpromiso hori gobernuetatik ekonomia-
eragile guztietara zabaldu beharko litzateke, batez ere 
enpresara eta finantza-merkatuetara. Izan ere, NDFk 
eta garapenerako banku multilateralek urte horretan 
bertan adierazi zuten 2030 Agendak ezarritako Garapen 
Jasangarriko Helburuak (GJH) lortzeko, finantza-
baliabideen kopuru ikaragarria mobilizatu beharko 

1. ‘Artifizio’ edozein adieretatik ulertuta. Espainiako Errege 
Akademiaren Hiztegiaren arabera: 1. Zerbait egiteko artea, 
trebetasuna, asmamena edo abilezia / 2. Arte-lanketaren 
naturaltasunarekiko nagusitasuna / 3. Artefaktua (helburu 
jakin baterako eraikitako objektua) / 4. Disimulua, zuhurtzia, 
tolestura.
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Litekeena da finantza-sektoreko jasangarritasunaren 
eztanda horren zati handi bat zarata hutsean geratzea 
oraingoz. Neurri batean, zaila delako aldaketa horiek 
guztiak hain azkar jarraitzea, eta, neurri batean, behar 
diren aldaketek askoz haratago joan beharko luketelako 
ingurumen-, gizarte- eta gobernu onaren alderdiak 
(IGG) inbertsio-erabakietan txertatzetik; izan ere, 
erabaki horiek, gainerakoan, berdin hartzen dira. Inork 
ez du atzean geratu nahi izan bere posizionamenduan 
(signalling), baina sektoreak ezin izan du behar beste 
eraldatu hain urte gutxian: bost urte baino gehixeago. 

■n Prozesu operatiboak aldatu behar dira, bereziki 
arriskuen analisia. Horretarako baliabideak 
behar dira; besteak beste, finantza-operatiboaren 
egunerokoan diharduten pertsonen prestakuntza 
eta ezagutza sortzea, eta analisi-teknologia berriak 
eta informazio-iturriak aplikatzea inola ere 
perfektuak ez diren alderdietan (IGG). 

■n Horiez gain, horren eraldaketa handia egiteko, 
aldaketak egin behar dira erakundeen kulturan, 
horien lehentasunetan eta, jakina, uko egin behar 
zaie ezarritzat hartzen ziren gaiei. Adibidez, 
zentzuzkoa al da ingurumen- edo gizarte-onurak 
lortu nahi dituzten inbertitzaileek finantza-
errentagarritasuneko marjinak maximizatu nahi 
izatea? Orduan, nork hartuko ditu bere gain 
energia-transformazioaren kostuak, adibidez? 

■n Horrela, aldaketa sakonak behar dituzten 
alderdietatik hirugarrenera iritsiko gara: lidergoa 
eta gobernatze ona. Gardentasunean izan diren 
aurrerapenetatik harago, aldatu al dira enpresen, 
ekonomia-erakundeen eta finantza-sektorearen 
beraren gobernu-formulak, helburu horiek 
benetan serio hartuko direla, interes-talde jakin 
bat (inbertitzaileak, edo inbertitzaile jakin 
batzuk) gainerako gizartearekiko lehenetsiko ez 
dela bermatzeko? Ba al dago lidergo-gaitasunik 
ekonomia deskarbonizatu eta jasangarri baterantz 
mugitzeko, erabaki-eremuetan oraindik pertsona 
berberek eta, kasu askotan, finantza-krisia 
eragin zuten joko-arau berberetan parte hartzen 
dutenean? Horren adibide dira zerga-paradisuak 
eta herrialdeen ongizateari dakarkioten urritzea; 
alderdi horiek ez dira behar bezala zuzendu 
finantza-krisiaren ondoren (Paredes-Gázquez et 
al, 2014). 

Nahiz eta zalaparta handiz iragarri ekonomia-
ereduaren eraldaketa eta, bereziki, finantza jasangarriak 
sendotzea, litekeena da oraingoz itxurazko gazteluak 
ikustea, edozein haize bizik gaztelu horiek behera 
botatzeko arriskuarekin. Azter ditzagun zehatzago 

finantza jasangarrien oinarrizko arazo batzuk, benetan 
eraldatzailea izan behar duen finantza-sistema batek 
egokitu beharko lituzkeen lerroak (agian utopikoagoak 
errealistak baino) zirriborratu ahal izateko.    

Trantsizio energetikoaren kostuek 
planteamendu berriak behar dituzte 

Europako Itun Berdeak (2019ko abendua) azken 
helburua du 2050ean Europako ekonomia erabat 
deskarbonizatzea. Horri lotutako baliabideen 
oinarrizko bideratzaileetako bat finantza-sektorea da. 
Baliabide horiek COVID-19aren krisitik eta Atzeraldi 
Handiaz geroztik Europa murgildu duen ziurgabetasun-
alditik irteteko behin betiko bultzada gisa ikusten dira. 
Hala ere, horien bideragarritasunak honako zailtasun 
hauei egin behar die aurre: 

■n Ez dago horien eragin ekonomikoari buruzko 
azterketa osorik, adibidez, sortuko dituen kostuei 
dagokienez. Gaur egun, mendebaldeko ekonomiak, 
eta zehazki Europakoak, XXI. mendean aurrekaririk 
ez duen inflazio-prozesuan daude. Arazoaren 
zati bat COVID osteko susperraldi bizkorra izan 
daiteke, edo energia-baliabideei eragiten dieten 
krisi geopolitikoak. Baina, komeni da kontuan 
hartzea trantsizio energetikoaren kostuari gizarteak 
egin beharko diola aurre, lehenago edo geroago. 
Azken urteetako diru-politika hedakorrak, Next 
Generation trantsizio-funtsen etorrerarekin 
areagotuak, prezioen igoerarako joera du ikuspegi 
makroekonomikotik. Familiek beren gain hartu 
beharko dute beharrezko trantsizio horren kostu 
osoa edo zati bat, egiten duten kontsumoaren 
bidez. Horrek guztiak arriskubideak eta gizarte-
protestak ekar ditzake, eta gauzatzea bera arriskuan 
jar dezakete. 

■n Alternatiba etxeetako kostua murriztea izango 
da. Horretarako, Itun Berdeak bere oinarriak 
birplanteatu beharko lituzke, eta ez luke soilik 
hazkundean fokalizatu beharko; aitzitik, ekoizpen 
berria ez dakarten alternatibak planteatu beharko 
lituzke, lehendik dauden ondasunak optimizatu 
beharko lituzke, eta are gehiago, ekonomia 
urritzea baloratu beharko luke. Horrela, garapen-
formula berriak indartu litezke, tokian tokikoaren, 
elkarlaneko trukearen eta hurbiltasuneko 
kontsumo eta ekonomia zirkularraren ikuspegitik, 
egungo planean behar bezala garatu ez direnak. 
Formula horiek ez dira ulertzen eta ez dira hain 
erakargarriak finantza-merkatuentzat.   
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Finantza-sektorean ez dago 
ikuspegi-aldaketa sakonik

Inflazioari erantzutean, agente inbertitzaileak ere 
kontuan hartu behar dira, baldin eta agente horiek, 
errentagarritasun-marjinak murriztuz, prest badaude 
trantsizioaren kostuaren zati bat beren gain hartzeko. 
Hala ere, finantza-sektoreak finantza jasangarriei buruz 
emandako mezua kontrakoa da: errentagarritasun6 
handia lortzeko aukera ematen dute; eta analistek 
hori justifikatzen dute arrisku handiko inbertsiotzat 
hartzen direlako eta beste inbertsio batzuk baino 
erakargarritasun txikiagoa dutelako (Peña et al, 2020)7. 
Merkatuetan ez da antzematen inolako aldaketarik 
finantzen ‘ikuspegi benetan jasangarria’ dakarrenik; 
alegia, errentagarritasun positiboak bilatzea, baina ez 
nahitaez maximizatuak izatea. 

Finantza jasangarrietarako premisa bat epe luzerako 
inbertsioarekiko konpromisoa da; hori ez da 
kontrolatzen, eta ez da horri buruzko informaziorik 
ematen behar bezala. Beraz, ez da nahikoa IGG 
alderdiak kontuan hartzea inbertitzeko orduan: 
beharrezkoa da enpresa-portaeraren aldaketan 
inplikatzea (engagement). Hala ere, baliabideei 
dagokienez, lan hori ohiko inbertsioa baino askoz 
garestiagoa da, eta, askotan, ez dator bat agenteen 
inbertsio-kulturarekin.

Azkenik, sakonki hausnartu behar dugu finantzarizazio 
prozesuak berak duen eragin negatiboari buruz; alegia, 
finantza-kapitalak ekonomiaren funtzionamenduaren 
barruan duen garrantziaren gorakadari buruz; izan 
ere, biztanleriaren errenta-egituran eta gizarte-
ongizatean oso modu kezkagarrian eragiten da 
(Alonso eta Fernández, 2012). Finantza-merkatuak 
ez dira demokratikoak: herritar guztiek ez dute horien 
errentagarritasunaren onuradun gisa parte hartzen 
finantza-merkatuetan. Errenta handienak dituzten 

6. Ikus, adibidez, finantza-erakundeetatik igorritako mezua. 
Horretan, batzuetan epe luzerako konpromisoaren asmoa 
indartzen bada ere, inbertsio horien errentagarritasun 
handia nabarmentzen da, merkatuko beste aktibo batzuena 
baino handiagoa: La imparable rentabilidad de las 
energías renovables (25/10/21) https://www.bbva.com/es/
sostenibilidad/la-imparable-rentabilidad-de-las-energias-
renovables/; Energia-trantsizioaren erronka (19/04/19) 
https://www.caixabankresearch.com/en/economics-
markets/commodities/challenge-energy-transition; Energia-
trantsizioan inbertitu: aprobetxatzeko moduko inbertsio-
ideiak (20/01/10) https://www.bankinter.com/blog/
mercados/invertir-transicion-energetica

7. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/09/
Productos_-financieros_-transicion_-energetica_digital.pdf 

taldeek bai, ordea. Horrela, energia-trantsizioa 
banku-erakundeek nabarmendu nahi duten bezain 
errentagarria bada, desberdintasunak areagotzeko 
izango da, hain zuzen ere aurrezkiak trantsizio hori 
finantzatzeko erabil ditzaketenen alde. Ikusi dugu 
kostuak, horiek bai, gizarte osoak partekatuko dituela 
inflazioaren bidez. Hausnartu beharko genuke ea 
funtsean jasangarritzat jo daitekeen osasun-, gizarte- 
edo hezkuntza-zerbitzuen finantziarizazioa, zeinetara 
laguntzen baitute horietan inbertitzen duten finantza-
produktuek: Logika bi aldiz da zitala; izan ere, inbertsio 
horri atseginez deitzen zaio GJHen sustatzaile, 
baina oinarrizko zerbitzuak erabiltzen dira finantza-
errentagarritasuna sortzeko, zerbitzu horien prestazio 
publikoaren kaltetan. Horrela, ia inork ez du zalantzan 
jartzen SICAV edo offshore lurraldeetan kokatutako 
inbertsio-funtsak (EBn bertan ugariak) inbertsio 
sozialki arduratsutzat (ISA) har daitezkeenik, nahiz 
eta osasun edo hezkuntza pribatuetan baliteke modu 
hipokrita batean inbertitu.  

Garapen-bidean dauden herrialdeak 
baztertuak izaten jarraitzen dute 

COP27a Egipton egingo da 2022an, eta horren 
helburuetako bat garapen-bidean dauden herrialdeei 
finantzaketa publikoa zein pribatua bermatzea da, 
klima-aldaketara egokitu daitezen. Aurrekoan, 
Glasgown, Parisen ezarritako helburua ez zela bete 
onartu zen; alegia, herrialde garatuek urtero 100.000 
milioi US dolar mugitzea. Hain zuzen ere, lurralde 
ahulenetan nabaritzen ari dira, klima-aldaketaren 
ondoriozko kosturik handienak, eta horren ondorioak 
dira goseteak8 edo oso ezagunak ez diren migrazio 
klimatikoak9.  Garapen-bidean dauden herrialdeen 
erreklamazio erantzun gabeetako bat da beraien zorra 
jaulkipen-eskubideekin trukatu ahal izatea, herrialde 
aberatsen garapena, hain zuzen ere, gaur egun garapen-
bidean dauden herrialde horiek jasaten dituzten kanpo-
eragin klimatiko negatiboen kontura lortu izana 
konpentsatzeko. 

8. Klima aldaketaren lehen gosetea Madagaskarren hasi da. 
NBEren albisteak, 2021eko azaroaren 2a. 

9. https://migracionesclimaticas.org/ 
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Moteltasuna finantza jasangarriak aplikatzeko 
eraginkortasunari dagokionez

Zalantza handiak daude klima-aldaketaren aurkako 
neurrien aplikazio praktikoan aurrerapen txikia 
egin izanaren inguruan. Terceiro Lombak (2019) 
planteatzen duen moduan, nahiko zalantzazkoa da 
f inantza-sistemak azkenean energia-azpiegitura 
berria finantzatzeko behar adina ekonomia-baliabide 
bideratuko ote dituen. Autore horrek eredu baten 
inkoherentziak adierazten ditu; hain zuzen ere, 
petrolio-sektorea izatea jasangarritasun-gomendioetara 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
edo TCFD erakundearenetara) hobekien egokitu 
dena. Zuzendarien pizgarriak, berriz, erregai fosilen 
ekoizpena handitzearen baitan daude oraindik. 
COP26aren adierazpena, 2021eko azaroan, gutxiegitzat 
hartzen dute gizarte zibileko erakundeek, oraindik 
ere erregai fosiletan inbertitzeko aukera aurreikusten 
duelako, betiere inbertsio «ez-eraginkorrak»10 ez 
badira. 

Greenwashinga, socialwashinga eta «ekoitxurakeria» 

«Oro ez da urre», eta hori bera aplika dakioke ISAren 
merkatuari, adibidez. Horrela, finantza jasangarriak 
arautzen ez diren bitartean, merkatua argi eta garbi haz 
daiteke. Egoera paradoxikoa bizi izan da EBn. ISAren 
bolumena murriztu egin zen Finantza Jasangarrien 

10. https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/
fin-cop26-valoracion-de-greenpeace/ 

Ekintza Plana eta SFDRa 2018an11 abiarazi ondoren; 
horietan, gutxieneko estandarrak ezartzen dira 
funtsak ISAtzat hartu ahal izateko eta greenwashinga 
saihesteko. Izan ere, bankuetan ere, Europako 
Ikuskapen Agintaritzak (EIA) arau tekniko batzuk 
prestatzen ari dira; horien arabera, kreditu-erakundeek 
«jasangarri» gisa merkaturatutako produktuei buruzko 
informazioa eman beharko dute, bai kontratu aurreko 
informazioan, bai ingurumen- eta gizarte-inpaktuaren 
aldizkako ebaluazioen bidez. Finantza-produktuen 
kontsumitzaileek ebaluazio edo zigilu horiek ulertzeko, 
bereizteko eta ingurumenarekiko eta gizartearekiko 
arduratsuak izango diren produktuak eskatzeko izango 
duten gaitasuna funtsezkoa da ekonomia jasangarriagoa 
lortuko dela bermatzeko. Horrela, agintariak aktiboki 
inplikatzea ezinbestekoa da, autoerregulazio-ekimenek 
greenwashing arriskua ekar baitezakete. 

Ondorioak

Terceiro Lombak (2019) Upton Sinclair eleberrigile 
iparramerikarraren hitzak erabiliz gogoratzen digu: 
«Zaila da pertsona batek zerbait ulertzea, bere soldata 
ez ulertzearen baitan dagoenean». Horrek agerian 
uzten du finantza benetan jasangarriei buruz hitz 
egiteko aldaketak lortzeko esparru giltzarria finantza-
sektorearen gobernu ona dela, erabaki-organoen eta 
horiek osatzen dituzten pertsonen lehentasunak eta 
balioak. Ikusi denez, finantza-merkatuetan ez dago 

11.  Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2021. 
Global Sustainable Investment Review 2020. http://www.
gsi-alliance.org/

FIGURE 1 Snapshot of global sustainable investing assets, 2016-2018-2020 (USD billions)

REGION 2016 2018 2020 

Europe* 12,040 14,075 12,017

United States 8,723 11,995 17,081

Canada 1,086 1,699 2,423

Australasia* 516 734 906

Japan 474 2,180 2,874

Total (USD billions) 22,839 30,683 35,301

Iturria: GSIA (2021). 
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aldaketa horien ebidentziarik, ezta benetako kultura 
jasangarriarekin lotutako beste batzuk ere. Bistan 
denez ikusten ari garen eraldaketa ez da nahikoa, egia 
izateari utzi gabe ere.     

Finantza jasangarriek introspekzio-ariketa bat egin 
beharko lukete, eta beren IGG arriskuak sektore gisa 
baloratu. Artikulu honetan hainbat aipatu dira, baina 
azpimarratzekoa da nekez saihets daitekeen baina bai 
ñabardura bat egin dakiokeen inflazio-prozesu baten 
ondorioz gizartean sor daitekeen nahigabeak (baldin 
eta inflazio hori lan-merkatuko soldata-baldintzak 
hobetzearekin eta biztanleriaren diru-sarreren benetako 
mailari eustearekin konpentsatzen ez bada), gizarte-
desoreka handiak eragin ditzakeela, klima-aldaketaren 
aurkako borrokarekiko desafektazioa barne. Gainera, 
finantza arduratsuen garapena eraginkorra ez bada, 
motela bada edo greenwashingean oinarritzen bada, 
arrisku hori handitu egiten da. Gizartearen nahigabea, 
zehazki, eremu politikoan ultraeskuinak izan duen 
gorakadan gauzatu daiteke, zeinak zalantzan jartzen 
baititu multilateraltasuna eta nazioarteko lehentasunak 
garapen jasangarriari eta klima-aldaketari dagokienez 
(Sanahuja, 2021). n
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normalean, inbertsio tradizionalak baino luzeagoa izan 
ohi da, gizartean edo ingurumenean inpaktua sortzeko 
beharrezkoa.  

Inpaktua sortzeko prozesuaren kudeaketa eta 
gobernantza ez da erraza (kostuei dagokienez, inpaktu 
hori maximizatzeko edo optimizatzeko, eta inbertsioari 
eta finantzaketari buruzko erabakiak hartzeko), eta 
kalitatezko informazioa eta datu alderagarriak behar 
ditu. Gaur egun, green eta social washingerako arriskua 
arintzea ahalbidetuko lukeen informazioa eskuratzea 
bermatzeko defizit handia dago, gainditu beharrekoa. 
Defizit hori gero eta handiagoa da ohiko inbertsio 
sozialki arduratsuaren (ISA) eta eragin inbertsioaren 
(EI) merkatuak gora egin ahala.  

Artikulu honek inpaktu horiek neurtu eta kudeatzeko 
eginkizunak dituen erronka nagusiak identifikatzen 
ditu.

2. Ingurumenaren eta gizartearen gaineko 
eragina neurtzeko erronka nagusiak

Eraginaren dimentsio anitzeko izaera eta ikuspegien 
aniztasuna, neurtu beharrekoa definitzerakoan.  Eraginaren 
materialtasun bikoitza. 

Eraginaren neurketa eta kudeaketa (ENK) berez da 
konplexua, ekonomiaren, gizartearen, ingurumenaren 
eta gobernantzaren dimentsio anitzeko izaera baitu, eta 
esku hartzeko, kudeatzeko, egiaztatzeko, finantzatzeko 
nahiz eragin inbertsiorako informazio-premia 
desberdinak dituzten interes-talde asko inplikatzen 
ditu.  17 GJHak ENK-k dakartzan ertzen aniztasunaren 
isla dira.

1. Sarrera

Azken bi hamarkadetan, nazioarteko eztabaidak 
eta ekimenak areagotu egin dira, ingurumenaren, 
gizartearen eta gobernantzaren jasangarritasun 
gogoetak ekonomia- eta enpresa-ereduetan eta 
inbertsio- eta finantzaketa-erabakietan txertatzeko 
bidean aurrera egiteko. Parisko Akordioan ezarritako 
klima-helburuak eta 2030 Agendako1 Garapen 
Jasangarriko Helburuak (GJH) erreferentzia izan dira 
ekimen horiek abiarazteko. 

Europako Itun Berdearen Inbertsio Plana (Europako 
Batzordea, 2020) eta «Garapen jasangarria finantzatu» 
EBren Ekintza Plana (Europako Batzordea, 2018) dira 
EB ekonomia jasangarriaz hornitzeko eta helburu 
horiek lortzeko EBk lidergo-rola hartzeko ibilbide-
orria.

