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RESUM

El concepte sostenibilitat, en totes les seves derivades, si-
milituds i evolucions, s’ha posicionat com a tendència clau en 
els mercats financers i empresarials. Els mercats s’han vist 
immersos en l’ona creixent de tot el relacionat amb la sosteni-
bilitat i en la carrera per un posicionament estratègic en el 
sector financer i empresarial. A l’efecte del nostre estudi, ens 
centrarem en l’impacte «Environmental, Social, Governance» 
o «ESG». Noves agències han aparegut en la indústria del 
ràting ESG, les agències de ràting tradicionals han creat el 
seu propi índex ESG, els agents financers han creat els fons 
ESG arreu del món i a les grans empreses i empreses multina-
cionals no se’ls escapa que la tradicional labor de l’RSC exer-
cida fins avui es veurà abocada a integrar-se com a estratègia 
corporativa d’aquesta.

El nostre interès es focalitza en la metodologia que uns i 
altres agents utilitzen per a la quantificació i mesura de l’im-
pacte ESG, i deixen sense abordar l’anàlisi conceptual de les 
diferents modalitats d’inversions, la literatura científica de les quals 
és extensa.



14  C. Guillén: ESG: Estat de la qüestió

Amb aquesta recerca ens proposem analitzar quines han 
estat les últimes recerques publicades sobre el referent a les 
mètriques ESG i oferir un marc d’anàlisi d’aquestes.

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

The concept of sustainability, in all its derivatives, similari-
ties and evolutions, has positioned itself as a key trend in fi-
nancial and business markets. The markets have been im-
mersed in the growing wave of everything related to 
sustainability and in the race for a strategic positioning in the 
financial and business sector. For the purposes of our study, 
we will focus on the «Environmental, Social, Governance» or 
«ESG» impact. New agencies have appeared in the ESG  
rating industry, traditional rating agencies have created their 
own ESG index, financial agents have created ESG funds all 
over the world and large companies and multinational com-
panies do not miss the traditional work of CSR carried out to 
date will be doomed to be integrated as a corporate strategy 
of the same.

Our interest is focused on the methodology that agents use 
to quantify and measure the ESG impact, leaving without ad-
dressing the conceptual analysis of the different investment 
modalities, whose scientific literature is extensive.

With this research we intend to analyze the latest published 
research on ESG metrics and offer a framework for their analysis.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11.

KEYWORDS

ESG, metrics, ESG responsibility, ESG rating.



15
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 33 any 2022, pp. 13-28

1. El concepte ESG

El 1987, la comissió de Nacions Unides de Medi Ambient i Desenvo-
lupament va publicar «Brundtland Report», i així encunyar el concepte 
«desenvolupament sostenible» que va definir com el desenvolupament que 
satisfà les necessitats actuals sense comprometre les de generacions futures. 
El matís atorgat al desenvolupament sostenible en aquella declaració se su-
portava amb un dels tres pilars, el mediambiental. 

En l’informe de «Who Cares Wins», (UN-PRI, 2004) recull el terme 
ESG («Environmental, Social and Governance» o «ASG» per les seves si-
gles en català) que, posteriorment, apareix en la «Declaració dels Principis 
per a les Inversions Responsables de Nacions Unides» (UN-PRI, 2006). Els 
aspectes considerats com ESG inclouen la informació no financera de les 
activitats dutes a terme per les empreses: 

El PRI defineix la inversió responsable com «una estratègia i pràctica 
per a incorporar factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) 
en les decisions d’inversió i l’exercici actiu de la propietat». 

La Declaració dels PRI explica que «inversió responsable no és el ma-
teix concepte que inversió ètica, inversió socialment responsable o inversió 
d’impacte».

«…la inversió responsable pot i ha de ser adoptada fins i tot pels in-
versors l’únic objectiu dels quals són les utilitats financeres, ja que aquesta 
es basa en la premissa del fet que ignorar els factors ASG és ignorar els 
riscos i oportunitats que tenen un efecte significatiu en els rendiments que 
se’ls lliuren als clients i beneficiaris».

L’extensió del terme sostenibilitat en l’àmbit econòmic s’ha anat adap-
tant al llarg d’aquestes últimes dècades per a incorporar altres dos pilars: el 
social i el de la governança. Es produeix, dit de manera global, l’inici d’un 
canvi de tendència en els principis regidors de les economies més desenvo-
lupades del món i d’aquelles en ràpida expansió econòmica, que fa una 
crida al mercat al fet que, a més de mesurar el seu creixement en termes 
econòmics, introdueixi uns factors de mesurament dels aspectes socials i de 
la governança inherents a les activitats que generen aquest creixement.

