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Pirelli, Ford, Valeo eta Volkswagenek inbertsio arduratsua 

aztertuko dute Biscay ESG Global Summitaren II. edizioan 

➢ Filippo Bettini Pirelliko Jasangarritasun Zuzendariak, Fernando Acebrón 

Fordeko Harreman Instituzional eta Gobernuko Zuzendariak, Jean-Luc di 

Paola-Galloni Valeoko Jasangarritasun eta Kanpoko Harreman 

Presidenteordeak eta Ralf Pfizner Volkswageneko Jasangarritasun Zuzendariak 

automobilgintzaren jasangarritasuna eta ESG irizpideak aztertuko dituzte, 

ekainaren 11n, Bilboko Guggenheim Museoan. 

➢ Bizkaiko Foru Aldundiak, Fineco-Banka Pribatua Kutxabanek eta Deustuko 

Unibertsitateak goi bilera hau antolatzen dute. Helburua da Bizkaia inbertsio 

arduratsuaren nazioarteko erreferente bihurtzea, eta horren bidez berrestea 

lurraldeak finantza-gune gisa aspalditik duen protagonismoa.  

➢ Batzarraren bigarren jardunaldia ekainaren 12an izango da, Euskalduna 

Jauregian, parte-hartzaile hauekin: José Ignacio Goirigolzarri, Bankiako 

presidentea; Anne-Catherine Husson-Traore, Europako Batzordearen goi 

mailako adituen taldekoa; Helena Viñes-Fiestas, BNP Paribasen Jasangarritasun 

Zuzendaria. 

➢ Horiez gain, partaide hauek ere izango ditugu: Jesús Martínez, Iberdrola 

taldeko finantziazio eta diruzaintza zuzendaria; Carlota García-Mañas, 

Ingalaterrako Elizakoa; Xi Li, London School of Economicsekoa; Jordi 

Albareda, Fair Saturdaykoa; eta beste batzuk. 

➢ Nazio Batuen Erakundea da inbertsio arduratsuko irizpideak hartzearen aldeko 

mundu-katalizatzaile nagusia, eta beraren printzipioek 2.000 sinatzaile dituzte 

eta 70 bilioi dolarretik gorako aktibo-bolumena.  
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Bilbo, 2018ko ekainaren 5a. Urtebete batean, inbertsio arduratsuak aurrerapen 

izugarria egin du munduan. Likidezia, errentagarritasuna eta arriskua ez dira 

gehiago inbertsio bat egiterakoan kontuan hartu behar diren faktore bakarrak. Gaur 

egun, inbertsio errentagarriak ez ezik, inbertsioen munduak inbertsio arduratsuak 

ere eskatzen ditu, eta horrek eskatzen du irizpide jasangarriak txertatzea erabakiak 

hartzeko prozesuetan. Bilbok Biscay ESG Global Summitaren bigarren edizioa 

hartuko du ekainaren 11 eta 12an; bertan, ESG irizpideak (ingurumena, gizarte eta 

gobernantza, ingelesezko siglen arabera) eztabaidatuko dira sozialki arduratsua 

den inbertsioaren eremuan. Goi bilera hasteko, automobilgintza egongo da 

aztergai: e-car eta ESG irizpideak sektore horretan aplikatuta. Hala, Filippo Bettini 

Pirelliko Jasangarritasun Zuzendariak, Fernando Acebrón Fordeko Harreman 

Instituzional eta Gobernuko Zuzendariak, Jean-Luc di Paola-Galloni Valeoko 

Jasangarritasun eta Kanpoko Harreman Presidenteordeak eta Ralf Pfizner 

Volkswageneko Jasangarritasun Zuzendariak inbertsio arduratsuaren printzipio 

horiek automobilgintzan aplikatzearen aldeko apustua aztertuko dute. Eztabaida 

Guggenheim Bilbao Museoan egingo da, “Jasangarritasuna, mundu industrialaren 

aurrerabidearen motor bat” izenburupean. 

Bizkaiko Foru Aldundiak, Fineco-Banka Pribatua Kutxabanek eta Deustuko 

Unibertsitateak antolatutako Biscay ESG Global Summit honen helburua da 

Bizkaia inbertsio arduratsuaren nazioarteko erreferente bihurtzea, eta horren bidez 

berrestea lurraldeak finantza-gune gisa aspalditik duen protagonismoa.  