Testuinguru horretan, Global Impact Investing 
Network (GIIN)2 irabazi asmorik gabeko erakundearen 
arabera, eragin inbertsioak garapen jasangarriaren 
dimentsio batean edo gehiagotan (ekonomikoa, 
ingurumenekoa, soziala eta gobernantza) inpaktu 
positiboa eta neurgarria sortzeko lehentasunezko eta 
esplizituki egindako inbertsioak dira, eta, aldi berean, 
dimentsio horietako edozeinen gaineko inpaktu 
potentzial negatiboak identifikatu eta arintzen dira. 
Asmo horrekin batera, merkatu-tasaren maila berean 
edo tasa horren azpitik egon daitekeen finantza-etekin 
bat bilatu nahi da, edo, besterik gabe, kapitalaren 
itzulera bilatu, inbertitzailearen profilaren eta epearen 
araberako denbora-aukera desberdinekin; epe hori, 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD (undp.org)
2. What You Need to Know about Impact Investing | The GIIN   

GIZARTEAREN ETA INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN GARDENTASUNERAKO ETA ERAGINA NEURTZEKO 
ERRONKAK 

Pablo Esteban-Sánchez
UNED FINRES ikerketa-taldea eta Mugarik Gabeko Ekonomialariak

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing


Orobat, helburua ez litzateke mugatu beharko esku-
hartzearen ondorengo neurketara soilik, eragina 
sortzeko prozesu luzean ere hartu beharko litzateke 
kontuan, kudeaketa eta kontrola optimizatzeko eta esku 
hartzen duten erakundeen esku-hartzeen eta gaitasunen 
kalitatea hobetzeko.  

Beraz, ENKren arloan eztabaida gehien sortzen duen 
gaietako bat da neurtu beharrekoa eta horretarako 
erabiliko diren metrikak adosteko lan zaila. Hori 
agerian uzten du, hein handi batean, interes-taldeen 
interes desberdinei erantzuten dieten metrika-tresna 
eta -proposamenen aniztasunak. 

Horrela, inbertsio sozialki arduratsuaren (ISA) eta 
ohiko finantzaketa berdearen eta jasangarriaren 
inguruko erabaki askok kontuan hartzen dituzte gai 
etiko eta moraletatik haratago doazen motibazioak, 
eta nagusiki ardazten dira IGG arriskuetan, eta arrisku 
horiek, finantza-egonkortasunean eta inbertitutako 
aktiboaren finantza-balioan edo -etekinean, nahiz 
inbertitzaileek beren gain hartzen dituzten finantza-
arriskuetan dituzten inplikazioetan eta eraginetan. 
Finantza-materialtasunaren ikuspegia esaten zaio; 
alegia, finantza-etekinari eragiten dion inpaktua baino ez 
da garrantzitsua. Finantza-materialtasuneko ikuspegia 
duten nazioarteko ekimen garrantzitsuenetako bat 
TCFDk proposatutako Finantza Egonkortasuneko 
Kontseilua (FSB) da (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures, 2017), edo IFRSren3 
Jasangarritasuneko Nazioarteko Arauen Kontseilua 
(ISSB) lantzen ari den etorkizuneko estandarra.

Dena den, eragin inbertsioa, bere definizioaren arabera, 
jarduera horiek ingurunean eta interes-talde guztietan 
dituzten ingurumen- eta gizarte-inpaktuak neurtzera 
ere bideratu behar da. Horri gizarte- eta ingurumen-
materialtasuneko ikuspegia deitzen zaio. Testuinguru 
horretan, gizartearen eta ingurumenaren gaineko 
eragina metrika argien, gardenen eta egiaztagarrien 
bidez neurtuko da. 

EBk f inantza-materialtasunaren ikuspegia eta 
gizarte- eta ingurumen-materialtasunarena uztartzea 
defendatzen du; horri materialtasun bikoitza deitzen 
zaio. Hala sustatzen du, finantzaz besteko informazioa 
emateari (NFRD) buruzko 2014/95 Zuzentarauaren 
bidez (Europako Parlamentua eta Europar Batasuneko 
Kontseilua, 2014), Corporate Sustainability Reporting 

3. IFRS - International Sustainability Standards Board.

Directive edo CSRD proposamenak (Europako 
Batzordea, 2021) eta jasangarritasun-txostenak 
jakinarazteko Europako estandarrak (ESRS)4; horretan 
ari da lanean European Financial Reporting RAvisory 
Group (EFRAG) izeneko taldea. 

Eragina neurtzeko kausa-efektuko eredu logikoak ezartzeko 
zailtasunak (Aldaketaren teoriaren eredua) 

Klima-arriskuez ari garenean, Network for Greening 
the Financial Systemek (NGFS) eredu bat ezartzen du, 
finantza-materialtasunaren ikuspegitik, arrisku horiek 
ohiko finantza-arriskuetan duten eragina ulertzeko.5 

Baina eraginaren neurketa eta kudeaketarako (ENK) 
kausa-efektu eredu logikoak definitzea ez da erraza, 
gizarte- eta ingurumen-materialtasunaren ikuspegitik. 

ENK-k eredu bat behar du azaltzeko nola eta zergatik 
sortzen diren gizarte- eta ingurumen-eragin positiboak 
esku-hartze, jarduera edo proiektu batzuk kudeatzetik 
eta garatzetik. Eredu horrek bat etorri beharko luke esku 
hartzen duen erakundearen eta eragin inbertsorearen 
printzipio eta asmoekin, eta hori ez da erraza; izan 
ere, eragin horietan interes-taldeek, onuradunek eta 
askotariko eta elkarrekin lotura duten erakundeek esku 
hartzen dute. Eragina esku-hartze zehatz bati lotzeko 
orduan dagoen ezagutza falta horrek ziurgabetasuna 
eragiten du gizarte-jardunean eraginari dagokionez, 
eta, gainera, zaildu egiten du gizarte-eragin eta finantza-
errentagarritasuna edo ekonomia-jasangarritasuna 
uztartuko dituen business case bat eraikitzea. 

Beraz, kritiko gertatzen da ebaluatzea eraginek jatorria 
ote duten garatutako esku-hartze eta jarduerekiko 
kausazko erlazio batean (Ebrahim, 2019; Brest and 
Harvey, 2018; White, 2006).

Hurrengo irudian, Alnoor Ebrahimek proposatutakoan, 
kausa-efektu eredu logiko bat eta gizarte-eraginen 
mapaketarako bide bat eraikitzeko elementu nagusiak 
agertzen dira.

Eredu-mota hori Eraginaren balio katearen (EBK) 
edo Aldaketaren teoriaren (AT) eraginaren neurketa 
eta kudeaketaren kontzeptu-esparruan jasotakoa da. 

4. Sustainability reporting standards interim draft - EFRAG.
5. reporte-de-la-ngfs-una-llamada-a-la-accion_es_290719_0.

pdf
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Eta eragina neurtzeko European Venture Philanthropy 
Association (EVPA) gida lantzeko oinarria izan da6. 

Eragina erdiesteko denbora-muga handiagoa eta kontrolik eza
ENK ereduei konplexutasuna ematen dien beste 
elementu bat epe luzean eragin positiboa izateko 
beharrezkoak diren jardueren eta baldintzen gaineko 
kontrolik eza da (Ebrahim, 2019). Gizarte-eragineko 
proiektu batean esku hartzen duten askotariko eragileak 
eta eragile anitzak askotan ez daude koordinatuta, edo 
eragina neurtu nahi duen erakundearen kontroletik 
kanpo daude.

Gainera, baliteke eraginak epe luzea behar izatea, eta 
orduan ere kontroletik kanpo legoke, eta ondorioz, 
ENK zailduko litzateke. 

NGFSk proposatutako klima-agertokiek ere 30 urteko 
edo 50 urteko denbora-horizonteak dituzte, eta horrek 
ENK zailtzen duen dinamismoa eragiten du.     

Eragina esleitzeko zailtasunak
Hortik ondorioztatzen da zailtasunak daudela gizarte- 
edo ingurumen-eragin bat esleitzeko edo bereganatzeko 
jarduketetan, eragileen eta esku-hartzeen multzo 
anitza behar dutenean (gutxiago edo gehiago 
koordinatuta); eragile horiek legegileak, enpresak, 

6. EVPA | Measuring and managing impact - A practical guide.

gizarte-erakundeak, inbertitzaileak, onuradunak edo 
bestelakoak izan daitezke.

Horien guztien kontrolak emaitza edo eragin zehatz 
bat bere buruari esleitu nahi dion erakundearen 
mugak gainditzen baditu, zaildu egiten da neurketa eta 
kontabilizazioa. Eta horrek zaildu egiten du eraginari 
buruzko kontuak ematea eskatzen duten inbertitzaileei 
eta emaileei txostena ematea, batez ere eraginaz gain 
finantza-errendimendua lortu nahi dutenean. 

Kasu horietan, esku hartzen duten erakundeek beren 
kontrolpean eta irismenpean geratzen diren epe 
laburreko emaitzen datuak eman ohi dituzte. Baina 
oso gutxitan neur eta eslei daiteke epe luzerako gizarte-
eragina. Egoera horietan, komenigarria litzateke epe 
luzerako eragina neurtzeko fokua aldatzea, eta, eragina 
bera esleitu beharrean, eragina lortzeko egiten duen 
ekarpenari buruzko datuak aurkeztea.7  

Ez da harritzekoa  2014an 146 eragin inbertitzaileren 
artean egindako azterketa batek (J.P. Morgan & 
GIIN, 2015) agerian utzi izana inbertitzaile gehienak 
epe luzerako gizarte-eragina neurtzeko datuen eta 
metodologien kalitate faltaz kexu ziren bitartean, aldi 
berean gustura zeudela inbertsioek gizartean betetzen 

7. Ebrahimek (2019) hainbat tresna aurkeztu ditu esleipenaren 
edo ekarpenaren ikuspegitik inpaktuaren neurketaren 
egokitasuna zehazteko.  

Iturria: Ebrahim (2019)
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zuten eginkizunarekin, epe laburreko emaitzak bakarrik 
kontuan hartuta.

Hala ere, sektore publikoak eta inbertitzaileek eta 
emaileek profesionalizazio eta zorroztasun handiagoa 
eskatzen dute eraginaren neurketari dagokionez, eta 
egiaztapen independente bat ere eskatzen dute. 

Eragina neurtzeko erreferentziazko esparruen, tresnen eta 
adierazleen proposamenen aniztasuna 

Aipatutako zailtasunek eta erabakiak hartzeko hainbat 
motatako informazioa behar duten interes-taldeen 
aniztasunak zenbait esparru kontzeptual, gida, txosten-
eredu, tresna eta adierazle-proposamen ahalbidetu 
dituzte. Horrek erronka handiak dakartza neurketen 
gardentasunerako eta alderagarritasunerako. 

Artikulu honek ez du tresna nagusietako bakoitza aztertu 
nahi, artikuluaren mugak gaindituko lituzkeelako. 

Alabaina, irakurleak gehiago sakondu dezake, jarraian 
aipatutako iturriei buruzko erreferentziak kontsultatuta. 

Ingurumen-inpaktuaren arloan, karbono-, ur- eta 
ingurumen-aztarna neurtzeko erabilitako metodologiak 
konplexuak dira, eta ez datoz bat beti. Aurreratuenak 
karbono-aztarna neurtzeko metodologiak dira, nahiz 
eta oraindik horietako bakar bat ere ez den erreferente 
unibertsal bihurtu (Finantza Jasangarrien Foro 
Akademikoa, 2020). 

Baina gizarte-inpaktuaren neurketari eta kudeaketari 
dagokionez, errealitatea are konplexuagoa da; horretan 
ere hainbat metodologia daude aldi berean. SpainNab 
elkarteak (Vitórica Gutiérrez-Cortines et al, 2021) 
nazioartean ezagunenak diren esparru kontzeptualen eta 
tresnen bilduma bikaina egiten du. Forética erakundeak 
ere (Trujillo et al, 2018) metodologia ezagunenen 
laburpena aurkezten du. GIIN sareak 2020ko Urteko 
Inkestan (Global Impact Investing Network, 2020) 

2. irudia. Eraginaren neurketa eta kudeaketarako esparru kontzeptualak eta estandarrak eta adierazleak 

ESPARRU KONTZEPTUALAK ETA METODOLOGIKOAK
Helburua: lengoaia bateratua formalizatzea. 
Egitekoa: ENKren praktiketarako arau bateratuak ematea.

Tresnak Fokua Erabiltzaile nagusia
IImpact Management Project 
(IMP) �

 Aktiboen segmentazioa (inbertsio-produktuak eta inber-
titutako aktiboak), kudeaketarako inpaktu-moten araber

Denak

European Venture Philanthropy 
Association elkartearen gida 
(EVPA) �

Start-up, gizarte-erakunde eta erakunde filantropikoen 
gaineko eraginaren neurketa

Denak

Zergaren Balio Katea (ZBK) 
edo Aldaketaren Teoria (AT) �

Neurketarako kausalitate-katea zehazteko foku orokorra Denak

Nazio Batuen Garapen 
Jasangarriko Helburuen 
Esparrua (GJH) �

Eragin helburuak dituzten jarduerak, produktuak 
edo zerbitzuak mapatzeko foku orokorra

Denak

Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) �

Klima-aldaketarekin lotura duten arriskuei eta aukerei 
buruzko informazioa eman eta erabakiak hartzeko 
fokua

Kapital-hornitzaileak, 
enpresa kotizatuak 
eta beste batzuk
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adierazten duen bezala, ENKren ikuspegiak gero eta 
estandarizatuago eta alderagarriago bihurtzen ari dira 
eragin inbertsioaren merkatuak gora egin ahala, nahiz 
eta «zatikatzeak» datozen urteetarako erronken artean 
jarraituko duen. Batzuek kasuan-kasuan banakako 
metodoak aplikatzea defendatzen dute, tartean den 
proiektu edo esku hartzen duen erakunde bakoitzaren 
berezitasunera egokituta, nahiz eta garestiagoak eta, 
jakina, ez hain alderagarriak izango diren.

Nolanahi ere, gizarte-eragineko proiektu batean 
garrantzitsua da ebaluatzea proiektuak erantzuten 
ote dien esku-hartzearen azken onuradunei eta zein 
neurritan asetzen dituen onuradun horien premiak. 
Gainera, zabaldu beharreko informazioaren ikuspegi 
desberdinak egongo lirateke, dagokion interes-
taldearen arabera; besteak beste, inbertitzaileak eta/edo 
emaileak, entitate esku-hartzaileak eta onuradunak. 

Eragin inbertsioaren merkatua hazi ahala, green eta 
impact washingaren arriskua handitu egiten da, eta, 
horrekin batera, inbertitzaileen konfiantza handituko 
duten egiaztapen independenteak bultzatzeko beharra 
ere handitzen da. Eta hori bereziki zaindu beharko 

litzateke inbertsio jasangarriko eta/edo eragin 
produktuak eta aktiboak merkaturatu nahi badira 
familien, ETEen eta banakoen artean.

Jasangarritasunari eta eraginari buruzko informazioa 
emateari eta egiaztatzeari buruzko araudiaren irismen 
mugatua 

EBk, bere NFRD Zuzentarauan eta CSRD 
Zuzentarauaren proposamenean, enpresa handiak 
eta enpresa kotizatuak (mikro-enpresak izan ezik) 
beren ekonomia-jardueraren eta inbertsio-jardueren 
jasangarritasunari eta inpaktuari buruzko informazioa 
zabaltzera behartzen dituen arau-esparrua zabaldu du, 
eta informazio hori egiaztatzea eskatzen du. Gainerako 
enpresentzat, dibulgazioa borondatezkoa da erabat.

Ingurumenarentzat edo gizartearentzat jasangarritzat 
jotzen diren ekonomia-jarduerei dagokienez, EB 
2020/852 Taxonomiaren Erregelamenduan (Europako 
Parlamentua eta EBko Kontseilua, 2020) ezarritako 
EBko taxonomia berdea jarduera berdeetara mugatzen 
da oraingoz, ingurumenarentzat kaltegarriak diren 
jarduera «marroiei» emango zaien tratamenduaren zain; 

ESTANDARRAK ETA ADIERAZLEAK
Helburua: Alderagarritasuna eta efizientzia. 
Egitekoa: Aktiboen ondorio materialei buruz informatu eta komunikatu, kudeaketa-erabakiak hartzeko.

Tresnak Fokua Erabiltzaile nagusia
Global impact Investing Ne-
twork (GIIN) sarearen IRIS +  �

 Aktiboen segmentazioa (inbertsio-produktuak eta inberti-
tutako aktiboak), kudeaketarako inpaktu-moten araber

Denak

2030 Agendako GJHen adie-
razleak (NBE) �

Start-up, gizarte-erakunde eta erakunde filantropikoen 
gaineko eraginaren neurketa

Denak

GJHen eragin praktikaren 
estandarrak (PNUD) �

Neurketarako kausalitate-katea zehazteko foku orokorra Denak

Global Impact Investing 
Network (GIIN) izenekoaren 
eragin jardueraren  
estandarrak �

Eragin helburuak dituzten jarduerak, produktuak edo zer-
bitzuak mapatzeko foku orokorra

Denak

Jasangarritasun-estandarrak: 
GRI, CDP y DCSB*, SASB1 �

Klima-aldaketarekin lotura duten arriskuei eta aukerei 
buruzko informazioa eman eta erabakiak hartzeko fokua

Kapital-hornitzaileak, 
enpresa kotizatuak 
eta beste batzuk

1. Finantza-materialtasuna edo enpresarentzat balioa sortzea hartzen dute kontuan bakarrik.

Iturria: Vitórica Gutiérrez-Cortines, A. et al. (2021). La medición y gestión del impacto, MGI. SpainNab.
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jarduera «marroi» horiek lehenbailehen trantsizioa 
behar dute, herrialde askotan eta inbertitzaileen 
aktiboetan presentzia handia dutelako. Aurrekoaz 
gain, EB etorkizunerako gizarte-taxonomia garatzeko 
lanak egiten ari da. Gizarte-taxonomia baterako 
kategoriak definitzea zaila da, kontuan hartu beharreko 
dimentsioak eta GJHak ugariak baitira.  

Halaber, Europako Bonu Berdearen estandarrerako 
lege-proposamenak behartu egiten du bonuak irauten 
duen bitartean bonuak izango duen eraginari buruzko 
txosten bat (hori egiaztatzea gomendatuz) eta funtsak 
esleitzeko urteko txosten batzuk ematera.

Gizarte-eraginari dagokionez, Impact Management 
Project (IMP)8ekimenak borondatezko taxonomia bat 
sortzea lortzen du, GJHen esparruarekin lerrokatzean 
oinarritutako aktiboen edo jardueren sailkapena 
barne hartzen duena, honako asmo hauen arabera: 
(A) kalteak saihesteko edo murrizteko jardutea; (B) 
interes-taldeentzat onuragarriak izatea edo emaitza 
positiboak lortzea; edo (C) arretarik gabeko edo egoera 
zaurgarrian dauden kolektiboentzat konponbide eta 
emaitza positiboak lortzen laguntzea.

Eraginaren neurketa sistematizatzeko konplexutasuna eta 
gaikuntzarik eta baliabiderik eza

Artikulu honetan aipatutako zailtasunen ondorioz, 
ingurumen- eta gizarte-eragina neurtzea konplexua 
eta garestia da enpresa eta gizarte-erakunde askorentzat. 

Horregatik, garrantzitsua da eraginaren neurketan, 
egiaztapenean eta auditoretzan espezializatutako 
hornitzaileen sektore baten garapena sustatzea, 
baita hirugarren sektorearen gaikuntza ere. Horrez 
gain, prestakuntza-baliabideak jartzea, informazio-
bilketa eta -tratamendua profesionalizatzeko 
eta sistematizatzeko.

Ildo horretan, teknologia digitalak erabiltzeak datuen 
analisi adimenduna egiten eta datuak denbora errealean 
jakinarazten eta jarraitzen lagun lezake, gizarte- 
eta ingurumen-eragina hain garestia izan ez dadin. 

8. Guide to classifying the impact of investments - Impact 
Management Project.

Gardentasunaren arloan eta jasangarritasunari eta eragina 
neurtzeari buruzko informazioa ematearen arloan behar den 
diligentziari buruzko ziurgabetasuna
Oraindik ez da argitu legerian, gardentasunaren arloko 
betebeharrak behar bezala izapidetzeari eta betetzeari 
dagokienez, zein neurritan eragingo liokeen 
administratzaileen eta enpresen erantzukizunari, 
gardentasunaren eta jasangarritasunari eta eragina 
neurtzeari buruzko informazioa ematearen arloan.

EB giza eskubideen eta ingurumenaren arloan behar 
bezalako arreta emateko eta gobernu korporatibo 
jasangarria izateko lege-proiektu bat lantzen ari da. 
Eta ildo paraleloetan lan egiten ari dira Europako 
Parlamentua eta Kontseilu Europarra. 

3. Ondorioak

Eragina neurtzeari dagokionez, oraindik ere erronka 
handiak daude informazio garrantzitsua, kalitatezkoa, 
egiaztagarria eta alderagarria eskuratzeko, hau da, 
eragina kudeatzeko eta finantzaketa- eta inbertsio-
erabakiak hartzeko balioko duen informazioa 
eskuratzeko, hain zuzen ere.