Posteriorment, el 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030. L’objectiu de l’Agenda 2030 és 
establir un marc comú consensuat que serveixi de guia per a tots els agents 
de la societat i l’economia en l’acció contra la pobresa i la deterioració del 
planeta. El gran pas és que s’abasta un concepte més holístic: «The SDG are 
integrated and indivisible and balance the 3 dimensions of sustainable de-
velopment»: ja no sols es contemplen els aspectes mediambientals, sinó que 
s’inclou, de forma integrada i inseparable, les dimensions econòmica, medi-
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ambiental i social i reconeix explícitament la necessitat de crear eines que 
permetin mesurar de manera objectiva i comparable, els impactes ambien-
tals, socials i econòmics.

En revisar en data d’avui les publicacions acadèmiques relacionades 
amb el terme «ESG» ens trobem amb multitud de recerques que abasten un 
amplíssim ventall de conceptes relacionats amb aquest terme: trobem estu-
dis sobre Inversions d’Impacte, Inversions Socialment Responsables, Inver-
sions Responsables, Inversions Sostenibles, Inversions Ètiques, Fons Verds, 
Comptabilitat No Financera, Integrated Reporting, Memòries GRI, indús-
tria d’agències de ràting ESG i molts altres conceptes.

2. Revisió de la literatura científica

En aquest article ens adherim als autors que conclouen, en estudis re-
cents, que no existeix una única definició del concepte ESG (Bassen & Ko-
vács, 2008) universalment acceptada. La seva concepció més general al·lu-
deix a la consideració d’aspectes relacionats amb el medi ambient, l’aspecte 
social i la governança en l’anàlisi a llarg de termini d’una inversió. Altres 
autors conclouen amb la manca d’una definició clara d’una inversió «social-
ment responsable» i al·ludeix a un argument general que cal millorar la 
qualitat i la fiabilitat de les eines ESG (Widyawati, 2019) a la gran diversitat 
en el que conceptualment significa SRI (Höschtader & Scheck, 2015), la 
falta de fiabilitat i transparència de les mètriques actuals (Dorfleitner, Hal-
britter & Ngyren, 2015).

En aquest context de generalitat del concepte i considerant la prolifera-
ció de literatura ESG en aquests últims anys, el nostre objectiu és revisar i 
analitzar totes les recerques realitzades sobre el concepte ESG com a eina 
de mesurament i comptabilitat de l’impacte agregat ESG d’una empresa o 
d’una inversió.

Amb l’objectiu de delimitar al màxim el camp de recerca i obtenir 
una informació el menys esbiaixada possible, se seleccionen aquelles pu-
blicacions que:

1.  Investiguen l’impacte ESG, entès com l’impacte mediambiental, so-
cial i de governança generats pel desenvolupament d’una activitat a 
tots els agents del seu entorn (o «stakeholders»); i

2.  busquen una representació objectiva, quantificable, mesurable de 
l’impacte, sigui expressada mitjançant ràtings, mètriques o compta-
bilitat.
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2.1. Metodologia

La metodologia seguida consta de les fases següents:

1.  Identificació de paraules clau: ESG RATING o ESG METRICS o 
ESG ACCOUNTABILITY.

2.  Criteris de selecció/exclusió: El camp de cerca no limita per sectors, 
ni per espais geogràfics ni per períodes temporals, ja que l’objectiu 
de la primera cerca és identificar tota recerca relacionada amb les 
mètriques, comptabilitat ESG i formes objectives de mesurament i 
quantificació de l’indicador ESG. 

Apliquem els següents criteris d’exclusió per a la selecció final de 
registres:
•  Es limita als idiomes anglès, francès i espanyol.
•  Es realitza un filtrat per «àrea de recerca», excloent-hi les àrees 

del sector salut, la biologia, esport, nutrició, medicina, òptica, 
fisiologia, oncologia, bioquímica molecular, química, geriatria, 
immunologia, tècniques agrícoles i/o forestals.

•  S’exclou la base de dades BASE MEDLINE.
•  S’eliminen els duplicats.

3. Bases de dades: Web of Science i Scopus. 
4.  Execució i resultats: la cerca es va realitzar amb data d’octubre de 

2021, i es va obtenir 297 registres de la base Scopus i 469 de Web of 
Science.

5.  Publicacions seleccionades del llistat inicial: De la cerca en Scopus 
s’obtenen 297 publicacions. Apliquem els criteris d’exclusió llistats i 
ens queden 217 registres. De la cerca en Web of Science s’obtenen 469 
registres, dels quals se’n seleccionen 183. D’aquests, 176 són de Web 
of Science i la resta d’altres fonts (Korean, Medline…). Finalment, de 
l’addició de tots dos resultats, amb el gestor de bibliografía s’eliminen 
duplicats, i es revisen els abstracts de totes les publicacions. La selec-
ció final de registres és de 400 registres totals de la suma. Després 
d’eliminar els duplicats s’obtenen 299 registres seleccionats.