Finantzek presentzia izango dute goi bileraren bigarren egunean, ekainaren 12an, 

bizkaitar hiriburuko Euskalduna Jauregian; bertan, José Ignacio Goirigolzarri 

Bankiako presidenteak  azalduko du erakundeak gauzatu duen  kudeaketa 

jasangarriko kasua.  
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Halaber, karbono-eskubideei buruzko europar legedi berria eta horrek bonu 

berdeekin duen lotura eztabaidatuko dira, eta aztertuko da nola lagun dezaketen 

Parisko Akordioaren helburuak lortzen. Panel honetako parte-hartzaileak honako 

hauek izango dira: Jesús Martínez, Iberdrola taldeko Finantziazio eta Diruzaintza 

Zuzendaria; Mark Lewis, Carbon Tracker Initiativeko Zuzendari Nagusia -

fundazio honek aztertzen du klima-aldaketak merkatu finantzarioetan duen 

inpaktua- eta Ldislas Smia, Mirovako inbertsio arduratsuko ikerketa sailaren 

zuzendarikidea –Mirova Frantziako finantza-erakunde bat da-. 

Jardunaldian, gainera, zenbait hitzalditan aztertuko da Europako Batzordearen 

Ekintza Planak finantza jasangarrien bidetik egin nahi duen aldaketa esanguratsua, 

eta eztabaidagai egongo da zer rol jokatzen duten banku-merkatuek, kapital-

merkatuek eta aktiboen kudeaketaren merkatuek, eta baita mundu akademikoak 

ere, ESG irizpideak bultzatzeari begira. 

Mugimendu sozialak, berriz, Jordi Albaredak aztertuko ditu. Fair Saturdayren 

sortzaile honek hizpide izango du munduko ehun hiritan baino gehiagotan 

finkatuta dagoen mugimendu kultural honen inpaktu soziala; berarekin batera, 

Carlota Garcia-Mañas Ingalaterrako Elizaren Enpresekiko Elkarrizketarako 

Buruordeak inbertsio etikoaren eta enpresako elkarrizketaren gakoez hitz egingo 

du. 

Horrez gain, London School of Economicseko Xi Li irakasleak azalduko du 

norainoko garrantzia duen akziodunen presioak enpresak ESG irizpideen arabera 

kudeatu daitezen.  

Inbertsio arduratsua 

Gaur egun, Europa da inbertsio jasangarrien munduaren liderra, zeren bertan 

mugitzen baita konputu globalaren erdia baino gehiago –konputu global hori ia 30 
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bilioi dolar dira-. Kontinente zaharrak osoko bolumenaren % 52,6 du, eta hazten 

jarraitzea espero du. Beste alde batetik, Estatuaren kasuan, ingurumena, arlo 

soziala eta gobernu ona kontuan hartzen dituzten irizpideez kudeatutako funtsen 

ondarea 185.000 euro izan ziren 2016an, hau da, aurreko urtean baino % 17 

gehiago. 

Ildo horretatik bultzatutako ekimen guztien barruan, Nazio Batuen Erakundearen 

inbertsio arduratsuaren printzipioak –PRI deritzanak- izan dira munduko 

katalizatzaile nagusia, sozialki arduratsua den inbertsioaren irizpideak hartzeari 

dagokionez. Sortu zirenez geroztik, PRIek ia 2.000 sinatzaile bildu dituzte, eta 70 

bilioi dolarretik gorako aktibo-bolumena dute; gainera, bolumen hori etengabe 

hazten ari da. 

Testuinguru horretan, Bizkaia plaza finantzarioa izan denez aspalditik, eta banku 

garrantzitsuak eta finantzen profesional ospetsuak dituenez, inbertsio arduratsuen 

europar eta nazioarteko erreferente bihurtu nahi du, horren aldeko ingurune bat 

sortuz instituzio, enpresa, finantza-erakunde eta unibertsitatearen artean. Inbertsio 

arduratsuaren goi bilera hau Bizkaiko Foru Aldundiaren beste ahalegin bat da 

lurraldea "finantza-gune” berriro bihurtzeko.  

www.biscayesgsummit.eus 

Biscay ESG Global Summitaren egitarau osoa: 

Ekainak 11: 