Funtsezkoa da neurketa-estandarren eta -metodologien 
homogeneizazioan aurrera egitea; inbertitzaileen, 
enpresen, erakunde esku-hartzaileen eta onuradunen 
beharrei erantzungo dieten metrikak definitzea; ondo 
ulertzea inbertsio mota horien kausen eta ondorioen 
arteko erlazioak; eta beharrezkoa den informaziorako 
sarbidea bermatzea, horretarako beharrezkoak diren 
egiaztapen-mekanismoak hartuz.      

Europan eta beste eskualde batzuetan ekimenek 
izandako aurrerapausoak gorabehera, erronka horiei 
aurre egin beharra dago oraindik, Parisko Akordioaren 
helburuei eta 2030 Agendako GJHei erantzungo dien 
trantsizioa behin betiko eta premiaz bultzatzeko. n 
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2018ko finantzaketa-arrakalaren zifra eguneratuak 
argitaratu zituen.  Honako hauek dira zifrak:

GJEen finantzaketa-arrakala

2021eko abenduan, Erresuma Batuak proposaturik 
G7k eratutako inpaktu-lantaldeak (Impact Taskforce) 

FINANTZAKETA KONBINATUA ETA KAPITAL KATALITIKOA INPAKTU-INBERTSIOAN

Agustín Vitórica Gutiérrez-Cortines 
GAWA Capitaleko kosortzaile eta koCEOa eta SpainNABeko Zuzendaritza Batzordeko kidea

sdg annual financing gap
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Source: unep finance initiative (2018): rethinking impact to finance the sdgs 

($ trillion)

Reproducción del gráfico del informe del Workstream B del Grupo de Trabajo del G7

Ikusten denez, kapital publikoen eta pribatuen emariek 
ia-ia osatu dute Agenda 2030a betetzeko finantzaketa-
arrakala herrialde garatuetan. Nolanahi ere, garapen-
bidean dauden herrialdeen arrakala oso handia da 
oraindik, urtean 2,5 bilioi dolar inbertitzea eskatzen 
du, hau da, Espainiako Barne Produktu Gordina bi 
aldiz urtero. Azpimarratzekoa da arrakala horren % 
52 Afrikaren finantzaketa-beharrak bakarrik direla, 
GJEtara bidean atzeratuen dagoen kontinentea baita.

Kalkuluen arabera, gainera, urtean 2,5 bilioi dolarreko 
arrakala hori 4,2 bilioi arte hazi da1, pandemiak 

1. OECD & UNDP, Scoping note for the G20, «Closing the 
SDG Financing Gap in the COVID-19 era».

garapen-bidean dauden herrialdeetan eragindako 
kalteen ondorioz.

Puntu horretan, hain zuzen ere, inpaktu-inbertsioa 
finantzaketa-iturri garrantzitsua izan daiteke garapen-
bidean dauden herrialdeetan Agenda 2030a lortzen 
laguntzeko. 2021eko abenduko G7ren txosten horren 
arabera, finantzaketa-formula berriak sustatu behar 
dira, garapen-bidean dauden herrialdeetara inbertsio 
pribatu gehiago katalizatzeko, batez ere finantzaketa 
konbinatua.



Zer da finantzaketa konbinatua?

Finantzaketa konbinatuaren bidez modu eraginkorrean 
konbina daitezke ahalegin publikoak zein pribatuak, 
inpaktu-kapitala eskala handian mobilizatzeko. 
Adierazi beharra dago finantzaketa konbinatua ez dela 
kapitala atalka egituratzeko modu bat besterik, eta ez 
inpaktu-inbertsio mota bat edo aktibo mota desberdin 
bat. 

Finantzaketa konbinatuaren oinarria da inbertsore 
bakoitzak bere errentagarritasun- eta arrisku-itxaropena 
duela, hau da, arriskua konpentsatzeko sortu beharreko 
finantza-itzulkina. 

Horretaz gainera, inbertsioen hirugarren aldagaia 
den inpaktuari dagokionez, inbertsoreen itxaropenak 
desberdinak dira ere: inbertsore batzuek inpaktua 
lehenesten dute errentagarritasunaren eta arriskuaren 
arteko mix egoki bat jasotzea baino, eta beste batzuek, 
inpaktua axola zaien arren, errentagarritasunaren eta 
arriskuaren arteko mix eraginkor bat eduki behar dute 
aktiboen administrazioko betebehar fiduzioarioengatik.

«Inbertsore komertzial pribatu» izenekoek 
errentagarritasunaren eta arriskuaren arteko mix 
eraginkor bat bilatu ohi dute, hala eskatzen baitiete 
beren betebehar fiduzioarioek. Oro har, mix hori 
Errentagarritasunaren eta Arriskuaren arteko Muga 
Eraginkorrean egotea esan nahi du.

Funtsen emari naturala oztopatzen duten merkatu-
akatsak konpontzera bideratutako inpaktu handiko 
inbertsioek errentagarritasunaren eta arriskuaren 
arteko mix ez-eraginkor bat eskaini ohi dute, Muga 
Eraginkorraren azpikoa. Finantzaketa konbinatua 
egituratu egin daiteke inbertsore pribatuak berriro koka 
daitezen Errentagarritasunaren eta Arriskuaren arteko 
Muga Eraginkorrean, bilatzen den inpaktua sakrifikatu 
gabe.

Bestalde, inbertsorerik filantropikoenek, publikoek 
nahiz pribatuek, interes berezi bat dute inbertsioaren 
inpaktua maximizatzeko, eta prest egoten dira inbertsore 
komertzialek ez bezalako errentagarritasunaren eta 
arriskuaren arteko mix bat onartzeko. Inbertsore 
filantropikoago horien kapitalari «kapital katalitikoa» 
esaten zaio, kapital komertzial pribatua katalizatzeko 
gai delako. Kapital mota horren hornitzaile nagusiak 
erakunde publikoak dira, baina gero eta gehiago dira 

horrelako kapitala hornitzen duten erakunde pribatuak, 
esate baterako fundazioak, edo GKEak.

Aurrerago ikusiko dugun moduan, gehigarritasun 
handiko inbertsioetan bakarrik eskaintzen da kapital 
katalitikoa eta, kapital horri esker, balio-kate batean 
esku hartzen duten eragileen arteko interesak lerrokatu 
ditzakete, kapital-emaria egon dadin.

Azkenik, argitu beharra dago kapital katalitikoa 
egituratu egin daitekeela bai enpresa sozial baten 
pasiboaren barruan bai inbertsio-funts baten pasiboan. 
Nolanahi ere, kapital katalitikoaren transakzio gehienak 
inbertsio-funtsetan ari dira egiten, eskala handiagoan 
mobilizatu dezaketelako kapital komertziala.

Kapital katalitikoaren tresnak

Kapital katalitikoaren hainbat tresna daude. Bi 
motatakoak dira, kapital komertzialean duten 
eraginaren arabera: arriskua murrizteko tresnak edo 
itzulkina handitzeko tresnak. Ikus dezagun zertan 
datzan tresna bakoitza:

Arriskua murrizteko tresnak
■n Laguntza Teknikoa: atalik «juniorrena» da, 

inbertitutako erakundeak indartzeko eta haien 
inpaktua areagotzeko ematen diren funtsak baitira. 
Oro har, inbertitutako erakundeak proiektuaren 
ehuneko bat finantzatzen du, interesak lerrokatzen 
direla ziurtatzeko. Laguntza Teknikoa funtsezko 
tresna da, beharrezkoa baita inbertitutako 
erakundeen negozio-eredua eraldatu eta beren 
misio soziala bete dezaten, merkatu-akatsa 
konpontzen lagunduz eta nahi den inpaktua sortzen 
dela ziurtatuz.

■n Bermeak: arriskuak murrizteko tresna nagusietako 
bat da. Inbertsore pribatuari inbertsioaren ehuneko 
jakin bat berreskuratuko duela bermatzea da. 
Abantaila da ez dagoela funtsak ordaindu beharrik, 
ez bada gertatzen bermatzaileak kapital bermatua 
estali beharra.

■n Lehen Galerako atala: kapital-tresna «juniorra» da, 
bermeen antzekoa, baina funtsduna. Ordainduta 
dagoenez inbertitzera pasatzen da, eta printzipalak 
nahiz itzulkinak zenbateko bat sortzen dute, 
balizko inbertsio-galerak xurgatzeko.
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■n Mezzaninea: zorraren eta kapitalaren arteko 
erdibideko tresna bat da, lehen galeraren ataleko 
posizio «senior» batean dago; beraz, atal honetako 
inbertsorea babesturik dago eszenatokirik 
txarrenen aurrean. Dena dela, atal hau «juniorra» 
da inbertsore pribatuaren atalean eta, hortaz, babes-
atal bat gehiago da inbertsore pribatuarentzat.

Itzulkina handitzeko tresnak
■n Kontzesio-zor juniorra: itzulkina handitzeko tresna 

nagusia da. Zor hau «pari-passu» da inbertsore 
pribatuarentzat, hau da, inbertsore pribatuekin 
batera berreskuratzen du bere inbertsioa. Nolanahi 

ere, hitzartutako interes-motaren baliokidea den 
errentagarritasun batera heltzean, utzi egiten 
dio kutxako emariak jasotzeari, eta inbertsore 
pribatuarengana joaten dira, itzulkina handituz. 
Kontzesiotasunak esan nahi du interes-mota 
diruz lagunduta dagoela, eta merkatuan lortuko 
litzatekeena baino txikiagoa da.

■n Zor seniorra: kasu honetan ere itzulkina mugatuta 
dago, baina zor hau «seniorra» da inbertsore 
komertzialarentzat; beraz, inbertsore pribatuaren 
itzulkina handitzen den arren, arriskua ere 
handitzen da. Gainera, diruz lagunduta ez 
dagoenez, itzulkina ez da hainbeste handitzen.

Espero den 
itzulkina

Muga Eraginkorra (Capital 
Market Line)

Itzulkina handitzeko tresnak

Arriskuak murrizteko  
tresnak

Mix ez-eraginkorra

Espero den hegakorta-
suna

Rf

IP

IP

Ondoko grafikoan ikus daiteke bi tresna mota horiek 
nola eraman dezaketen inpaktu handiko inbertsio 
bat errentagarritasunaren eta arriskuaren arteko 
mix ez-eraginkor batetik Errentagarritasunaren eta 
Arriskuaren arteko Muda Eraginkorrera.

Ikusten denez, inbertsore pribatua (IP) mix ez-
eraginkor batetik abiatzen da, Muga Eraginkorretik 

behera, kasu honetan Capital Market Line2, eta berak 
erakusten du onartutako arrisku-unitate bakoitzeko 
lor daitekeen arriskurik gabeko tresna baten (Rf) 
errentagarritasunetik gorako ordainsaririk onena.

2. Capital Asset Pricing Model, espero den arrisku baten 
gaineko itzulkin-konpentsazio kalkulatzeari buruzko 
finantza-teoria nagusia, William Sharpe, Jack Treynor, John 
Lintner eta Jan Mossinek egina 1960ko hamarkadan.
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Arriskuak murrizteko tresnek abzisa-ardatzaren 
ezkerrera eramaten dute inbertsore pribatua, 
inbertsiotik espero den arriskua murriztuz. Bestalde, 
itzulkina handitzeko tresnek ordenatu-ardatzean gora 
eramaten dute inbertsore pribatua, espero den arriskua 
handituz. Ondorioz, inbertsore pribatua diagonalean 
desplazatzen da, Muga Eraginkorrean kokatzeko.

Zenbat tresna eta mota bakoitzetik zenbat erabili 
erabakitzen du inpaktu-inbertsioan hautemandako 
arriskuak, eta hori gakoetako bat izaten da proiektuko 
sustatzailearen eta kapital katalitikoaren hornitzailearen 
arteko negoziazioetan.

Inpaktu-inbertsioa Muga Eraginkorrean kokatzen 
denetik aurrera, askoz errazagoa izango da inbertsore 
pribatua erakartzea, batik bat inbertsore instituzional 
handia, hura baita munduko finantza-aktibo gehienak 
kontrolatzen dituena eta GJEen arrakala estaltzeko 
adina funts dituen bakarra.

Espainiako adibide bat: HURUMA funtsa

Orain arteko guztia hobeki ulertuko da finantza 
konbinatuko lehen proiektu espainiarra aztertuz. 
2018an sortu zen proiektua, GAWA Capital inpaktu-
inbertsioko gestoreak inpaktu-funts bat diseinatu 
baitzuen merkatu-akats bat konpontzen laguntzeko 
eta Agenda 2030aren helbururik sozialenak betetzen 
laguntzeko, batik bat 1. GJEa —pobrezia amaitzea— 
eta 2. GJEa —zero gose—, bai eta 13. helburua ere, 
klima-aldaketa eta haren ondorioak borrokatzea.

Merkatu-akatsa, hain zuzen ere, nekazari txikiak 
finantzaketara iritsi ezina zen. Urtean 170 mila 
milioi dolar ingurukoa da garapen-bidean dauden 
herrialdeetako nekazarien finantzaketa-defizita3. 
Finantzaketa falta horren ondorioz, ekoizle txikiek 
ezin dituzte eskuratu kalitatezko intsumoak (haziak, 
ongarriak eta abar), beren produktibitatea eta 
dirusarrerak hobetzeko modua emango lieketenak. 
Horretaz gainera, finantzaketa falta horrek ezinezkoa 
egiten die klima-aldaketara moldatzea.

3. «Pathways to Prosperity 2019, Rural and Agricultural 
Finance State of the Sector Report», Master Card Foundation, 
Initiative for Smallholder Finance.

Merkatu-akats hori konpontzeko ekarpen batek eragin 
ona izango luke aipatutako GJEetan, eta bermatu egingo 
luke inbertsioaren gehigarritasuna, inpaktu-inbertsioan 
ezinbestekoa, eta bokazio eraldatzailearekin batera 
bereizten du beste inbertsio jasangarri mota batzuetatik.

Hainbat arrazoi daude funtsak ekoizle txiki horiengana 
modu naturalean ez joateko. Besteak beste, tokiko 
finantza-erakundeek segmentu hori finantzatzeko 
egokituta ez egotea eta kolektibo horrekiko arrisku-
pertzepzio handia. Beste arrazoi bat da kolektibo hori 
nekazaritzako balio-kateetan integraturik ez egotea, 
eta horrek zalantzan jartzen du nekazaritza-tekniken 
gaineko gaitasuna eta produktuen kalitatea.

GAWA Capital 7 urtez aritu zen lanean nekazaritza 
presente zegoen tokiko f inantza-erakundeetan 
inbertitzen, baina ekoizle txikiak zerbitzatu gabe. 
Firmak harreman bat ezarri zuen COFIDES izeneko 
garapenerako finantza-erakunde espainiarrarekin, bere 
inpaktuko bigarren inbertsio-funtsean, Garapenerako 
Nazioarteko Lankidetzako Agentzia Espainiarraren 
(AECID) inbertsioarekin, Fonprode funtsaren bidez, 
finantza-lankidetzarako adarra, AECIDek kudeatua 
Cofidesen babesarekin.

Bigarren funtsa inbertitu ostean, elkarrizketei ekin 
zitzaien publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza 
baterako GAWA Capital, AECID eta Cofides artean, 
inpaktu handiko funts bat garatuz merkatu-akats hori 
konpontzen laguntzeko, honako hauek konbinatuz:

■n Tokiko finantza-erakundeetan inbertitzea eta haien 
produktuak, prozesuak eta pertsonala egokitzea, 
ekoizle txikiak denboran zehar zerbitzatu ahal 
izateko modu jasangarrian. Eraldatze horrek 
bermatu egiten du finantzaketak jarraitzea funtsa 
inbertsiotik irtetean.

■n Nekazaritzaren balio-kateko enpresetan edo 
erakundeetan inbertitzea eta haiek eraldatzea, 
ekoizle txikiak sar ditzaten hornitzaile gisa edo 
enpresa horien bezero gisa, klima-aldaketara 
moldatzeko eta nekazaritzako tekniketan 
trebakuntza emanez.

Horrelako funts bat garatzeko, elementu hauek eduki 
behar dira:
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■n Nekazari txikiekiko arrisku-pertzepzioa 
murrizteko kapital katalitikoko tresna batzuk, aldi 
berean itzulkina handituz, errentagarritasunaren 
eta arriskuaren arteko mix eraginkor bat lortzeko. 
Tresna horien bidez eskala handian katalizatuko 
litzateke inbertsio pribatua, batez ere inbertsore 
instituzional handia erakarriz.

■n Inbertitutako erakundeen eraldaketa finantzatzeko 
laguntza teknikoko tresna bat, inbertsio 
bakoitzarekin batera doan berariazko proiektu 
baten bidez.

Tresna horiek eskuratu ahal izateko, Cofidesek eta 
AECIDek proiektua proposatu zioten Europako 
Batzordeari. Europako Batzordeak f inantza 
konbinatuko hainbat erraztasun ditu, geografia edo gai 
desberdinetan banatuak. Erraztasunetako bat AgriFi 
da eta garapenerako nekazaritza finantzatzen du, batez 
ere.

Cof ides nahiz AECID Batzordearen aurrean 
akreditaturik daude kapital katalitikoa mobilizatzea 
eskatzeko. Horretarako, eskatze- eta onartze-prozesu 
zorrotz bat egoten da, kontuan hartuz inbertsioaren 
gehigarritasuna, ekimenak inbertsio pribatua 
katalizatzeko duen ahalmena eta funtsaren gestoreak 
duen track record-a kapital pribatua erakartzen, inpaktu 
soziala sortzen eta itzulkina sortzen aurreko funtsetan.

Ondorengo grafikoak deskribatzen du funtsaren 
amaierako egitura eta azkenean lortutako inbertsioen 
osaera, merkaturatu eta handik 9 hilabetera baino ez.

Egitura honela geratu zen.

■n 10 milioi euroko «lehen galeren» atal bat, Europako 
Batzordeak inbertitua (AgriFi). Atal horrek ez du 
bere inbertsioa berreskuratzen inbertsore pribatuak 
urteko % 4ko itzulkina jaso arte. Era horretan, 
itzulkin pribatuaren atal babesle bat da. Inbertsore 

Tamaina guztira: €120.0 m

FINANTZAKETA KONBINATUA

EUR 20 Milioi
Zor junior malgua % 2,75  

pari-passu inbertsore pribatuekin 

EUR 10 Milioi
Lehen galeraren atala

Instituzional  
Publiko Katalitikoa 

30.0

INBERTSORE  
PRIBATUAK:

EUR 90 Milioi

€8M-ko  

LAGUNTZA TEKNIKOA

Gran Family  
Office 15.0

Instituzional  
Pribatua 39.6

HNWI 35.4
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pribatuak galerak izan ditzan, 14 milioi euroko 
inbertsioak galdu beharko lirateke (10 milioiak 
gehi haien itzulkina).

■n 20 milioi euroko kontzesio-zor juniorreko atal bat, 
AECIDek inbertitua eta inbertsore pribatuarekin 
batera berreskuratzen duela, urtean % 2,75eko 
errentagarritasunarekin, itzulkin-soberakina 
inbertsore pribatuarentzat utziz.

■n Funtsaren kanpoko 8 milioi euroko Laguntza 
Teknikoko erraztasun bat, erakunde inbertituak 
eraldatzeko eta epe luzeko inpaktua areagotzeko.

Egitura horri esker, inbertsio pribatuko 90 milioi euro 
erakarri ziren, gehiena instituzionala, 9 hilabetetan 
baino ez, haietako 7 pandemian zehar. CaixaBank 
Banku Pribatuak banatu zuen funtsa Espainian.

Garapenerako instituzio publikoen eta inbertsore 
pribatuaren interesak lerrokatzeko, lortutako 
inpaktua neurtzeko sistema zorrotz bat ezarri zen, eta 
auditatutako inpaktu-metrikek erabakitzen dute GAWA 
Capitalek jaso beharreko arrakasta-komisioa.

Kapital katalitikoa mobilizatzeko 
SpainNABen toolkita

Inpaktu-inbertsiorako elkarte espainiarra den 
SpainNABen toolkitarekin amaituko dugu artikulu 
hau. 2020ko urtean, SpainNABek finantza konbinatuari 
buruzko literatura ikertu zuen, garapenerako inpaktu-
inbertsiora nahiz herrialde garatuetako inpaktu-
inbertsiora bideratua.

Finantzaketa konbinatuko egiturak ezartzeko tresna 
praktikorik ezean, toolkit4 bat prestatu zen, GAWA 
Capitalek zuzendua eta Arcano, Robeco eta GSIk diruz 
lagundua.

Toolkita hiru zutaberen gainean doa: Gehigarritasuna, 
Asimetria eta Erakarpena:

1. Gehigarritasuna: merkatu-akatsa eta kapitalaren 
emaria oztopatzen duten arrazoiak identifikatzen 
dira, erronka finantzarioak eta ez-finantzarioak 
bereiziz. Interes-taldeen dinamikak identifikatu 
eta jasangarritasun finantzarioa duen soluzio bat 
diseinatzeko ahalegina egiten da. Fase honetan 
hasten dira identifikatzen kapital katalitikoko 
iturriak eta finantza konbinatuaren egitura posiblea.

2. Asimetria: behar den kapital katalitikoaren 
zenbatekoa eta tresnak finkatzen dira, kontuan 
hartuz hornitzaileak eta inbertsore pribatuari 
eskainiko zaion errentagarritasunaren eta 
arriskuaren arteko mixa.

3. Erakarpena: kapital pribatua eskala handian 
erakartzeko, lankidetzak ezartzen dira produktua 
banatzen duten bankuekin eta inbertsore 
instituzional handiekin.

Eman beharreko pauso guztiak zehazten ditu toolkit 
horrek. 2021ean aurkeztu zitzaien Espainiako eta 
Latinoamerikako bankuei eta inbertsore instituzionalei, 
interes handia eraginez. n

4. Toolkita hemendik deskarga daiteke: https://spainnab.org/
pdf/Toolkit_Financiacion_Combinada.pdf 
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1. Zer da Europar Batasuneko taxonomia berdea? 

Europar Batasuneko (EBko) taxonomia berdea 
sailkapen bat da, Batasunaren ingurumen-helburuak 
lortzen laguntzen duten jarduera ekonomikoak 
identif ikatzen dituena ebidentzia zientif ikoan 
oinarrituta. Ingurumen-helburu horiek hauek dira: 
aldaketa klimatikoa arintzea eta egokitzea; uraren eta 
itsas baliabideen iraunkortasuna eta babesa; ekonomia 
zirkularrerako trantsizioa; kutsadura prebenitu eta 
kontrolatzea; eta bioaniztasuna eta ekosistemak 
babestea eta leheneratzea.

Sailkapena jarduera bakoitzerako baldintza eta atalase 
espezifikoak zehazten dituzten aukeraketa-irizpide 
tekniko batzuetan oinarritzen da. Jarduerek, ezein 
ingurumen-helbururi kalte nabarmenik ez egiteaz gain 
(‘Kalte nabarmenik ez egitea’ edo Do Not Significant 
Harm -DNSH-), gutxieneko babes sozial batzuk 
errespetatu behar ditu; besteak beste, giza eskubideak 
eta laneko arauak.

Oraingoz, zehazkiago garatzen ari da aldaketa 
klimatikoa egokitu eta arintzeko jardueren sailkapena, 
eta ahalegina egiten ari da zehazteko zer jarduera 
ekonomiko diren bateragarriak 2050ean emisio garbiak 
zero izatearekin, Parisko Akordioaren helburuarekin, 
EBko klima-legearekin eta EBko Akordio Berdearekin.

Taxonomiaren parte izateko irizpideak Europako 
Batzordeak izendatutako aditu batzuek idatzi zituzten. 
EBko berotegi-efektuko gas-emisioen iturri handienak 
aztertu ziren NACE sailkapen-sisteman oinarrituta, 
zeina Eurostat-ek erabiltzen baitu klima aldaketaren 
ondoriozko erronkak konpontzen edo emisioak sortzen 
laguntzen duten sektore eta jarduera ekonomikoak 
identifikatzeko. Azterketa horren ondoren, jarduera-
maila batzuk proposatu ziren, taxonomia berdearen 
parte izan zitezen klima-helburuez den bezainbatean: 

1. Ekintza klimatikoan nabarmen laguntzen duten 
jarduerak.

2. Jarduera gaitzaileak, aukera ematen dutenak 
beste jarduera batzuek funtsezko ekarpena egin 

dezaten taxonomiaren sei helburuetako batean 
edo gehiagotan. Adibide ona da turbina eolikoen 
edo ibilgailu elektrikoen fabrikazioa; izan ere, 
ingurumen-inpaktu handiko materialak erabiltzen 
dituzte, baina beharrezkoak dira klima-helburuak 
lortzeko.

3. Klima-aldaketa irizpide hauekin arintzen 
laguntzen duten trantsizio-jarduerak: (i) ez dago 
karbono-emisio apaleko alternatiba teknologikorik 
edo ekonomikoki bideragarririk; (ii) berotegi-
efektuko gasen emisio-mailak sektorearen edo 
industriaren jardute hobeari dagozkio; eta (iii) 
ez dute eragozten karbono gutxiko alternatiben 
garapena eta hedapena.

1.1. Beste tresna batzuekiko interakzioa eta finantza 
jasangarriei buruzko Europako araudia

Taxonomia EBren finantza jasangarrien funtsezko 
alderdietako bat da, oinarria baita beste ekintza arau-
emaile eta tresna batzuk garatzeko. Adibidez, EBko bonu 
berdeen estandarra taxonomian oinarritzen da bonuko 
funtsen erabileraren hautagarritasuna zehazteko. 
Finantza-produktu horiek EBko suspertze- eta 
erresilientzia-funtsen herenak inguru bideratuko ditu 1. 
Txikizkako finantza-produktuetarako EBren etiketa 
ekologikorako azken txosten-zirriborroak barruan 
hartzen ditu jada taxonomiak ingurumen-jarduera 
ekonomiko jasangarrietan gutxieneko inbertsioa 
egiteko zehaztutako atalaseak 2. Benchmark-ek edo 
Erreferentziazko Klima Indizeek, indizearen anbizio-
mailaren arabera, inbertsio berdearen gutxieneko 
proportzioa ezartzen dute inbertsio inbertigarriarekin 

1. Europako Batzordea, 2021. Europarako suspertze-plana.
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 

2. Joint Research Centre - European Commission, 2021. 
Development of EU Ecolabel criteria for Retail Financial 
Products. https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/
sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20
financial%20products%20-%20Technical%20Report%20
4%20FINAL.pdf  

EUROPAR BATASUNEKO INGURUMEN-TAXONOMIA: GAIAREN EGOERA 2022. URTEAREN HASIERAN
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alderatuta, taxonomiari dagokionez 3. Era berean, 
taxonomia, taxutu ahala, funts publikoen esleipenarekin 
edo Europako programen diseinuarekin zerikusia duten 
modu berrietan aplika daiteke. 

Zabalkundeari dagokionez, enpresen jasangarritasunari 
buruzko informazioa argitaratzea du oinarri 
(informazio ez-finantzarioa zabaltzeari buruzko 
bestorduko zuzentaraua; egun Corporate Sustainability 
Reporting Directive —CSRD 4—), bai eta entitateen 
eta finantza-produktuen jasangarritasunari buruzkoa 
ere (finantza jasangarrien zabalkundeari buruzko 
erregelamendua, SFDR, edo Sustainable Finance 
Disclosure Regulation 5). Honen bidez hasten da abian 
jartzen taxonomia: entitate jakin batzuei eskatuta 
informazioa zabal dezaten beren 2022ko eta 2023ko 
jardueren eta funtsen lerrokatze-mailari (barneratutako 
jarduerak hautatzeko irizpide teknikoen betetzeari) eta 
hautagarritasunari (jarduera taxonomian sartzeari) 
buruz.

Adibidez, ingurumenaren ikuspegitik jasangarritzat 
jota merkaturatutako inbertsio-produktuei buruzko 
kontratu aurreko eta aldizkako informazioa zabaltzeko 
ereduek taxonomiarekin zerikusia duten dibulgazioak 
jasotzen dituzte. 

Hautagarritasunari eta lerrokatzeari buruzko 
informazioa ikasi ondoren, galdera bat egiten 
da jakiteko zein diren azken inbertitzailearen 
jasangarritasun-lehentasunak finantza-aholkulariek 
egiten duten egokitasun-testaren aldaketan (MiFID II 
erregulazioa). Lehenespen horiek adierazten badira, 
lehentasunez eskaini ahal izango dira, besteak beste, 
taxonomiarekin gutxieneko lerrokatzea duten finantza-

3. Europako Batzordea, 2021. EU climate benchmarks and 
benchmarks’ ESG disclosures. https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-
f inance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-
disclosures_en. 

4. Europako Batzordea, 2021. Corporate sustainability 
reporting. https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/
corporate-sustainability-reporting_en. 

5. Europako Batzordea, 2021. Sustainability-related disclosure 
in the financial services sector. https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-
finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-
sector_en. 

produktuak 6. Hartara, espero da finantza-merkatuetan 
parte hartzen dutenek gero eta gehiago hartuko dutela 
kontuan informazio hori maileguei eta inbertsioei 
buruzko erabakiak hartzean. Oraingoz, taxonomia 
aplikatzeko lehen urratsek beste informazio-esparru 
bat sortuko dute, merkatuan gardentasuna handiagoa 
izateko, eta, geroago, gehiago bideratuko dira 
kapitalak jasangarritasun-helburuak dituzten inbertsio-
produktuetara.

1.2. Europar Batasunean zabaldutako taxonomia berdera 
hedatzea

Zenbait alternatiba proposatu dira ingurumen-
helburuen barruan taxonomia berdeko jardueren 
estaldura handitzeko, eta taxonomia hedatuak sortu 
dira. Besteak beste, jarduerak sailkatu egin dira: 
jasangarritasun-helburuei funtsezko kaltea egiten 
dietenak (taxonomia marroia); jarduera neutroak 
(taxonomia grisa); eta, ingurumen-taxonomiaren 
barruan, berde-tonalitateak bereizten dituzten 
jarduerak7. Kategoria berriak ezartzea lagungarria izan 
liteke informazio zehatzagoa izateko zorroen benetako 
ingurumen-portaerari buruz, baina proposamen horiek 
erronkak dakartzate berekin datuen eskuragarritasun, 
baliagarritasun eta aplikagarritasunari dagokionez, eta 
kostuak etekinak baino handiagoak izan litezke. 

Taxonomia berdea taxonomia osagarrietara hedatzeari 
buruzko eztabaidarekin batera, Finantza Jasangarrien 
Plataforma proposamen bat lantzen ari da, finantza 
jasangarrien oinarri sozialari estaldura emango dion 
taxonomia bat garatzeko, taxonomia berdean bildutako 
gutxieneko babesetatik harago.

6. Europako Batzordea, 2020. Sustainable finance — 
obligation on investment funds to advise clients on social & 
environmental aspects. https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12067-Sustainable-
finance-obligation-on-investment-funds-to-advise-clients-
on-social-&-environmental-aspects_en. 

7. Europako Batzordea, 2020. Draft reports by the Platform 
on Sustainable Finance on a social taxonomy and on an 
extended taxonomy to support economic transition https://
ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-
platform-draft-reports_en 
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2. EBko taxonomia berdea nazioarteko testuinguruan 

Inbertsio berde bat zer den arautzeko gida baten ideia 
«taxomania»8 bihurtu da, eta mundu osoan taxonomia-
ekimen ugari garatzen ari dira. Handia da sailkapenak 
irizpide desberdinen ondorio izateko aukera, bai eta, 
horrenbestez, finantza-merkatuetan zatiketa handiagoa 
gertatzeko aukera ere. Horren adibide ona dira Europako 
taxonomiaren, Japoniakoaren eta Kanadakoaren artean 
dauden desberdintasunak, hurrenez hurren ingurumen-
ekarpen handiko jardueretan eta zerbitzuetan, 
trantsiziozko jardueretan eta natura-baliabideetan 
oinarrituta baitaude. Onartuta dauden eta garatzen 
ari diren taxonomien artean baliokidetasunak eta 
litezkeen konbergentziak ezartzeari begira, Europako 
Finantza Jasangarrien Nazioarteko Plataforma lanean 
ari da mundu osoko hainbat lurralderekin, «EU-China 
Common Ground Taxonomy»9 konparazio-azterlana eta 
gisako dokumentuak sortzeko.

Oraingoz, Txina eta Europar Batasuna buru direla, 
f inantza-merkatuetan eraginkor dira Japoniako 
taxonomia, Malaysiakoa (klimari soilik lotuta eta 
printzipioetan oinarrituta, ez jardueretan), Mongoliakoa 
(Txinakoan oinarrituta) eta ASEAN (zeina 
printzipioetan oinarrituta baitago, baina, Europakoak 
bezala, ingurumen-helburuak eta jarduerak kontuan 
hartzen baititu). 

Garatzen ari diren taxonomien kopurua funtzionatzen 
ari direnena baino hiru aldiz handiagoa da. Besteak 
beste, Kanadakoa, Bangladesh-ekoa, Txilekoa, 
Kolonbiakoa, Dominikar Errepublikakoa, Indiakoa, 
Indonesiakoa, Zeelanda Berrikoa, Filipinetakoa, 
Singapurkoa, Thailandiakoa, Vietnamgoa eta, 
brexitaren ondoren, Erresuma Batukoa dira. Taxonomia 
horietan oso desberdinak dira derrigortasuna, lege-
ordezkagarritasuna eta ingurumen-helburuei heltzeko 
modua, baina ekimen horien arteko gutxi gorabehera 
bi herenetan garapena bat dator Europako taxonomian 
ezarritakoarekin. 

8. Climate Bonds Initiative, 2021. Taxomania! An International 
Overview https://www.climatebonds.net/2021/09/
taxomania-international-overview 

9. International Platform on Sustainable Finance, 2021. EU - 
China Common Ground Taxonomy Activities Table.  https://
ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_
euro/banking_and_finance/211104-ipsf-common-ground-
taxonomy_table-call-for-feedback_en.pdf. 

3. Europar Batasuneko taxonomia berdeari 
buruzko balorazioak eta ikuspegiak

Taxonomia bukatu gabeko tresna bat da eta, ziur 
aski, erabiltzeko zaila izango da etorkizun hurbilean. 
Ondo ateratzen bada, espero da finantza-merkatuan 
epe luzean eta modu orokortuan baliatzea lerrokatze 
taxonomikoa inbertsio-erabakiak hartzean. Egun, 
ordea, daukan erabilgarritasunetik haratago, garatzeko 
eta abian jartzeko arazoak ditu; besteak beste: gas 
naturala eta energia nuklearra sartzea jarduera 
berdeen zerrendan; bonu eta jaulkitzaile subiranoen 
tratamendua; eta jasangarritasun-informazioa izateari 
buruzko zenbatespenen erabilera. 

3.1. Gas naturala eta energia nuklearra taxonomia berdean 
sartzea

Taxonomia Europako erakundeek onartzeko fasean 
dago klima-helburuekin zerikusia duten azken 
dokumentuei dagokienez, eta garapen teknikoaren 
fasean, berriz, gainerako ingurumen-helburuei 
dagokienez. Nekazaritza-sektorearen tratamendua 
eztabaidaren erdian dago, bai eta energia nuklearra 
eta gas naturala klima-aldaketa arintzeko helbururako 
hauta daitezkeen jardueren artean sartzea ere; izan 
ere, estatu kide batzuek adierazi dute ez datozela bat 
jarduera hautagarrien aukeraketa garatzeko ardura 
duten adituen talde teknikoaren proposamenarekin. 

2022. urtearen hasieran, tresnaren bideragarritasun 
politikoa ziurtatzeko, Batzordeak lehen proposamena 
aurkeztu du, gas naturala eta energia nuklearra 
trantsiziozko jarduera moduan sartzeko, efizientzia-
baldintza zehatz batzuekin eta denbora-horizonte 
jakin batzuetan10. Aldaketa horrek desorekak sortu ahal 
izango ditu taxonomiaren diseinuan eta aplikazioan 
finantza jasangarrien planeko gainerako jarduerez den 
bezainbatean; adibidez11: 

10. Europako Batzordea, 2022. EU Taxonomy: Commission 
begins expert consultations on Complementary Delegated 
Act covering certain nuclear and gas activities. https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2 

11. Eurosif, 2021. Eurosif statement on risks arising from 
inclusion of natural gas & nuclear energy in the EU 
Taxonomy. https://www.eurosif.org/news/eurosif-statement-
on-risks-arising-from-inclusion-of-natural-gas-nuclear-
energy-in-the-eu-taxonomy/. 
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■n Ekonomia jasangarria finantzatzeko europar 
estrategia bestelakotzea, «berdea» izatetik 
«trantsiziozkoa» izatera aldatuta.

■n Barneratu gabeko beste sektore batzuekiko dei-
efektua, zientzian gutxiago oinarrituta dagoen 
trataera baten ildotik, klima-helburuei dagokienez 
bezala garatzeko zain dauden helburuei dagokienez 
ere.

■n Berriz zehaztea gardentasun-irizpideak produktu 
jasangarriekin, sektore horietako inbertsioa 
adieraz dezaten. 

Bideragarritasun politikotik haratago, energia-iturri 
horiek jarduera berdeen sailkapenean sartzeko eta 
zabaltzeko irizpideak zeinen zorrotzak diren, horren 
arabera lortuko du taxonomiak kapitalak bideratzea 
ingurumenaren ikuspegitik jasangarriak diren 
jardueretarantz, eta esparru egonkor eta sinesgarri bat 
ezartzea finantza-ekosistema jasangarriarentzat

3.2. Bonu eta jaulkitzaile subiranoen tratamendua
Bonu subiranoen inbertsioa eta jaulkipena finantza 
jasangarrien ekuazioaren parte bat da sektore 
pribatuaren garrantzi berarekin, baina berezitasun 
batzuk ditu taxonomiaren aplikazioarekin zerikusia 
duenari dagokionez. Alde batetik, bonu subiranoetan 
egindako inbertsioa taxonomiarekiko lerrokatze-
datuetan kontuan hartzeagatik, entitateari eta finantza-
produktuari dagokienez. Bestetik, bonu berde 
subiranoak Europako bonu berdearen estandarraren 
arabera tratatzeagatik.

Inbertitzaile instituzional handiek (aseguru-etxeek 
eta pentsio-funtsek, adibidez) bonu subiranoetara 
bideratzen dute beren erreserba teknikoen proportzio 
handi bat zuhurtasun-irizpideengatik. Taxonomiaren 
diseinua ez zaie egokitzen bonu subiranoen azpiko 
inbertsio-ezaugarriei, eta babes gutxi jaso ditu 
tresna aktibo mota horretara egokitzea lantzeko 
proposamenak12. 

Bestalde, inbertsio horiek taxonomiarekin lerrokatutako 
inbertsioen proportzioaren zenbakitzailean edo 
izendatzailean automatikoki sartzeak datu horren 
konparagarritasuna desitxura dezake, azken 
inbertitzailearentzat produktuak eta aktiboen  

12. ESMA, 2021. ESAS propose new rules for taxonomy 
related product disclosures. https://www.esma.europa.eu/
press-news/esma-news/esas-propose-new-rules-taxonomy-
related-product-disclosures. 

kudeatzaileak ingurumen-irizpideetan oinarrituta 
konparatzean. Eta subiranoak izate hutsagatik 
automatikoki «berde» gisa sailkatzeak zorroztasun 
gutxikotzat har liteke, finantza jasangarrietan jarduteko 
planeko tresnen aplikazioaz den bezainbatean. 

Esposizio subiranoei dagokienez, Europako 
gainbegiratze-agintariek «ikuspegi dual» bat proposatu 
dute, zeinaren bidez taxonomiarekiko bi lerrokatze-
kalkulu beharko baitira produktu-mailan: batean, 
esposizio subiranoak kalkulutik kanpo utziko dira; 
bestean, berriz, ez. 

Bonu berde subiranoei Europako bonu berdearen 
estandarraren araberako tratamendua emateari 
dagokionez13, Kontseiluak pentsatu du EBko bonu 
berdeen jaulkitzaile subiranoek salbuetsita egon 
behar dutela bonuen sarrera guztiak taxonomiarekin 
lerrokatutako proiektuen finantzaketan erabiltzeko 
baldintzatik, eta «malgutasun-poltsiko» deritzon 
bat iradoki du jaulkitzaile subiranoentzat, EBko 
bonu berdeen sarreren % 20ra arte taxonomiarekin 
lerrokatuta ez dauden proiektuetara bideratu ahal 
izan dezaten. Kontseiluaren ustez, «Subiranoei 
aukera eman behar zaie EuGB sarrerak bideratzeko 
jarduera berritzaileetara, edo oinarrizko ikerketara, 
lagungarriak badira taxonomia-araudian ezarritako 
ingurumen-helburuak lortzeko, edo beste jarduera 
batzuetara, bide ematen badute beste jarduera batzuk 
ingurumenaren ikuspuntutik jasangarriak diren 
baina hautaketa-irizpide teknikoetan sartzen ez diren 
jarduera bihurtzeko» (EU GBS, 2021).

3.3. Zenbatespenen erabilera eta informazioa izatea
Finantza-erakundeek egiten dituzten inbertsioen azpiko 
entitateen jasangarritasun-dibulgazioen beharra dute, 
haien taxonomiarekiko lerrokatze-maila kalkulatzeko. 
Horrenbestez, nekez sor litzakete benetako datuetan 
oinarritutako dibulgazioak, horrelako informazioa 
izateko aukera txikia delako. Beraz, zenbatespenak 
erabiltzeko ezintasunak taxonomiarekin zerikusia 
duten dibulgazioak betetzea zailduko luke finantza-
erakundeentzat. 