• 19:00 – 20:00 Hasiera 
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• 20:00 – 20:45: Mahai-ingurua: Jasangarritasuna, mundu industrialaren 

aurrerabidearen MOTOR bat 

o Jean-Luc di Paola-Galloni, Valeoko Jasangarritasun eta Kanpoko 

Harreman Presidenteordea 

o Filippo Bettini, Pirelliko Jasangarritasun Zuzendaria 

o Fernando Acebrón, Fordeko Harreman Instituzional eta Gobernuko 

Zuzendaria 

o Ralf Pfizner, Volkswageneko Jasangarritasun Zuzendaria 

Moderatzailea: Inés Anitua, AIC 

Ekainak 12: 

• 8:00 – 9:00 Erregistroa 

• 9:00 – 9:15 Unai Rementeria (Bizkaiko Diputatu Nagusia) 

 “Bilbo Bizkaia Hub Finantzarioa”: ESG ekosistema batentzako sostengua 

• 9:15 – 9:45 Ignacio Goirigolzarri (Bankiako presidentea) 

Kudeaketa jasangarriaren adibide bat: Bankiaren kasua 

• 9:45 – 10:45 Sara Lovisolo (Londresko Burtsa Taldearen Jasangarritasun 

Zuzendaria – Londo Stock Exchange) / Anne-Catherine Husson-Traore 

(Novethiceko Zuzendari Gerentea) / Helena Viñes-Fiestas (BNP Paribasen 

Jasangarritasun Zuzendaria) 

Europar Batasunaren Finantza Jasangarrien Ekintza Plana 
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• 10:45 – 11:30 Carmen Nuzzo (Aholkulari Seniorra, Kreditu-kalifikazioen 

Ekimena, PRI) / Alberto Postigo (Analista Seniorra, Finantza Instituzioen 

Taldea, Moody’s Investors Service) / Luisina Beberian (Zuzendari Elkartua, 

Finantza Azpiegituren Kalifikazioak, S&P Global Ratings) 

ESG irizpideek arriskuan eta kredituaren kalifikazioan jokatzen duten rola: 

ESGen kontsiderazio gardenago eta sistematiko baten alde lan eginez, 

errenta finkoko aktiboetan 

• 11:30 – 12:00 Atsedenaldia - Kafea 

• 12:00 - 12:45 PwC / Filippo Bettini, Pirelliko Jasangarritasun Zuzendaria 

Konpainia jasangarri bihurtzeko prozesua 

• 12:45 – 13:15 Jordi Albareda (Fair Saturdayren sortzailea) 

Fair Saturday: eragin kultural eta soziala duen mugimendu bat. Bizkaitik 

mundura 

• 13:15 – 14:00 Arjan de Draaijer (KPMGren Herbeheretako 

Jasangarritasunaren Bazkide Kudeatzailea, eta KPMG Globalaren Balio 

Errealaren Burua) / Sender Dekker (Jasangarritasun Zuzendaria, Van Oord) 

True Value inpaktuaren neurketa sistema erabaki-hartzean integratuz 

• 14:00 – 15:00 Bazkaria 

• 15:00 – 15:45 Mark Lewis, Azterlanen Zuzendaria, Carbon Tracker) / 

Ladislas Smia (Mirovako inbertsio arduratsuari buruzko ikerketa sailaren 

zuzendarikidea) / Jesús Martínez (Iberdrola taldearen Finantziazio eta 

Diruzaintza Zuzendaria) 

Karbono-eskubideak: externalitate negatiboak baloratzeko tresna gisa 

jokatzen duen rola, eta Parisko Akordioaren helburuak lortzen laguntzeko 
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modua. Zer inpaktu du karbono gutxiko estrategien eraikuntzan, 

inbertsioaren munduan? Zer harreman du bonu berdeekin? 

• 15:45 – 16:15 Anne-Catherine Husson-Traore (Novethiceko Zuzendari 

Gerentea) 

Ziurtapenaren garrantzia ESGen munduan 

• 16:15 – 17:00 Xi Li (Kontabilitate irakasle elkartua, London School of 

Economics) 

Inbertsio arduratsuaren ebidentzia akademikoak: akziodunen garrantzia 

enpresetan eragina izaterakoan 

• 17:00 – 17:50 Carlota García-Mañas (Ingalaterrako Elizaren Enpresekiko 

Elkarrizketaren Buruaren Ondokoa)  

Inbertsio etikoa eta enpresaren barneko elkarrizketa 

• 17:50 – 18:00 Konklusioak 

V K Comunicación 
20. urteurrena 

Informazio gehiagorako: 
Patricia Loredo Sierra  

Telefonoa: 944 01 53 06. Mugikorra: 629 74 90 47 
E-mail: patricia@vkcomunicacion.com
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