Europako Batzordeak une batez murriztu du taxonomia-
lerrokatzeari buruzko zenbatespenen erabilera entitate-
mailako dibulgazioentzat, nahasketarik ez gertatzeko 

13. Europako Batzordea, 2020. European green bond standard 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-
standard_en 
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datu zenbatetsien eta datu errealen artean, baina atea 
irekita utzi du zenbatespenak erabiltzeko 2024tik 
aurrera gardentasun-baldintza jakin batzuekin. 
Oraingoz, salbuespen batzuk daude, zeinetan finantza-
enpresek aukera baitezakete jarduera ekonomikoen 
hautagarritasun-proportzioa zenbatestea, eta hori 
da, hain zuzen ere, jarduera- edo neurri-ezaugarrien 
ondorioz dibulgazioa derrigorrezkoa ez izateagatik, 
beren hautagarritasun taxonomikoa adierazi ez duten 
azpiko enpresen kasua14. 

4. Azken balorazioak

Aurreko kontuak gorabehera, taxonomiak zenbait 
kritika jaso ditu, epe luzean sinesgarritasuna ken 
diezaioketenak; besteak beste, aktibo berdeen burbuila 
eragiteko ahalmena, eta karbonoan intentsiboak diren 
industriei kapitala kendu ahal izatea. Inbertitzaileei 
dagokienez, ordea, ez du ematen beren zorro osoak 
aldatu ahal izango dituztenik egun batetik bestera. 

Egun, inbertsio-zorroak osatzean arrisku- eta 
errendimendu-profil desberdinak dituzten aktibo 
motak izan behar izatearen ondorioz, zaila da 
produktu dibertsifikatuak eta taxonomia berdearekin 
neurri handi batean lerrokatuta daudenak sortzea. 

14. Europako Batzordea, 2021. FAQ Elegibility Art. 8 
Taxonomy https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
business_economy_euro/banking_and_finance/documents/
sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-
activities-assets-faq_en.pdf 

Europako gainbegiratze-agintarien zenbatespenek 
adierazten dute zenbatetsitako lerrokatze-maila 
oso txikia dela (% 2) merkatu-indize globaletarako 
eta inbertsio-funtsen lerrokadurarako (EBko funts-
zorroen % 3 baino gutxiago % 5eko edo gehiagoko 
lerrokatze taxonomikoarekin15. Hortaz, etorkizun 
hurbilean taxonomiarekin lerrokatu gabeko jardueretan 
inbertitzen jarraituko da neurri handi batean, bai 
baitirudi unibertsoaren tamaina txikiegia dela kapitalak 
masiboki bideratu ahal izateko Europako sailkapen 
berderantz.

Hala ere, taxonomiaren diseinuari eta ahalari buruzko 
informazio zehatza nabaria da honako arrisku hauek 
direla-eta: zientziatik desbideratzeko arriskua; txosten 
partzialak gauzatzeko arriskua; eta inbertitzaile 
partikularrentzat engainagarria izan daitekeen 
informazioa zabaltzeko arauak ezartzeko arriskua. 
Bien bitartean, politiken taxutzaileek eta inbertitzaileek 
enpresen datu mugatu eta inperfektuen eta inbertitzen 
dituzten proiektuen ingurune konplexuan jarduten 
jarraitzen dute. EBko f inantza jasangarrien 
agenda oraindik ere ahalegin konplexua baina 
funtsezkoa da, finantza-sektoreak jasangarritasun-
helburuen lorpenean bere eginkizuna betetzen duela 
bermatzeko, eta taxonomiaren garapenak ekonomia 
jasangarria finantzatzeko Europako estrategiaren 
sinesgarritasunaren muinean egoten jarraitzen du. n

15. ISS ESG Governance, 2020. European Sustainable 
Finance Survey 2020. https://www.issgovernance.com/file/
publications/european-sustainable-finance-survey-2020.pdf. 
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Plana sortu zen, zeinak geroago EBren ingurumen-
taxonomia barne hartu zuen, Araudiaren 18. artikuluan 
jasota dauden gutxieneko babes-klausula sozialak biltzen 
dituena. Klausula horiek adostasun-bermea eskatzen 
dute, bai Enpresa Multinazionaletarako ELGEren 
Gidalerroekiko, baita Enpresen eta Giza Eskubideen 
gaineko Nazio Batuen Printzipio Gidariekiko ere. 
Horien artean daude, hala nola, Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen Adierazpenak biltzen dituen oinarrizko 
zortzi hitzarmenetan ezarritako printzipioak eta 
eskubideak, hau da, laneko oinarrizko printzipio eta 
eskubideei eta Giza Eskubideen Nazioarteko Gutunari 
buruzkoak. 

Nabarmentzekoa da minimo sozial hori barne hartzea, 
nahiz eta ez den nahikoa, eta horrexegatik, hain zuzen, 
taxonomia soziala garatzen ari da. Jadanik prest dira 
lehen zirriborroak, joan den urteko uztaila eta iraila 
bitartean kontsultatuak. Bi taxonomien helburu 
nagusietako bat da inbertsioak jarduera onuragarrietara 
bideratzea, gizartearen eta ingurumenaren gaineko 
eraginaren ikuspegitik, Parisko Hitzarmenaren (eta 
ondokoen) xedeak eta garapen jasangarriko 2030 
Agenda bete ahal izateko. Halaber, saihestu beharko da 
green washing edo social washing delakoa (itxurakeria 
berdea edo soziala). 

Azpimarratu beharrekoa da taxonomia sozial bat 
garatzeak ez duela baitezpada esan nahi inbertitzaile 
instituzionalek Estatuen eskumenekoak diren funtzioak 
hartuko dituztenik. Alegia, ongizate-sistemak ohi 
bezala finantzatuko dira, hots, gastu publikoaren eta 
gizarte segurantzako sistema egoki eta egonkorren 
bidez. Dena den, enpresen eremuan jarduteko aukera 
egon badago, eta horietan inbertitzaile instituzionalek 
sistemak ezarriz inbertitzen dute, zeinak bermatzen 
duten nola giza eskubideak errespetatzea hala 
oinarrizko ondasun eta zerbitzuez hornitzea, batez 
ere talde zaurgarriei begira. Ekonomia berde eta 
digitalera eraldatzeko oraindik ere finantziazio-defizit 
handia dagoen bezala, 2030 Agenda betetzeko gauza 
bera gertatzen da. Beharrezkotzat jotzen da urtean 

I rizpide sozialak beti izan dira Sozialki Arduratsua 
den Inbertsioaren (SAI) esparru azpigaratuena. 

Ingurumen-irizpideekin antzera gertatu zen duela 
zenbait urte, gobernu onarentzako irizpideen ondotik 
geroraturik baitzeuden, nabarmen. Beharbada, 
azken atal horrek bereziki kezkatu izan ditu, nola 
edo hala, mota guztietako inbertitzaileak, arautzailea 
eta erakunde ikuskatzaileak. Horren erakusgarri 
da gobernu onerako gomendioak izan zirela lege 
bihurtu ziren lehenak, izan ere, zegozkien erakundeek 
ez zituzten maiz betetzen. Nola SAIren hala Enpresen 
Erantzukizun Sozialaren (EES) hasieran, hortxe 
zegoen eztabaida nagusiki (borondatezkotasuna 
der r igor tasunaren  aurka ;  au tor regulaz ioa 
erregulazioaren aurka). 

Hala ere, debate hori ederki gainditutzat har daiteke 
dagoeneko. Urte asko igaro dira bide horri ekin 
zitzaionetik, gobernu onarentzako gomendio horiek 
legediaren parte izatera pasatu zirenetik (kontseilari 
independenteen aginduak mugatzea; kontseiluaren 
ordainsari-politikaren inguruko kontsulta-botazioa…), 
edo gomendioetako batzuk gogortu zirenetik 
(kontseiluan emakumeak egotea). SAI edo EES 
kontuetan, gaur egun, jasangarritasuna aztertzen 
da, batetik, gizartearen eta ingurumenaren gaineko 
eraginaren ikuspegitik eta, bestetik, administrazio-
kontseiluen edo inbertitzaile instituzionalen 
erantzukizunetik, haiek gainbegiratzeko eta 
kontrolatzeko orduan. 

Klima-aldaketaren ondorio nabarmenak eta arloarekiko 
adostasun zientifiko zabala izan ziren, besteak beste, 
2015eko Parisko Hitzarmen historikoak biltzen dituen 
funtsezko elementuak, COP21ean. Esparru horrek 
politika publikoak garatzen laguntzen du, itundutako 
helburuei forma emateko. Ekonomia berde eta 
digitalerako trantsizioa egiteko, beharrezkoa da inbertsio 
publikoa zein pribatua helburu berrietara bideratzea, 
jomugara iristeko urtero premiazkoak diren inbertsio 
handiak direla eta. Horren haritik, inbertsio pribatuari 
dagokionez, 2018an Finantza Jasangarrien Ekintza 
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3,3 eta 4,5 bilioi dolar bitarte mobilizatzea Garapen 
Jasangarrirako 2030 Agendaren helburuak erdiesteko1. 
Irudipena dago, enpresa txiki eta ertainetan edo 
mikrofinantzetan inbertituz, helburuotako batzuetan 
aurrera egin daitekeela; adibidez, pobreziaren kontrako 
borrokan, genero-berdintasunean, lan duinean edo 
desberdintasunak murriztean. 

Aipagarria den funtsezko beste kontu bat bidezko 
trantsizioa da, trantsizio berde eta digitalarekin hertsiki 
lotuta dagoena. Bidezko trantsizioak ahalik eta gehien 
murriztu edo arindu nahi ditu trantsizioak berak 
langileengan eta komunitate zaurgarriengan eragindako 
ondorio negatiboak. Alde horretatik, positiboa da 
taxonomia sozialaren inguruko zirriborroan Nazioarteko 
Konfederazio Sindikalaren (NKS) definizioa jasotzea, 
eta Europako Itun Berde berrian ere «bidezko trantsizio-
mekanismoa» eta «pertsona edo eskualde bat bera ere 
atzean ez gelditzeko» helburua sartzea. Elementu 
konbinatu horiek guztiak beharrezkoak dira epe ertain 
(2025-2030) eta luzera (2050) aurreikusitako xedeak 
erdiesten saiatzeko. 

Zalantzarik gabe, inbertsio jasangarriaren garapenaren 
aurrera egiteko une aproposa da, azken hamarkadan 
biderkatu egin baita SAIko hainbat estrategiatan 
egindako inbertsioa; bonu sozialei dagokienez ere, 
nabarmen handitu ziren pandemia hasi ondoren. 
Azken horien artean, aipatzekoak dira eragin 
sozialeko bonuak; izan ere, helburu sozial jakinen 
betetze-maila neurtzeko adierazle batzuk ezartzean, 
oso positiboki eragiten ari dira gainerako inbertsio 
jasangarrietan neurketa sozialeko irizpideak bilatzeko 
orduan. Horrela, arestian aipaturiko green washing 
eta social washing saihesten laguntzen dute. Finantza 
Jasangarrien Ekintza Planeko legeria guztiak, bereziki 
jasangarritasunaren arloko informazioaren edo 
taxonomien (soziala eta ingurumenekoa) gainekoak, 
xede nagusitzat du helburu jakinak lortzeko inpaktuak 
eta ekarpenak neurtzea. Era berean, kalte nabarmenik 
ez sortzeko printzipioa ezarriz edo gizarte- edo 
ingurumen-minimo jakinak (taxonomia sozialean eta 
ingurumen-taxonomian, hurrenez hurren) betetzeko 
aginduz, ondorio kaltegarriak saihesteko nahia dago 
(not doing any significant harm). 

Inpaktu-inbertsio horiekin batera, nabarmen handitu da 
inbertitzaileen inplikazioa giza eskubideen errespetuari 
dagokionez. Hori sare bidez bideratzen ohi da, hala nola, 
Inbertsio Arduratsuaren Printzipioak (IAP) ekimena, 

1. https://unsdg.un.org/resources/unlocking-sdg-financing-
findings-early-adopters. 

non kide guztientzat jarduera-esparru bat ezarri 
baitzuten 2020an, edo NKSren Langileen Kapitalari 
buruzko Batzordea (CWC). Azken horrek 2017an 
giza eskubideak eta lan-estandarrak ebaluatzeko Ildo 
Nagusiak garatu zituen2, eta zenbait gako-adierazle 
edo, ingelesez, Key Performance Indicators (KPIs) 
aurreratu zituen, oinarrizko hamar eremutan banatuta: 
plantillen egitura, elkarrizketa soziala, langileen 
parte-hartzea, hornikuntza-katea, segurtasuna eta 
osasuna, ordainsariak, erremedio-mekanismoak, 
prestakuntza eta garapen profesionala, aniztasuna eta 
pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak. Gidak 
inbertitzaile instituzional askoren kezkei erantzun nahi 
zien —besteak beste, gobernu-organoetan ordezkari 
sindikalak dituzten enplegu-sistemetako pentsio-
funts askorenak—, inbertsioen ASG analisian lan-
harremanak ebaluatzeko tresna egokirik ez zegoelako. 
Gida nazioarteko adostasunezko arau, estandar eta 
esparruetan oinarritzen zen; adibidez, Nazio Batuen 
Enpresa eta Giza Eskubideen gaineko Printzipio 
Gidariak, Enpresa Multinazionaletarako ELGEren 
Jarraibideak eta LANEren oinarrizko hitzarmenak. 
Hein batean, ingurumen-taxonomiari galda dakiokeen 
minimo soziala, eta taxonomia sozialaren oinarri izan 
beharko litzatekeen enborra. 

Orain arte horrelako politikak aplikatu dituzten 
inbertitzaileak hainbat arrazoirengatik erabili dituzte. 
Ohikoenak honakook izan dira: partaide eta onuradunen 
interesak inbertsioen interesekin bat etortzen saiatzea  
—adibidez, enplegu-sistemetako pentsio-funtsen 
kasuan, abiarazitako irizpideetako bat izan da langileen 
interesei kalterik ez egitea— eta erreputazio-arriskuak 
saihestu edo murriztea —maiz finantzarioak direnak, 
isun, boikot eta abar bihurtzen baitira—. Nolanahi 
ere, hartutako ikuspegia edozein izanik ere, arazo 
bera izan dute guztiek: ez dago datu edo tresnarik 
afera horiek guztiak modu fidagarrian aztertzeko, 
eta horrek areagotu egiten zuen social washingerako 
arriskua. Horregatik, informazio konparagarri eta 
kontrastagarri gabezia gainditzen saiatzeko, urrats 
egokiak dira, jasangarritasunaren arloan, taxonomia 
garatzea edo informazio korporatiboaren dibulgazio-
zuzentarauak. Taxonomia sozialaren zirriborroan ageri 
den beste arrazoi zuzen bat zera da: desberdintasunak 
murrizteko izan dezakeen eginkizun garrantzitsua, 
eta hazkunde ekonomikoari, egonkortasun sozial eta 
politikoari eta inbertsioari ekar lekizkieken ondorio 
positiboak.  

2. https://www.workerscapital.org/cwc-guidelines-for-
the-evaluation-of-workers-human-rights-and-labour-
standards?lang=en
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Nazioarteko adostasun-araudian oinarritzen denez  
—aplikagarria EBko herrialde guztietan—, bi helburu 
bete daitezke, Europako arautzailearen ikuspegitik: 
batetik, konpetentzia nazionalak ez oztopatzea 
(esaterako, gizarte-babesa edo elkarrizketa soziala) 
eta, bestetik, adostasun-esparrua ezartzea. Taxonomia 
sozialaren proposamenak ingurumen-taxonomiaren 
egiturari jarraitzea ere erabaki du; hau da, helburu 
sozialak eta horiek lortzeko ekarpenak definituz, eta 
kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa ezarriz —
bestela esanda, helburuetako bat lortzeko eginiko 
ekarpenak ezin die kalterik egin egon litezkeen beste 
helburu batzuei—. Azkenik, ingurumen-minimo bat 
sartuko litzateke, ingurumen-taxonomian minimo 
sozial bat ezarriko litzatekeen bezala. 

Bi taxonomien arteko funtsezko ezberdintasunetako 
bat da taxonomia soziala erakundean ere oinarritu 
beharko litzatekeela, eta ez bakarrik jardueran, zeren 
eta giza eskubideak errespetatzea edo enpresa baten 
plangintza fiskala ezinbestekoak baitira entitatearen 
eragin soziala baloratzeko. Ikuspuntu horretatik, 
bestelako berezitasunak ere kontuan hartu beharko 
lirateke, hala nola azken erabiltzaileen eskubideak 
(datuen babesa). Beste ezberdintasun adierazgarri bat 
da ingurumen-taxonomia zientzian eta nazioarteko 
eremuetan oinarritzen dela —Parisko Hitzarmenean 
kasu—, eta irizpide sozialak, aldiz, nazioarteko 
adostasunezko arau eta gomendioetan nagusiki, 
zeinetan interesatutako hainbat aldek parte hartu duten 
eta, beraz, denek onartzen dituzten. 

Jasangarritasunaren inguruko foroetan maiz aipatzen 
ohi den gaietako bat da irizpide sozialak «nekez 
neur daitezkeela». Gure ustez, baieztapen hori ez 
dator bat errealitatearekin, auzi horietako asko 
neurgarriak direlako; beste kontu bat da informazioa 
eskuratzea zaila izan dela, emandako informazioan 
gardentasunik ez zegoelako. Dena dela, honezkero 
badaude negoziazio kolektiboaren estalduraren berri 
ematen duten enpresen adibideak, bai eta segurtasun- 
eta osasun-batzorde bateratuenak ere, herrialdeka, edo 
osasun- eta segurtasun-kontuenak (lan-gaixotasunak, 
lan-istripuak, eta abar). Hala ere, IBEX 35eko enpresei 
buruz egindako analisiez abiatuz gero, azpimarratzea 
komeni da adierazle horietan guztietan aurrera egin 
beharra dela, homogeneizazioari begira, aise kontrastatu 
eta alderatu ahal izateko. Horregatik da garrantzitsua 
behar bezala koordinatzea jasangarritasunaren gaineko 
informazioa zabaltzeko legegintza-ekimen ororen 
garapena (enpresenak zein finantza-erakundeenak), 
informazio horren hartzaileek dituzten oztopoak gaindi 
daitezen. Zailtasun gehigarria da, halaber, kontsumo 

arduratsuaren edo komunitateen kasuetan duguna, non 
beti ez dagoen nazioarteko adostasun-araurik prozesua 
sinplifikatzeko.

Taxonomia sozialaren proposamenak garatu egiten 
ditu ingurumen-taxonomiaren gutxieneko irizpideetan 
aintzat harturiko arau eta printzipioak (adibidez, 
Gizarte Eskubideen Europako Zutabea edo Europako 
Gutun Soziala gehitzen ditu), baita jasangarritasunaren 
esparruan erabilitako beste zenbait estandar eta 
baliabidetan bildutakoak ere (besteak beste, GRI 
edo PRI ekimenak). Horrek nabarmen handitzen du 
proposamen soziala, ingurumen-taxonomian kontuan 
hartutako minimo sozialarekiko. Hartara, proposamena 
aski zabala eta osoa da. Bestalde, irizpide sozialen 
ikuspegi zabalagoa xeheki betetzen ahalegintzean, 
taxonomia sozialaren egiturak nolabaiteko 
konplexutasuna hartzen du, bi dimentsio ezartzen 
baitira zeinak neurgarriak diren elementu guztiak bete 
nahi dituzten: giza eskubideak eta alde interesatuak 
egitura horizontalaren parte lirateke; eta, bertikalaren 
parte, bizi-baldintza egokiak lortzeko funtsezko 
produktu eta zerbitzuak. Dimentsio horiei hirugarren 
bat gehituko litzaieke, biei eragingo liekeena: entitateen 
gobernantza, hain zuzen ere. Dimentsio horrek 
barne hartuko lituzke, besteak beste, ustelkeriaren 
kontrako borroka, fiskalitate arduratsua edo Enpresa 
Multinazionaletarako ELGEren Gidalerroak. 

Ikus daitekeenez, atal eta azpiataletan oinarrituriko 
taxonomiaren egitura bat dago. Dimentsio bertikalaren 
barruan, bereizi egiten ditugu produktu eta 
zerbitzuetarako (etxebizitza, elikadura, hezkuntza…) 
edo azpiegituretarako (garraioa, elektrizitatea, 
Internet, finantza-inklusioa…) eskuragarritasuna. 
Dimentsio horizontalean, aldiz, SAIren atal sozialeko 
kontu ohikoenak, hots, interesatutako aldeei eragiten 
dietenak: lan duina, kontsumo arduratsua edo 
komunitate jasangarriak. Kalte nabarmenik ez sortzeko 
printzipioari dagokionez, oinarrizkoa litzateke giza 
eskubideak errespetatzea. Erakundearen gobernantzari 
dagokionez, gardentasuna, fiskalitate arduratsua 
eta gobernu korporatibo jasangarria izango lirateke 
azpiatalik aipagarrienak. Azken esparru horretan, 
nabarmentzekoa da ELGEk eta G20k izan duten 
garrantzia, BEPSaren gaineko Arlo Inklusiboaren 
bidez —eraginkorra izan daitekeen tresna dena 
plangintza fiskal agresiboaren kontra, elkarteen 
zergatik eratorritako munduko diru-sarreren %4-10 
arteko galera dakarrena, aipatu erakundeek egindako 
kalkuluen arabera.
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Ingurumen-taxonomian bezala, kontuan hartuko diren 
elementuak hauek izango direla dirudi: erakundeen 
fakturazioa, haien kapital-gastuak (CAPEX) eta 
operatiboak —horiek guztiak taxonomia sozialak 
eragingo dien kaltearen zatia kuantif ikatzeko. 
Orobat, asmoa da ondoko kontzeptuak taxonomiaren 
parte izatea: erabilgarritasuna, eskuragarritasuna, 
onargarritasuna eta kalitatea (AAAQ, ingelesez), 
Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Itunean baliaturikoak. Horretarako, 
proposamenean zenbait adibide ditugu, helburu horiek 
nola ezar litezkeen ulertzeko (adibidez, ekonomikoki 
eskuragarria den etxebizitza baten kasuan, kalte 
nabarmenik ez sortzeko irizpidea litzateke erabilitako 
materialei kalitate-maila jakina eskatzea). 

Ikus daitekeenez, proposatutako eredua nahiko 
konplexua da eta, nahiz eta gai interesgarriez aritu, hura 
ezartzea ez dago zailtasunetatik salbuetsirik (txostenak 
berak jasotzen duen bezalaxe, kultura-onarpena, 
adibidez, zaila izan liteke zehaztea). Egituraren balizko 
konplexutasunaren beste adibide bat da dimentsio 
bertikalaren helburu sozialei kalte nabarmenik ez 
eragiteko printzipioaren bigarren iturria. Kasu horretan, 
dimentsio horizontalaren helburuek osatuko lukete 
printzipio hori, hau da, giza eskubideak errespetatzea 
(esaterako, arestiko adibidearen kasuan, etxebizitza 
eskuragarrien eraikuntzan diharduten langileen lan-
baldintzek giza eta lan-eskubideak errespetatu behar 
dituzte). Alde horretatik, uste dugu dimentsio guztiei 
eragiten dieten gutxieneko batzuk ezarri behar direla, 
edozein dela ere egiten den analisi-mota, edukiak 
argi eta garbi gera daitezen eta errazago ezar daitezen 
(minimoen artean giza eta lan-eskubideak errespetatzea 
egon beharko litzateke). 

Taxonomia sozialaren proposamenak funtsezko hiru 
alderdi hartzen ditu: langileak, kontsumitzaileak eta 
komunitateak. Era berean, logikoa denez, lana duina 
litzateke, zeinahi dela egindako jarduera ekonomikoa. 
Jarduerei dagokienez, elementu konplexu eta 
eztabaidagarri bat dakar; jarduera jakin batzuk sozialki 
desiragarriak diren edo ez baloratzeko aukera (adibidez, 
armamentua, jokoa edo tabakoa). Enplegu-sistemetako 
pentsio-funtsen ikuspegitik, arazo hori ez da, gehienetan, 
jarduera-sektoreei zigorra ezarriz konpontzen; ordea, 
tartean diren erakundeei jokabide etiko jakinak eskatzen 
zaizkie (joko arduratsua, arma ez-eztabaidagarriak, eta 
abar). 

Giza eskubideak errespetatzeari dagokionez, 
zirriborroak dio ingurumen-taxonomiaren Araudiaren 
18. artikulua ez dela nahikoa helburu hori betetzeko. 

Hori dela eta, oso positibotzat jotzen dugu txostenean 
gomendatzea funtsezko gaiak sar daitezen, hala nola, 
elkarrizketa soziala (elkarte-askatasuna eta negoziazio 
kolektiboa barne), bereizketarik eza eta berdintasuna, 
gatibu-lanak eta haurren lana deuseztatzea, lan duina 
egiteko baldintzak (bizitzako gutxieneko soldata 
eta lanorduak barne), segurtasuna eta osasuna, 
prestakuntza eta ikaskuntza lan-bizitza osoan zehar, 
talde espezifikoetarako enplegua sortzea, gizarte-
babesa eta langileenganako eraginak enpresaren balio-
katean. Halaber, bereziki aipagarria da gizarte-eragileen 
ekarpenak txertatzeko beharra adieraztea, ekarpenok 
azpiatalak garatzeko esanguratsuak direnean. 

Azkenik, azpimarratzen dugu adierazle horiek 
enpresen tamainara egokitzen saiatu beharra. Gai horri 
dagokionez, kontuan izan behar dugu enpresa txiki eta 
ertainek, jarduera-maila txikiagoa baitute, emateko 
informazio gutxiago dutela. Nolanahi ere, CCOOren 
ikuspegitik, ezinbestekoa da gutxieneko informazio 
baten bermea ezartzea, enpresa guztietan giza eta lan-
eskubideekiko errespetua egiaztatu ahal izateko, haien 
tamaina edozein dela ere.

Ondorio gisa, uste dugu proposatutako taxonomia 
sozialak kontuan hartu beharreko funtsezko gai guztiak 
hartzen dituela. Hala ere, egitura nahiko konplexua 
da, eta dimentsio bertikalak zailtasun nabarmenak 
izan ditzake hura ezartzeko. Aldi berean, elementu 
eztabaidagarri bat sartzen du, desiragarritzat edo ez-
desiragarritzat har daitezkeen jarduerei dagokienez. 
Gure ustez, bide horretatik aurrera eginez gero, Itun 
Berdeak dakarren bidezko trantsizioaren antzeko 
mekanismoak eta prozesuak ezarri beharko lirateke 
(f inantziazio-mekanismo egokiak, ez inor ez 
eskualderik atzean ez geratzeko helburuari erantzuteko). 
Bestalde, dimentsio horizontala —giza eskubideekiko 
errespetua— eta erakundeen gobernantza nazioarteko 
adostasun handiagoari erantzuten dioten eta araudi 
globalen babesa duten irizpideak dira. Horietako gai 
asko, gainera, neurtu eta kuantifikatu daitezke. Hala 
ere, orain arteko informazioa urria eta ez homogeneoa 
izan da. Horregatik, komeni da koordinazio egokia 
egon dadila jasangarritasunaren inguruko informazioa 
zabaltzeko lege-ekimen guztietan —bai finantza-
entitateetan, bai enpresetan ere—, azken xedea 
erdiesteko: inbertsioa jasangarritasunaren helburuekin 
lotzea, eta, hala, Parisko Hitzarmena eta 2030 Agenda 
betetzea eta green washing eta social washing delakoak 
saihestea. n
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funtsen kudeaketa profesionalizatzea, hiru tresna 
hauen bidez: inbertsio-politikak, inbertsio-batzordeak 
eta kanpo-aholkularitza. 

Oso positiboa izan arren funts horien kudeaketa 
profesionalizatzea eta hobetzea eskatzea, Hirugarren 
Sektorea aspalditik ari da eskatzen alderdi batzuk 
gehiago zehatz daitezen, eta, batez ere, inbertsio 
jasangarriaren eta inpaktu-inbertsioaren bidez 
erakundeen xedeari ekarpenak egiteko aukera. Azken 
bi urteotan, bai SpainNAB-en eta bai Espainiako 
Fundazioen Elkartean bertan (AEF, gaztelaniaz) 
hausnarketa egin dute bide horretan aurrera egiteko, 
eta gure legediarentzat lagungarri izan daitezkeen beste 
herrialde batzuetako legedien analisia sartu dute. 

Finantza jasangarriak, gizarte-erakundeen 
ondareak kudeatzeko bide gisa

Jakina da Hirugarren Sektoreko erakundeek gizarte-
aldaketari begira egiten duten lana, eta Garapen 
Jasangarriko Helburuei ekarpena egitea bilatzen 
dute1. Hala, euren estrategian sar lezakete beren 
ondare eta finantzen kudeaketa, berezkoak dituzten 
balioekin lerrokaturik. Sozialki Arduratsua den 
Inbertsioak (SAI), inpaktu-inbertsioak eta banku etiko 
edo baloredun bankuen zerbitzuek aukera ematen 
dute —baita beste tresna batzuek ere— Espainiako 
irabazi asmorik gabeko erakundeek duten xede soziala 
maximizatzeko. Zergatik ez lan egin ekonomia eta 
finantzak egon daitezen pertsonen eta mundu hobearen 
zerbitzura? Zergatik ez kontsideratu ondarea gure 
balioen arabera inbertitzeko aukera? Zergatik ez jarri 
—gure ustez— errealitatea aldatzen lagun dezakeen 
tokian eta, ahal den neurrian, erakundearen xedea 
lortzeko bide horretan?

SAI eta, berrikiago, inpaktu-inbertsioa ondare-
kudeaketarako eta f inantza-inbertsiorako eredu 

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/

H irugarren Sektoreak (fundazio-sektorea barne) 
zeregin nabarmena izan behar du, aldaketa 

berritzaileak sustatzeari dagokienez, gaur egungo 
gizarte- eta ingurumen-erronka inportanteenei 
aurre egiteko. Arriskuak bere egin behar ditu. Nahiz 
eta entitate bakoitzak arriskuarekiko honelako 
edo halako tolerantzia daukan, Hirugarren Sektoreak 
gauza izan behar du bere tokia aurkitzeko, bere kapitala 
xede sozialerantz bideratzeko konpromiso handiagoan.

Gero eta autore gehiago ari dira aztertzen —oraindik 
lehen urratsetan egon arren— sektoreak garai berri 
bateranzko norabidea hartu behar duela, bereziki 
globalizazio-, finantza- eta osasun-krisiaren ondotik. 
Noranzko horrek berrasmatze bat ekarriko dio 
etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko. Orobat, 
egitura ekonomiko eta sozial desberdina edukitzeak 
—XX. mende bukaera eta XXI. mende hasierako 
nazioarteko testuingurutik aski urrun— behartu 
eginen du erakundeen xede sozialari laguntzeko modua 
birplanteatzera, eta hastapenetan erabilitako molde 
tradizionaletatik aldenduko dira. 

Finantza-kudeaketa Hirugarren 
Sektorean, araudiaren arabera

Espainian, fundazio-sektorearen inbertsio-potentziala 
Fundazioen Legeak zuzentzen du, fundazioek 
lortutako diruaren erabilera nagusia arautzen duena; 
bai urtero behin eta berriz sortutako funtsak, bai 
haien ondarean daudenak. Lehendabizikoak %70ean 
erabili behar dira urtean entitatearen aurrekontuan, 
bere xede sozialean zuzenean aplikatzeko. Ondare-
funtsek, bestalde, kontrol handiagoa dute fundazio-
hornidura delakoan, nahiz eta erabilera libreko 
erreserbek ere araudia bete behar duten. Batez ere, 
CNMVk (Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak) 
bere jokaera-kodean berriki —2019ko otsailaren 
20an— eguneratutako gomendioari jarraitu behar 
zaio, irabazi asmorik gabeko erakundeen inbertsioei 
dagokienez. Bertan gomendatzen da tamaina jakin 
batetik gorako (hamar milioi eurotik gorako) ondare-
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moduan sortu dira, ekonomiaren kudeaketan 
aldaketa sistemiko gisa sendotzen ari denarekin bat, 
eta gizarte- eta ingurumen-eraginak beren metrika 
eta kudeaketa-helburuetan gehitu dituzte, baita 
finantza-errentagarritasuna ere. Erantzukizun Sozial 
Korporatiboaren mugimenduaren aurrekariak, 
batetik, eta ekintzailetzaren eta berrikuntza sozialaren 
ikuspegiena, bestetik, bidea ireki zioten enpresa-
kudeaketaren, ekonomiaren eta finantzen ikuspegi-
aldaketa horri. Horrela, f inantza- eta ondare-
kudeaketa batu egiten zaizkio jasangarritasunaren, 
2030 Agendaren2 eta finantza-sistemaren beharrezko 
aldaketaren esparru orokorrari, gure gizarteak aurre 
egin beharreko erronka handien aitzinean: klima-
aldaketa, garapena, justizia soziala, desberdintasuna. 
Azken batean, kapitala gizartearen eta planetaren 
eraldaketaren zerbitzura jartzeaz ari gara. 

2. https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.
htm

Nahiz eta, azken urteotan, SAIren eta inpaktu-
inbertsioaren hazkundea eta emaitzak oso adierazgarriak 
izan diren, oraindik ere garapen-tarte handia dute gure 
herrialdean, oraindik ere finantza-merkatu orokorraren 
portzentaje apala baitira. Azken urteotan, gero eta 
erakunde indartsuagoak sortu dira, non finantza-
munduko eragile instituzional handiak sartzen hasi 
diren, eta Hirugarren Sektoreko aktoreak ere beren 
lekua aurkitzen ari dira. Ikus SpainSIF-en3 —irabazi-
asmorik gabeko erakundeetako bazkide-taldeetako 
bat— eta SpainNAB-en4 urte hauetan gizarte-esparrura 
bideratutako bost gomendioetako bat.

Ohikoa da ondare- eta finantza-kudeaketa gizarte-
erakundeen eta Hirugarren Sektorearen mundutik 
kanpo eta urrun dagoelako ideia. Baina, egiazki, 
horietako askok, fundazioek batez ere, ondare 
garrantzitsua kudeatzen dute.

3. https://www.spainsif.es/acerca-de-spainsif/miembros-
asociados/ 

4. https://spainnab.org/publicaciones
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2019an, Espainiako fundazio aktiboen diru-
sarreren %59,19 dohaintzen eta diru-laguntzetatik 
etorri zen, eta % 34,65 ondasunen salmentatik eta 
zerbitzu-prestazioetatik. Hirugarren baliabide-iturria 
fundazioaren ondareko errendimenduak eta produktuak 
lortzearen ondorio izan zen; diru-sarreren %6,16. 
Datu hori «Espainiako fundazio-sektorea: funtsezko 
atributuak (2008-2019)»5 izeneko laugarren txostenean 
jasota dago, eta beste alderdi batzuk dakartza: fundazio-
hornidurak behera egin zuen 2009tik 2012ra bitartean, 
eta pixkanaka igo egin zen 2019an 8.605 milioi eurora 
ailegatu arte. Jokaera hori Espainiako ekonomiaren 
bilakaera orokorrarekin lotuta dago. Fundazioa-
horniduraren batez besteko balioa 1.365 milioi igo 
da seriea hasi eta bukatu bitartean. Joera bera ageri 
da gainerako partidetan ere, eta nabarmentzekoa da 
aktiboak 3.901 milioi euro hobetu direla eta gastuak, 
guztira, 899 milioi euro handitu direla.

«Espainiako Fundazio Filantropiko Pertsonal eta 
Familiarren Lehen Ikerketa»6 (FFPF, gaztelaniaz) 
dokumentuaren arabera —AEF, Diagram Consultores 
eta Comillasko Unibertsitateak 2019an egina—, 
aztertutako erakundeen artean, ondarearen 
errendimenduak diru-sarrera guztien %53 baino 
gehiago dira; aldiz, fundazio guztien artean, diru-
sarrera horiek %9,24 baino ez dira (2008-2019 
urteetako batez bestekoa). Halaber, azterlan horretan 
ondorioztatu zen FFPFen heren batek baino gehiagok 
(%37) ez duela diru-sarrera finantzariorik; beraz, beren 
ondarearen zati bat utzi zuten familia eta partikularrek 
sortu badituzte ere, ez daitezke ondaretzat zehazki har, 
hau da, ezin da esan finantza aldetik beregain direnik. 
Beste muturrean, diru-sarrera finantzario handienak 
dituzten lehen hamar FFPF horietatik bederatzi ondare-
fundazioak dira, adiera hertsian: diru-sarreren %90 
baino gehiago ondarearen etekinetatik datoz. Horietako 
hiruren artean diru-sarreren %52 metatzen dute, eta 
hurrengo hamarrek, berriz, %42.

Finantza-irizpideek ardazturik, ondareok (endowment 
ingelesez) behin eta berriz ari dira sortzen diru-
sarrerak erakunde horietan. Fundazio batzuek diru-
sarrera horien arabera egiten dute beren lan osoa, eta 
beste batzuek, berriz, jasotzen duten laguntza sozial eta 
ekonomikoaren osagarri gisa. Nolanahi ere, kudeaketa 
hori profesionalizatzeak errendimendu hobeak lortzea 

5. https://fundadeps.org/wp-content/uploads/2021/01/AEF_
Atributos_del_Sector.pdf

6. h t tps : / /www.fundaciones .org/EPORTAL_DOCS/
G E N E R A L / A E F / D O C - c w 5 c 5 9 b 8 2 d 1 5 e 7 e /
FundacionesFilantropicasAEF.pdf

ahalbidetu behar du, eta, beraz, epe ertainean eragin 
handiagoa izan dezaketen funts gehiago eskuratzea.

Koherentea dirudi, orobat, aktiboen kudeaketa 
sustatzea sozialki arduratsua den begirada batez eta, 
hala, gizartean eta ingurumenean eragin positiboa 
bilatu. Azken batean, eta beste inbertitzaile instituzional 
batzuek aspalditik egiten duten bezala, ondare horiek 
bi ikuspegitatik kudeatzen dira: finantzarioa eta 
finantzaz kanpokoa. Gainera, diru-sarrera erregularren 
dibertsifikazio-iturri bat sortzen dute. Ez da makala 
finantzaketa-bide osagarri horiek irabazi-asmorik 
gabeko erakundeen eremuan sartzeko erronka, sektore 
hori, batez ere, diru-laguntza publikoen eta donazio-
emaile partikularren ekarpenen bidez finantzatzen ohi 
delako. SAI eta inpaktu-inbertsioa, bada, osatzeko 
eta dibertsifikatzeko modu bat izan daitezke eta, 
aldi berean, laguntza ederra ematen zaio Hegoalde 
Globalaren eta ekintzailetza sozialeko beste ekimen 
batzuen garapenari. 

Gogoeta hau lagungarria izan daiteke Hirugarren 
Sektoreko erakundeen zereginari buruzko eztabaidan, 
eta irabazi asmorik gabeko entitateen kudeaketa 
ekonomiko eta finantzarioan paradigma aldatzeko 
oinarriak ezar ditzake. 

Finantza jasangarriak, xedea lortzeko beste bide bat

Beste elementu bat sar dezakegu eztabaidan. 
Ondarearen kudeaketa erakundeen xedera hurbiltzeaz 
ari gara. Urrun dagoela ematen badu ere, ongi 
pentsatuz gero, kudeaketa horretan SAI irizpideak 
sartzea kudeaketa sozialago baterako urratsa da. Are 
gehiago, hautatutako inbertsioek inpaktu aitortua 
baldin badute, edo, besterik gabe, GJHekin lotutako 
emaitzak dituen inbertsio-tesia. Anesvad Fundazioan 
urteak daramatzagu ikusten zein GJHetan eragiten 
dugun gure ondare-zorroarekin. Horrek aukera ematen 
digu jakiteko gure zorrotik zenbat dagoen gure ohiko 
jardueraren GJH beretatik hurbil. Ariketa erraza dirudi, 
baina beharrezkoak ditu jarraipena eta kudeaketa. Hala 
ere, eskuratutako emaitza nabarmena da. Izan ere, 
ondarearen kudeaketa, dirua nola erabiltzen dugun, ez 
da neutrala, erantzukizuna eskatzen du eta ondorioak 
eta eragina ditu. 

Kontua ez da, inola ere, ordeztea herritarren eta enpresen 
donazio solidarioan oinarritutako finantzazioa, ez eta 
finantzazio publikoak sektore bati egin beharreko 
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ekarpena ere, sektore horren lana funtsezkoa baita 
guztien onerako eta interes orokorrerako. Kontua da 
finantza- eta ondare-kudeaketan koherentzia bilatzea 
balioetan, helburuan eta xedean.

Gainera, gobernantza eta kudeaketa hobetzeko aukera 
ematen du, eta gizarteari zuzendutako mezuak indartzen 
ditu; izan ere, oraindik beharrezkoa da pedagogia 
finantzarioa sartzea, haren ezagutza bultzatzeko eta 
finantza-, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-mundua 
hobeki bateratzeko.

Bestalde, aktibatu eta inbertitu egin litezke gaur egun 
finantza-aktibo tradizionaletan gordeta dauden erakunde 
askoren funtsak, pertsonentzat eta planetarentzat 
mesedegarria den beste ekonomia bat eraikitzeko. 
Zenbait erakunde dagoeneko urratsak egiten ari dira 
horri begira, ondarearen kudeaketa arduratsuaren alde 
eta eragin eta errentagarritasun handiagoa bermatzearen 
alde eginez, SAIren eta inpaktu-inbertsioaren bidez. 
Espainiako adibideak ditugu, besteak beste, Anesvad 
Fundazioa7 edo Daniel & Nina Carasso Fundazioa8, 
euren inbertsioen %100 irizpide horien arabera egitea 
lortu baitute. Beste fundazio batzuk ere aldi berean 
ikasten eta egiten saiatzen ari dira; hala nola Fundazioen 
Funtsa9, Open Value Foundation10 —arlo horretan 
Espainian liderra den fundazioetako bat— eta Anesvad 
Fundazioa buru dituena. 

7. https://impactosocialasg.com/
8. https://www.fondationcarasso.org/es/la-fundacion/memoria-

impacto-2020/ 
9. https://www.openvaluefoundation.org/es/convocatoria-

fondo-de-fundaciones-de-impacto
10. https://www.openvaluefoundation.org/es/ 

Filantropia, donazioa eta elkartasuna izan dira 
gizartearen, inklusioaren eta nazioarteko lankidetzaren 
arloan lan egin duen sektore baten nortasun-ezaugarriak, 
mundu bidezkoago, justuago eta jasangarriago baten 
alde, gure herrialdean zein herrialde pobretuenetan. 
Orain, finantza- eta ondare-kudeaketak ere helburu 
horiekin bat egiteko aukera dugu.

SAI eta inpaktu-inbertsioko praktikak Hirugarren 
Sektoreko erakundeen gobernantzan txertatzeko unea 
da. Ekintza eta koherentzia garaia da, 2030 Agendak 
ezarritako eraldaketa eta erronkaz beteriko hamarkada 
batean.

Gero eta gehiago gara saiatzen ari garenok gure 
ondorengoentzako mundu hobea uzten. Planeta, 
klima-aldaketa, plastikoa, moda jasangarria, tokiko 
merkataritza, emakumearen eskubideak, sexu-
askatasuna, genero-identitatea, arraza-aniztasuna, 
osasunerako eskubidea... Orain, finantza-inbertsioen 
txanda da.

Badakigu diruak mugitzen duela mundua. Orain, 
elkarrekin saiatu behar dugu norabide egokian 
mugitzen. Anesvad Fundazioan Weconomy deitzen 
diogu, eta gustatuko litzaiguke paradigma-aldaketa 
horretan aktore, eragile eta jende gehiago sartzea. n
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1. Espainian Banca Ética ‘Fiare Banca Etica’ deitzen da. 
2. Febearen sorrera eta garapena zehatzago ezagutzeko, 

interesgarria da Federazioak bere 20. urteurrena dela-
eta argitara eman duen txostena kontsultatzea. Helbide 
honetan topa dezakezu gaztelaniaz: https://valorsocial.info/
dossier/20-anos-febea/ 

3. https://f inanzaseticas.net/wp-content/uploads/2021/12/
informe-comprimido-para-web.pdf 

Finantza etikoak Europan azken urteotan

Europako finantza etikoen oraintsuko historiaren 
jatorria duela 20 urtekoa da; 2001eko martxoan hasi 
zen Banku Etikoaren eta Alternatiboaren Europako 
Federazioa (febea.org) sortu zenean Bruselan. 
Federazio hori sei erakundek sortu zuten. Erakunde 
horiek hainbat urte zeramatzaten finantza-eredu 
nabarmen desberdina garatzen hainbat alderditan: 
besteak beste, kredituak onartzeko irizpideak eta 
soldata-egitura edo gobernantza-ereduan. Federazioari 
esker azken hamarkadetan mundu osoan2 zehar garatu 
den espazio bat behin betiko finkatu zen. Mugimendu 
horrek erakusten zuen banku tradizionalen (pixkanaka 
nazioz gaindiko korporazio handi bihurtuak) portaerari 
erantzun praktiko guztiz bideragarria emateko benetako 
aukera zegoela, gizartean hain sentikorrak ziren 
gaietan; besteak beste, finantza-jardueraren eragina 
ingurumenean edo jarduera horrek gerretan eta armen 
nazioarteko merkataritzan betetzen duen papera.

Finantza etikoen espazioaren kontsolidazio hori argi 
eta garbi islatzen da Europako Finantza Etikoei eta 
Jasangarriei buruzko txostenetan, berauek Espainiako 
eta Italiako Finantza Etikoen Fundazioek landuak (biak 
Febearen bazkide sortzaileetako batenak dira: Banca 
Popolare Etica —fiarebancaetica.coop—). 

2021eko abenduan aurkeztutako azken txostenak3 
finantza-sare konbentzionaleko erakundeetatik oso argi 
bereizten diren erakundeez osatutako gune baten berri 
ematen digu. Sare konbentzionaleko erakundeetatik 

bereizten dira ez bakarrik hartzen dituzten gizarte- eta 
ingurumen-irizpideengatik, kudeaketan eta gobernu 
parte-hartzailean aplikatzen dituzten balioengatik, baita 
ondare-egitura bereziagatik ere. Ezaugarri horiek argi 
eta garbi oinarri dituzten emaitzek ez dute zalantzarako 
tarterik uzten: proportzioan, kreditu gehiago eta kontu 
korronte eta gordailu gehiago ematen dituzte; aurrezki 
txikiak dituzten pertsonengandik hurbilago egiten dute 
lan; eta ez daude horren inplikaturik finantza-merkatuen 
jardueretan, eta ekonomia errealari lotutako kreditu-
jarduerari eusten diote setati. Gainera, proportzionalki 
etekin handiagoak eta denboran hain aldakorrak ez 
diren emaitzak sortzen dituzte, eta krisiari hobeto 
eusten diote, pandemian frogatu den bezala4.

Finantza etikoak: etikoki funtsatutako 
finantza-eredu jasangarria

Txosten horren hainbat kolaboraziotan sakon aztertzen 
dira f inantza jasangarriak eraikitzeko Europan 
landutako prozesuaren ezaugarriak. Prozesu horren 
barnean, taxonomia bat landu da, eta horrek bere 
edukiei buruzko proposamen zehatz batzuk jasotzen 
ditu. Proposamen horietan, benetan kezkagarriak 
diren alderdi batzuk sortzen dira, kasurik onenean 
ingurumen-kontuetan eta, bereziki, klima-aldaketan 
gehiegi zentratuta egoteko arriskua duen ahalegin baten 
azken balioari buruzkoak (ahaztuz ez bakarrik finantza-
jarduerari jasangarritasuna eskatzeak dakartzan 
gizarte- eta gobernantza-erronkak, baita ingurumen-
desoreken beraien gizarte-inpaktu ere), oso erraz eror 
baitaiteke greenwashingean.

4. Febeako kideek pandemian zehar garatutako praktiketan 
sakontzeko, Finantza etikoak: elkartasuna eta sarea 
pandemiari aurre egiteko deritzon txosten interesgarria 
kontsulta daiteke (https://valorsocial.info/dossier/las-
finanzas-eticas-solidaridad-y-red-frente-a-la-pandemia/)

JASANGARRITASUNA ETA ERAGINA: FINANTZA ETIKOEN IKUSPEGIA

Pedro M. Sasia
Febea federazioko lehendakaria eta Banca Eticaren lehendakariordea1

Tommaso Rondinella
Banca Eticako Gizarte eta Ingurumen Eraginaren eta Ebaluazioaren Eredurako Departamentuko arduraduna
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Europar Batasunak f inantza jasangarrietarako 
sustatzen duen hurbilketarekiko oposizio argian, duela 
urte asko eraikitako jasangarritasun-kontzeptu batean 
oinarritutako hurbilketa bat erakusten dute finantza 
etikoen proiektuek, hainbat zutabetan oinarrituta; 
horien artean nabarmendu daiteke, lehenik eta behin, 
jasangarritasuna eta justizia uztartu beharra, uztartze 
hori pentsatuta ez soilik etorkizuneko belaunaldiek 
izan ditzaketen arriskuetan, baita gaur egun munduko 
leku askotan pertsonek pairatzen dituztenetan ere. 
Bigarrenik, eta aurrekoarekin estuki lotuta, bidezko 
jasangarritasunaren aurkako mehatxuak, klima-
aldaketaren ondorioetatik ez ezik, beste gizarte-eragin 
askotatik ere datozenak (ingurumen-jatorrikoak 
horietako asko, baina beste jatorri batzuk ere badituzte 
—ekonomikoa, politikoa, kulturala—). Azkenik, 
aitortu beharra dago jasangarritasunaren aurkako 
mehatxuen atzean era askotako eragileak daudela, 
eta ez dela beharrezkoa soilik gobernuen ahalegina, 
baizik eta benetako kultura-aldaketa global bat behar 
dela, hau da, eragile horiek jasangarritasunaren 
aldeko borrokan lerrokatuko dituen aldaketa (herritar 
antolatuak barne, ez dezagun ahaztu, batez ere 
kontsumitzaile garen aldetik). 

Kontzeptu horretatik abiatuta, finantza etikoek beren 
kulturan errotuta dauden printzipioak, balioak eta 
jarduteko moduak proposatzen dituzte, eta horiek 
argi eta garbi urruntzen dira EBk sustatutako finantza 
jasangarrietarako agendan aitortu nahi dituenetatik. 
Horien artean, gobernantza gardena eta parte-
hartzailea nabarmendu5 ditzakegu; erakunde osoa 
(ez bakarrik produktu zehatzak) barne hartzen duen 
hurbilketa holistikoa, finantza-jarduera, ekonomia 
errealarekin lotura zuzena duena, eta finantzaketa-
eskaerak ebaluatzeko ereduak, IGG irizpide zorrotz 
eta egiaztagarrietan oinarrituta.

5. Finantza etikoen eta EBko agendan azaltzen diren finantza 
jasangarrien arteko desberdintasunak sakonago aztertzeko, 
honako dokumentu hau kontsulta daiteke: https://www.
f iarebancaetica.coop/sites/f iarebancaetica.com/f iles/
documenti//finanzas-eticas-vs-finanzas-sostenibles.pdf 

Horiei eragin politikoaren (advocacy)6 eta akziodun 
aktiboaren7 ekintzen estiloa eta helburuak gehitu 
beharko litzaizkieke. Finantza etikoen kasuan estilo eta 
ibilbide historiko koherentea erakusten dute aurreko 
elementuetan zehaztutako finantza-bitartekaritzarekiko 
hurbilketarekin.

Finantza etikoetan duen eraginaren garrantzia

Planteatutako desberdintasunei eta finantza etikoen 
berezko jasangarritasunaren kontzeptuari erreparatzen 
badiegu, ikus dezakegu desberdintasun horiek nondik 
eta zergatik sortzen diren aurki dezakegula «eragin» 
kontzeptuan, edo zehatzago esanda, erakundeak 
eguneroko zereginetan sortutako eraginak identifikatu, 
baloratu, ebaluatu eta kudeatzeko prozesu osoan 
ikuspegi etikoa zein neurritan txertatzen den. 

Ikuspegi etikoa eraginaren azterketan txertatzeak 
gogorarazten digu eraginaren ebaluazioak, batez ere, 
erabaki bat behar duela. Erabaki horrek behartu egiten 
du erakundea, lehenik eta behin, arreta zein eragini 
emango dien definitzera, eta, ondoren, prozesuan 
giltzarri diren gaien inguruan duen jarrera finkatzera; 
besteak beste, gai horiek ebaluatzeko erabiliko dituen 
irizpideak, prozesu horretan nork hartuko duen parte 
(eta nola) eta, azkenik, zer ekintza garatuko dituen 
inpaktuak kudeatzeko eta hobekuntza-prozesuak 
monitorizatzeko.

Ez dugu ahaztu behar, erakundeak zeri ematen 
dion arreta, hori bakarrik kudea dezakeela; beraz, 
garrantzitsua da bere jardueraren alderdi batzuei (eta 
ez besteei) erantzuteko interesa justifikatzen duten 
arrazoiei erreparatzea.  Erabaki hori erakundearen 
kulturaren isla da, eta, era berean, eraginen azterketa 
baten atzean dauden motibazioak erakusten ditu.

Ildo horretan, argigarria da, zalantzarik gabe, Banca 
Eticak inpaktua aztertzeko metodologia gisa garatutako 
hurbilketa zehaztea. Adibide horrek argi eta garbi 
erakusten du zer ondorio dituen erakundea sortu 

6. Febeako kide diren erakundeen eragin politikoko jarduerei 
dagokienez, 2021eko jarduera-txostena kontsulta daiteke 
hemen: https://febea.org/annual-report-2020/ 

7. Interesgarria da Shareholders for Change sareko akziodunen 
aktibismoari buruzko 2021eko txostena kontsultatzea 
Finanzas Éticas Fundazioaren webgunean: https://
finanzaseticas.net/que-hacemos/activismo-2/ 
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zenetik bere kulturan errotuta dagoen ikuspegi etiko 
bat gehitzeak. Kultura hori argi eta garbi aldentzen da 
EBtik, modu horretan, sustatzen saiatzen diren finantza 
jasangarrietatik. Ikus dezagun zertan den.

‘Eragina’ Fiare Banca Etican8

Fiare Banca Eticaren arabera, eragin kreditua 
ingurumenerako, pertsonentzako eta erkidegoentzako 
aldaketa positiboa eragiten duen kreditua da. 
Eraginaren analisiak ekonomia- eta finantza-azterketa 
osatzen du, eta finantzatzen den jardueraren gizarte-
balioari buruzko ezagutza-elementuak, bankuaren 
erreferentzia-balioekiko koherentzia eta horren 
sinesgarritasuna ematen du. Horiez gain, aukera ematen 
du finantza etikoen eta gizarte-ekonomiaren balioak 
bankuaren jarduera-inguruneari komunikatzeko eta 
transmititzeko.

Fiare Banca Eticarentzat funtsezkoa da aurreztaileen 
diruaren erabileraren inguruko gardentasuna: 
horregatik, konpromisoa hartzen du, eraginari 
dagokionez, bere ekintza guztiei buruzko kontuak 
emateko. «Eraginei buruzko txostenean», Fiare Banca 
Eticak bere aktibo osoak sortutako eragina aztertzen 
du: enpresei eta erakundeei emandako kredituak, 
pertsonei emandako kredituak, eta bere altxortegiko 
bonuak eta obligazioak.  

Erakundeei eta enpresei emandako 
maileguen eragina

Fiare Banca Etica da finantzaketa-eskaeren ebaluazioan 
gizarte- eta ingurumen-ebaluazioa txertatu duen 
Europako hegoaldeko lehen bankua. 

Gizarte- eta ingurumen-ebaluazioko prozesua (GIE) 
ohiko finantza-sistemarekiko banka egiteko modu 
horren ezaugarri nagusietako bat da. Finantzaketa 
eskatzen duten erakunde eta entitateekin lotura 
duen gizarte- eta ingurumen-informazioa bildu eta 
ebaluatzeko azterketa da. Enpresa edo erakunde 

8. Espainian Banca Ética ‘Fiare Banca Etica’ deitzen da, eta 
hemen beti Italiako eta Espainiako datuak aipatuko ditugu.

batek kreditu bat eskatzen duenean, Banca Eticak bi 
ebaluazio egiten ditu:

■n Normala, ekonomia-datuetan oinarritutako 
finantza-ebaluazioa, bezeroaren kaudimena eta 
kreditua itzultzeko gaitasun materiala ikertzen 
duena;

■n Gizarte- eta ingurumen-ebaluazioa.

Erakunde eskatzailearen kaudimena ebaluatzeko 
prozesuan, Fiare Banca Eticak garrantzi bera 
ematen die ekonomia- eta finantza-azterketari 
eta gizarte- eta ingurumen-ebaluazioari.

Gaur egun kreditua eskatzen duten erakunde eta 
enpresa guztientzat egiten den gizarte- eta ingurumen-
ebaluazioak funtsean bost helburu ditu:

■n Bezeroaren gizarte- eta ingurumen-
erantzukizunaren profila eta Fiare Banca Eticak 
sustatzen dituen balioekiko duen ezagutza- eta 
kidetasun-maila ebaluatzea;

■n finantza etikoen eta gizarte-ekonomiaren balioen 
aurkako jokabideak dituzten bezeroek eragin 
ditzaketen ospe-arriskuak saihestea;

■n bankuarekin harremana duten erakundeetan 
gizarte- eta ingurumen-erantzukizunaren kultura 
sustatzea eta indartzea;

■n finantzaketen eragina neurtzea;
■n gizarte-oinarria tartean sartzea eta balioestea.

Fiare Banca Eticak horrela jokatzen du interes soziala 
eta ekonomikoa zaintzeko printzipioen arabera; 
hartara, alde batetik, aurreztaileek aurrezkia babesteko 
duten eskubidea, eta, bestetik, bazkideek eman diren 
f inantzaketak lurraldean izan dezakeen inpaktu 
positiboa izateko duten eskubidea bermatzen du.

Gizarte- eta ingurumen-ebaluazioaren (GIE) bidez 
bildutako datuak modu agregatuan prozesatzen dira, 
eta aukera ematen du interes-taldeei gardentasunez 
jakinarazteko, Eraginei buruzko txostenaren bidez, 
bankuak bildutako aurrezkiak nola erabiltzen diren eta 
zer aldaketa eragiten duten. 
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Erakundeei eta enpresei bideratutako 
gizarte- eta ingurumen-galdetegia

Ebaluazioa bi ataletan egituratutako gizarte- eta 
ingurumen-galdetegi batetik abiatuta egiten da. 
Galdetegia finantzaketa eskatzen duenak bete behar 
du.

Atalik artikulatuena enpresaren erantzukizun 
sozialaren profilari buruzkoa da. Zazpi balio-arlotan 
garatzen da (gobernantza, lana, bezero-/hornitzaile-
katea, produktuaren kalitatea, ingurumena, sarea 
eta komunitatea, CSR eta legezkotasuna), eta ia 100 
adierazle definitzeko bidea ematen du.

Bigarren atala eragina neurtzeari buruzkoa da. 
Aintzat hartzen ditu erakundeak aurreko urtean 
sortutako eragin positiboa eta bankuak emandako 
finantzaketa erabiliz sortzea aurreikusten den eragina. 

24 eragin-eremuren artean aukera daiteke, eta horietako 
bakoitzerako eragin kuantitatiboko berariazko 
adierazleak baloratu. 

Bildutako datuen azterketatik ondorioztatzen 
da erakunderi eta enpresei emandako mailegu 
ia guztiak eragin gisa har daitezkeela. Izan ere, 
finantzatutako bezero guztiek gizarte- eta ingurumen-
ebaluazioaren bahea gainditu dute, eta enpresaren 
gizarte-erantzukizuneko prof ila dute. Gainera, 
eragin-sektoreekin berehala lot daitezkeen jarduerak 
burutzen ez dituzten gutxi horiek ere (kredituen % 2 
baino gutxiago), hala nola jatetxeak, mikroenpresak 
edo artisautza, askotan kreditutik kanpo dauden 
eremu geografikoei edo kategoriei dagozkie (eskualde 
pobreagoak, langabezia-tasa handiko eremuak, 
emakumeak buru dituzten enpresak, atzerritarrak edo 
tokiko garapenekoak).

Eragin-eremuak

Erlijio-jarduera Finantza etikoak eta mikrofinantzak Ingurumena - Hondakinak eta ekonomia zirkularra

Gizarte-nekazaritza Prestakuntza eta ikerketa Migratzaileei egindako lehen harrera

Bidezko merkataritza eta 
solidarioa 

Gizarteratzea eta laneratzea Produktu ekologikoak eta hurbilekoak

Nazioarteko lankidetza Gizarteratzea Gizarte- eta hezkuntza-proiektuak

Kultura Ingurumena - Ura Osasuna

Eskubideen defentsa Ingurumena - Energia-efizientzia Turismo arduratsua

Kirola Ingurumena - Energia berriztagarriak Gizarte-laguntzako etxebizitzak 

Berreskuratutako enpresak 
(Workers Buy Out)

Ingurumena - Babesa eta kontserbazioa Bestelako eragina

Inpaktuei buruzko txostena, 2021. Banca Etica 
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Gizarte-ebaluatzaileak 

Fiare Banca Eticaren gizarte- eta ingurumen-
ebaluazioko prozesuaren oso elementu bereizgarria 
da elkarte-oinarriak betetzen duen papera. Ebaluazio 
gehienak (mikroenpresenak izan ezik) Gizarte-
ebaluatzaileek egiten dituzte. Gizarte- eta ingurumen-
ebaluazioan bankuari borondatez laguntzen dioten 
bazkide aktiboak dira. Ebaluatzaileei bankuak ematen 
die prestakuntza eta berariazko erregistro batean 
egiaztatuta daude. 

Ebaluazio bakoitza dela-eta, erakundea bisitatzen dute, 
erakundeko ordezkari kualifikatu batekin elkartzeko 

eta lehen aipatutako galdetegian erakundeak emandako 
informazioa egiaztatzeko eta horretan sakontzeko. 
Horrez gain, erakundeari buruzko informazioa 
eta iritziak bilatzen eta biltzen dituzte bazkideen 
sarearen eta bestelako informazio-iturri batzuen 
bidez, azken iritzi justifikatua emate aldera. Datu 
kuantitatiboak erabiltzea ez da nahikoa aztertutako 
kasuen konplexutasuna antzemateko, askotan ez 
baitira guztiz objektibagarriak; halakoetan, funtsezkoa 
da gizarte-ebaluatzailearen ekarpen kualitatiboa. 
Horrela, bazkideen sareak finantzatutako erakundeen 
erantzukizun-profilaren kontrolean parte hartzen du. 

Eraginaren makroeremuen araberako finantzaketa berriak (datuak milioi eurotan), 2020

Eraginei buruzko txostena, 2021, Banca Etica 

Gizartea
Gizarte-laguntza
Osasuna
Gizarte- eta hezkuntza-proiektuak
Gizarte-laguntzako etxebizitzak 

82,5€

114,2€

Enplegua
Lanpostuak sortu
Bazterkeria jasateko arriskuan dauden 
pertsonak WBOn sartu 

Ingurumena
Klima-aldaketa
Ingurumena babestu
Ekologia-sektorea

89,4€

Kolektibitatea
Kultura
Hezkuntza eta ikerketa
Kirola
Turismo arduratsua

54,7€

Nazioartea
Etorkinei harrera
Nazioarteko lankidetza
Nazioarteko mikrofinantzaketa
Bidezko merkataritza

56,7€

Legezkotasuna eta eskubideak
Konfiskatutako ondasuna kudeatu
Lukurreriari aurre egin
Eskubideen defentsa
Mikrofinantzaketa

7,4€

41,6%

Ordaindutako 
kapital 
garbiaren %

32,6%

% 19,9

% 20,7

% 30,1
% 2,7
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Pertsonei emandako maileguak

«Pertsona fisikoak» finantzatzeari dagokionez (2021era 
arte bankuak bakarrik Italian ematen zuen aukera hori), 
Fiare Banca Eticak ez du erakunde eta enpresena 
bezalako gizarte- eta ingurumen-ebaluaziorako 
prozedurarik. Eragin-kredituen sailkapena aldi berean 
aplikatutako bi irizpidetan oinarritzen da: produktu-
mota eta bezeroen profila.

■n Produktu-mota. Inpaktuzkotzat hartzen ditugu 
aldaketa positibo bat sortzeko berariaz diseinatu 
diren hipotekak. Eragin positibotzat hartzen ditugu: 
lehen etxebizitza erostea, ekologikoki efizienteak 
diren berregituraketak, medikuntza- edo ikasketa-
gastuak finantzatzeko maileguak («ondasun 
komuneko maileguak») eta lukurreriaren aurkako 
elkartze-hitzarmenen edo mikrokredituak emateko 
hitzarmenen esparruan araututako harremanak. 
Pertsona fisikoei emandako hipoteken % 86 dira 
horiek.

■n Bezeroen profila. Halaber, eragintzat hartzen 
ditugu zenbait kategoriari emandako maileguak, 
horiek finantza-bazterkeria jasateko arriskua dutela 
iritzita: emakumeak, langabezian dauden gazteak, 
munduko hegoaldeko herrialdeetako migratzaileak 
eta hezkuntza-maila baxuko pertsonak. Kategoria 
horiek bankuko bezeroen % 60 dira. 

Bi eragin-kategorietako batean ere sartzen ez diren 
mailegu pertsonalen zati bat kanpoan geratzen da. 
Hauek dira gure bezeroei emandako maileguak; 
askotan bankuko bazkideak dira, eta kontsumo 
gastuetara bideratuta daude, gizarte- edo ingurumen-
eragin bereziko inolako profilik gabe. Horiek pertsonei 
emandako mailegu berrien % 10 dira, 2020an 
baimendutako maileguak. Esan daiteke, horrela, 
pertsonei emandako maileguen % 90 baino gehiago 
eragin positiboa duten maileguak direla.

Pertsonei emandako eragin-maileguak  

Eragin-produktua

Bai Ez Guztira

Eragin-profilak

Bai % 55,9 % 3,8 % 59,7

Ez % 30,6 % 9,8 % 40,3

Guztira % 86,4 % 13,6 % 100,0

Informe de Impacto 2021, Banca Etica 
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Impact Appetite Framework sarea (IAF)

Eragin finantza-eredu bat sortzea ezin da mugatu urtero 
finantza horren ekintza eta estrategien ondorioen berri 
ematera. Horregatik, Banca Eticak bere jarduerak 
etengabe monitorizatzeko tresna bat ezarri du 
Administrazio Kontseiluaren eskura, gizarte- eta 
ingurumen-eragianri dagokionez. Tresna hori Impact 
Appetite Framework sarea (IAF) da.

IAFk bankuak ezartzen dituen gizarte- eta ingurumen-
eraginaren inguruko helburu nagusiak lortuko direla 
bermatu nahi du, eta, batez ere, lortzen ez badira, 
bankuarentzat ez ekartzea ospe-arriskurik.

IAFk bat egiten du Risk Appetite Framework 
sarearekin (RAF); arriskuarekiko joera ezartzeko 
eta monitorizatzeko banku-araudiak eskatzen duen 
parametroarekin, hain zuzen ere. IAF ere hiru hilean 
behin aurkezten da, eta RAFen oinarritu da ondoren 
aipatzen diren atalaseetan oinarritutako monitorizazio-
sistema kontzeptuala: Appetite, Early Warning eta 
Tolerance. Honela definitzen dira horiek:

■n Appetite: Administrazio Kontseiluak ezartzen 
duen helburua, bankuak gizarte- eta ingurumen-
adierazle bakoitzean lortu nahi duena.

■n Early Warning: adierazleren baten emaitzek 
okerrera egin dezaketela adierazten duen atalasea; 
halakoetan ekintza zuzentzailea behar izaten da.

■n Tolerance: datuaren gutxieneko maila; horren 
azpitik arrisku larria dago ezarritako helburuak ez 
lortzeko, eta, beraz, eragina onartezina izateko eta 
horren ondoriozko ospe-arriskua gertatzeko.

RAFen kasuan ez bezala, IAF ez dago Europako edo 
Estatuko banku-ikuskaritzak emandako inolako arauren 
mende, eta Banca Eticaren gobernu korporatiboaren 
barruan definitutako barne-tresna bat da.

Appetite atalaseen definizioa bankuak lortu nahi duen 
eragin-perimetroa zehazten duten gai eta gogoeta 
politikoei buruzko espektatibek zehazten dute. 

IAFrekin Banca Eticak gizarte- eta ingurumen-
eraginari buruzko «erabakien zirkulua» ixten du: 
Administrazio Kontseiluak helburu batzuk finkatzen 
ditu; barne-kudeaketako prozesuek sistematikoki 
jasotzen dute bilakaera monitorizatzeko beharrezkoa 
den informazioa; datuak hiru hilean behin lantzen 
dira kontseiluari aurkezteko, eta, horrela, bankuaren 
norabidea zuzentzeko beharrari buruzko erabaki 
informatuak har ditzake berariazko neurriak hartuz, 
proposatutako helburuak betetzen direla bermatu ahal 
izateko. ■n
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LIBURU GOMENDATUA

FINANTZA JASANGARRIEI BURUZKO DIECISIETE ALDIZKARIAREN ZENBAKI MONOGRAFIKOA 1

Julián Romero Zarco
Finantzaketa jasangarriaren Espainiako Behatokia (OFISO)

finantza jasangarrien esanahian, behin eta berriro 
agertzen den faktorea baita artikulu guztietan, eta 
bereizezina da helburu horien lorpenean. 

Espero dut txostenean interesa duen irakurleari 
aldizkariak laguntzea are gehiago sakontzen 
f inantza jasangarrien beste alderdi batzuetan, 
horiek dagoeneko irakurritakoa osatzen dutelarik. 
Kontzeptua etengabeko berrikuste batean murgilduta 
dago, zientzia eta garapen teknologikotik inoiz baino 
gertuago dagoelarik. Horregatik, neurri batean, 
zaharkituta gera daitezke informazio edo iritzi berri 
samarrak, baina lagundu egingo dute azken egoera 
ulertzen.

Nolanahi ere, ez da obra trinkoa, hasiera, garapena eta 
amaiera duena. Hori dela eta, erreseina hau prestatu dut 
irakurleari gehien interesatzen zaizkion gaiak lantzen 
dituzten kapituluetara zuzentzen laguntzeko. Hainbeste 
atsekabetzen gaituen gehiegizko informazioaren garai 
honetan, garrantzitsuak dira denbora eskaintzen 
diguten argibideak. 

Ángel Berges eta Emilio Ontiveros irakasleen 
artikulu batekin hasten da zenbakia; bertan, finantza 
jasangarriek garatzeko izan duten joko-taula erakusten 
dute, eta bonu berdeak erabiltzen dituzte asmo 
jasangarria duten proiektu edo jardueretan kapitala 
bideratzeko produktu ikoniko gisa. Bonu berdeen 
kasuan, ingurumena izango da helburua. Green New 
Deal ekimenean oinarrituz errepasatzen dute Europako 
erakundeek aktore ekonomikoei eskaintzen dieten 
apustu politikoa, negozioak ekonomia berriarekin 
lerrokatzeko. Bultzada instituzional horren aurretik, 
zenbait agentek ekimen autoerregulatzaileak gauzatu 
dituzte, «...batez ere, finantza-agente dinamikoenek 
hazkunde jasangarriko eredu batera aldatzean, 
halabeharrez sortuko diren arrisku eta aukeren 
inguruan egindako ebaluazioa». «Akzio berdeen» 
eta bonu berdeen merkatuaren portaera ikertzean, 
aktibo horietarako arrisku-prima negatibo bat, 
greenium izenekoa, existitzen dela ikusi dute aktibo 
tradizionalekin alderatuta, eta prima hori areagotu egin 
da COVID-19aren pandemiak eragindako denboraldi 

B ere 5. zenbakian, Diecisiete aldizkariak finantza 
jasangarriei eskaintzen dien monograf ikoak 

berretsi egiten du finantzek duten garrantzia Garapen 
Jasangarrirako Helburuek proposatutako proiektu 
transformazionalean. 

Aldizkaria diziplina anitzeko ikerketaren garraiatzaile 
gisa jaio zen eta helburu horiek lortu nahi ditu, zenbaki 
berezi honetan finantza jasangarrietan arreta jarriz. 
Bertan, lanak, oharrak eta aipamenak barne hartzen 
ditu, eta ikuspegi teorikoak kasu praktikoekin, edo 
sektore-ikerketa pribatuak sektore publikoko jarrerekin 
nahasten ditu. Batez ere, gure herrialdeko esperientziak 
aztertu, eta horiek ingurune latinoamerikarreko beste 
batzuekin osatzen ditu. GJHak dira ildo nagusia; 
nahiz eta askotan agertu, batzuetan desagertu egiten 
dira, baina, hala eta guztiz ere, ongi ainguratuta daude 

1. https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete-5 
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aldakorrenetan. Hain zuzen ere, gaixotasunak mundu 
mailako ekonomian, eta bereziki Europako ekonomian, 
eragindako uzkurdura da gune horretan inbertsio-
programa izugarria sortzeko aitzakia. Programak 
750.000 milioi euroko zenbatekoa du, Next Generation 
EU izenez ezagutzen da, eta bere heren bat Green 
New Deal ekimenarekin erlazionatutako proiektuei 
esleituko zaie. Egileen ustetan, programa horrek gure 
herrialderako dakarren aukera paregabearen eta hori 
garatzeko unean existitzen diren faktore positiboen 
bidez, baldintzak sortzen dira gure ekonomiako hainbat 
sektore nabarmenei bultzada emateko. Ohar baikor 
horrekin amaitzen da lehen artikulua.

Jarraian, ondorioak atera ditzakegu jasangarritasunaren 
rating agentzien paperaren inguruko ikerketa 
interesgarri batetik, eta nola ari diren beren 
analisi korporatiboan jasangarritasuna, IGG 
arriskuen ebaluazioa eta GJHei egindako ekarpen 
erreala gehitzen. Castellóko Universitat Jaume 
I unibertsitateko erakundeen jasangarritasun eta 
gizarte-erantzukizunaren kudeaketako ikerketa taldeko 
kideek idatzi dute lana: Elena Escrig Olmedo, María 
Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, 
María Jesús Muñoz Torres eta Juana María Rivera 
Lirio. Jasangarritasunaren rating agentziek garrantzi 
handiko papera dute finantza jasangarrien hazkundean; 
horregatik, oso garrantzitsua da agentzien eta beren 
analisi-metodologien arteko azterketa konparatiboa 
egitea. Amankomuneko bi ondorio ageri dira sektorean: 
alde batetik, enpresek GJHei egindako ekarpen erreala 
ebaluatzeko eraginaren adierazle fidagarriak aurkitzeak 
suposatzen dituen erronkak, eta bestetik, enpresek 
parte hartzen duten balio-kateen jasangarritasuna 
aztertzeko datuen eskasia. Bi ondorioek analisi horien 
ahultasun batzuk erakusten dituzte eta adierazten dute 
etorkizunean esfortzuak norantz bideratu behar diren.

Ondoren, ikuspegi kultural latinoamerikarra eta 
izendatzaile komuna duten bi lan ditugu: inklusio 
finantzarioa, 8. GJHaren 10. xedea: «Hazkunde jarraitu, 
inklusibo eta jasangarria, enplegu oso eta produktiboa, 
eta lan duina guztientzat».

 
Lehenengoan, Adrián Blanco Estévez, Teresa Sánchez 
Chaparro eta Julia Urquijo Reguerak esperientzia erreal 
bat erakusten digute, Banco Solidariok Ekuadorren 
eta mikrofinantzen eremuan ikusitakoa. Jarduera 
horrek gutxienez lau GJHri dagozkien sei xederen 
gainean zuzeneko eraginak dituela erakusteaz gain, 
ondorioztatzen du erregulazioaren inguruko oztopoak 
direla eragin handieneko faktorea eta horiek eragozten 

dutela talde behartsuenetan eragin handiagoa izatea. 
Bigarren ikerlanean, María del Carmen Dircio 
Palacios Macedok, lehenengo lanarekiko kontraste 
handia erakutsiz, adibide gisa jartzen du nola elkarlan 
publiko-pribatuak eta politika publiko eta araudi-
aldaketen inguruko estrategia berriak ezartzeari esker, 
seinale baikorrak izaten ari diren Mexikoko inklusio 
finantzarioaren aurrerapenean. Bi kasuetan, konfiantza 
maila handiagoko datuak eskuratzea ahalbidetuko 
duten ikerketa berriak egitea defendatzen da, eremu 
horretan beharrezko aurrerapenak neurtzeko balioko 
dutenak.

UNED-FINRES ikerketa taldeko Pablo Esteban-
Sánchez, Raquel Arguedas Sanz eta Cristina Ruza Paz-
Curberak beren artikuluan azaltzen digute zeintzuk 
diren Europako banku-sektoreak aurre egin behar dituen 
erronka eta aukerak finantza jasangarrien esparruan. 
Laburpen eguneratua eta oso sistematizatua da, kasu 
askotan banku-sektorea gainditzen duena, Europako 
finantza jasangarrien problematika eta uneko egoera 
ulertzeko bere inbertsio- eta finantzaketa-ikuspegi 
bikoitzean. Eranskin deskribatzaile interesgarria dakar, 
azken urteetan eremu horretan garatutako ekimen 
nagusiak barne hartzen dituena.

Inork ez du zalantzan jartzen, Europar Batasunak bere 
jasangarritasun estrategian aukeratutako sei helburuen 
artean, aldaketa klimatikora moldatzeko helburua 
paper garrantzitsua hartzen joango dela denboraren 
poderioz. Denbora igarotzeak eta aldaketa klimatikoa 
arintzeko neurriak hartzean izandako atzerapenak 
eragina izango dute, ezinbestean, f inantzaketa 
handiagoa bideratuko baita uneko azpiegiturak egoera 
klimatiko berrira eguneratzen dituzten proiektuetara. 
COP7 batzarrean sortutako Moldaketa Funtsa lanean 
ari da 2010az geroztik. Alicia Tortosa Garcíak azalduko 
digu haren funtzionamendua eta tokiko komunitateek 
bere kudeaketan duten garrantzia, gobernantzan duen 
parte-hartzearen bidez. Costa Ricako esperientzia 
batean oinarritutako kasu-azterketa baliotsuak abagune 
eta aurreratzearen inguruko ikuspegi handienetako bat 
ematen dio aldizkariaren zenbakiari.

«Administrazio publikoko garapen jasangarrirako 
finantza-ereduak» izenburua aukeratu dute Mario 
La Torre eta Jenny D. Salazar Zapata irakasleek, 
Lorenzo Semplicirekin batera. GJHen lorpenean 
oinarritutako hurbilketa eta administrazio publikoek 
f inantzatutako proiektuak mantentzen dituzten 
finantza-arkitekturak izango dira lehentasunezko 
ardatzak erabakiak har tzean,  «emai tzen 
ordainketaren» finantza-egituran arreta berezia jarriz. 
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Crowdfunding-aren modalitate espezif ikoa den 
matchfunding-ari buruzko kasu-azterketa bat 
proposatzen dute Mario González-Azcárate, José 
Luis Cruz-Maceín eta Adrián García-Rodríguezek. 
Ekonomia kolaboratiboa aurrera egiten ari da baliabide 
ekonomikoen eskasiaren, gizarte-balioen aldaketaren 
eta komunikazio digitalen garapenaren erdian. 
Artikulua irakurri ostean, bistakoa da tokiko proiektuak 
garatzeko eskaintzen dituen aukerak eta instituzio 
publikoen arteko lankidetza haren finantzaketan.

Aldizkariak aurrera egiten du oso gai espezifikoen 
inguruko ohar batzuen bidez. Lehenengo hirurek 
f inantza-merkatuetan jartzen dute arreta, eta 
merkatuen zifra agregatuetan oinarrituta, horiek 
azaltzeko argudioak lantzen dituzte. Bereziki, 
OFISOn, Finantzaketa jasangarriaren Espainiako 
Behatokian, azaltzen dituzte Espainiak kapitalen 
nazioarteko merkatuetan duen posizio pribilegiatuaren 
arrazoiak. Era berean, Andrea González González 
eta Verónica Sanz Izquierdok beren oharrean 
laburtzen dute Espainiako inbertsio arduratsuen 
egoera eta, gainera, sektoreko agente nagusien artean 
egindako elkarrizketa zabal eta sakona erabiltzen 
dute sektore horren etorkizuneko aurreikuspen eta 
joera nagusiak ondorioztatzeko. Oharren azpitalde 
horrekin amaitzeko, José Luis Ruiz de Muniainek 
Espainiako eragin-inbertsioaren sektorean sartuko 
gaitu, sektorearen hazkundea konfiguratu behar duten 
gakoak emanez, gure pisu espezifikoari eta SpainNAB 
aholku batzordean hori lortzeko inplementatzen ari 
diren neurriei dagokienaren arabera.

«Gardentasuna funtsezko tresna da finantza-sektorean 
merkatuko diziplina sustatzeko...». Pilar Gutiérrezek 
gaiari eskainitako oharra irakurtzea gomendatzen 
dizuet, finantza jasangarrien funtsezko balio hori nola 
egikaritzen den jakin nahi izanez gero. Zalantzarik 
gabe, ekonomiaren aldaketa transformazionalaren 
egitura guztiak oinarri hartzen dituen zutabeetako bat 
da.

Kasu honetan, «energia-komunitateek» aurre egin 
behar dituzten finantza-erronken hurbilketa bat ohar 
formatuan eskaintzen digute Jesús Salgado Criado, 
Yilsy Núñez Guerrero, Mercedes Grijalvo Martín eta 
Ángel Huerga Gonzálezek.

Azken oharrean, José María Gimeno Feliu irakasleak 
Next Generation funtsen aukera baliatzea proposatzen 
digu «...kontratazio publikoko kultura berria...» 
ezartzeko, eta gustatzen zait; izan ere, ahalmen asko 
izateaz gain, «...`aukera-leiho’ bat dira erakunde 
publikoen lidergo berria lortzeko, kontratazio publikoko 
politika jasangarria modu egokian antolatuz...».

Bi aipamenekin amaitzen da aldizkaria. Lehenengoan, 
Carolina Yazmín López Garcíak Latinoamerikan 
gauzatutako finantza jasangarrien ekimen nagusiak 
zerrendatzen ditu. Bigarrenean, Javier Camachok 
erreseina bat aurkezten du Juan Benavides Delgado eta 
Joaquín Fernández Mateok idatzitako Los limites de 
la sostenibilidad (Ediciones Universidad de Navarra, 
Iruña, 2020) lanaren inguruan. n
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https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-39EUSK_segundas-1.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-40EUSK_web.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/05/Dossieres-EsF-41_EUS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-42_EUS_web_finales.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-43_EUSK.pdf
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-44-zk-covid-19-ondorio-sozial-eta-politikoak-eta-erantzuteko-politikak/
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Mugarik gabeko Ekonomialariak
c/ Gaztambide, 50 (sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 • Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

Mugarik gabeko Ekonomialariak Euskadi
Ronda kalea z/g Bolunta

48005 Bilbo
Tel.: 94 415 34 39

ecosfron.euskadi@ecosfron.org

MgE dosierrak
45. zk., 2022ko udaberria
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