2.2. Anàlisi de resultats obtinguts

En el cas de totes dues bases de dades constatem el creixent augment 
de publicacions realitzades durant aquests últims anys, amb un creixement 
molt més gran el 2020 i els mesos transcorreguts de l’any 2021. En tots dos 
casos s’ha mantingut la mateixa tendència, encara que ha estat en Scopus en 
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la base que més ha augmentat el nombre de publicacions des de 2019, com 
mostra la Figura 1, amb la comparativa de nombre de publicacions/any en 
totes dues bases de dades.

Font: Elaboració pròpia.

Figura 1. Nombre de publicacions ESG per any en Scopus  
i Web of Science.

Si analitzem les publicacions per zona geográfica, veiem en la distribu-
ció de la Figura 2, per a Scopus i Figura 3, per a Web of Science, que és als 
Estats Units i el Regne Unit on trobem la major part d’aquestes publicacions, 
seguides d’Alemanya, Itàlia, França, el Canadà, Austràlia i l’Índia. Obser-
vem que es van posicionant altres països, com els situats en la zona Est d’Eu-
ropa (Rússia, Països Bàltics, Ucraïna, Romania, Polònia i altres), així com 
algunes zones d’Àsia i, en menor mesura, Amèrica Llatina. Existeixen altres 
àrees geogràfiques que destaquen per l’escassetat de publicacions, com és el 
continent africà i Orient Mitjà.
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Font: Elaboració pròpia.

Figura 2. Nombre de publicacions ESG per zona geogràfica en Scopus.

Font: Elaboració pròpia.

Figura 3. Nombre de publicacions ESG per zona geogràfica en  
Web of Science.
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Del llistat final de publicacions obtingut com a mostra per a la nostra 
anàlisi a la Figura 4 veiem com ha anat creixent el nombre de publicacions en 
el temps, fet que posa de manifest el creixent interès en aquests últims anys.

Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Nombre de publicacions/any ESG de la selecció bibliogràfica final.

Pel que fa a les publicacions que més apareixen en la selecció, a la Figura 
5 es mostra aquelles que més vegades apareixen en la llista final de registres.

Figura 5. Revistes o font amb el nombre més gran de registres  
ESG obtinguts en la selecció bibliogràfica final.
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Les zones geogràfiques d’estudi

Les zones geogràfiques en les quals es realitzen les recerques revisades 
abasten un gran nombre de països i zones d’Europa, Amèrica del Nord, 
Àsia, Nova Zelanda i Austràlia i alguns països d’Àfrica. Esmentem Egipte, 
on s’estudien les 30 empreses amb millors resultats ESG del mercat de les 
100 empreses que cotitzen a Egipte. Aboud i Diab han estudiat la relació 
que existeix entre el ràting ESG i el resultat financer i corporatiu de les 
empreses. També estudien l’impacte de la volatilitat de les polítiques en 
aquestes relacions (Aboud & Diab, 2019). Achim i Borlea (Achim & Bor-
lea, 2015) estudien el cas a Romania de 65 empreses que cotitzen en el 
Bucharest Stock Exchange (BSE); a Àsia i Pacífic (Auer & Schuhmacher, 
2016), Nord Amèrica, el Japó, Àsia Pacífic i Europa (Badía et al., 2020); el 
cas de mercats emergents Àsia Pacífic: la Xina, Hong Kong, l’Índia, Indo-
nèsia, Malàisia, Filipines, Korea del Sud, Taiwan i Tailàndia (Budsaratrago-
on et al., 2021), Itàlia (Clementino & Perkins, 2021); els països d’Europa 
Central i de l’Est (Zumente & Lace, 2020): la relació entre ESG i la creació 
de valor per a l’accionista a llarg termini al Japó (Fabozzi et al., 2021); 
l’Índia (Prajapati et al., 2021), entre altres.

No trobem gaires estudis sobre el món islàmic, però sí que apareixen 
puntualment les publicacions sobre Finances Islàmiques d’Ahmed, 2020 i 
Erragui, 2016.

Àrea d’investigació

Per àrea de recerca, el volum més gran es concentra, en primer lloc, en 
les àrees d’economia, empresa, negocis, financer, comptabilitat i gestió 
(més del 50% en el cas de Scopus i més del 60% en el cas de Web of Scien-
ces), seguit de les àrees de les ciències socials i les ciències mediambientals.

Temes d’investigació

El sector financer és el sector que més ràpidament s’ha anat adaptant a 
les noves tendències marcades per les inversions i productes ESG, mitjan-
çant les «inversions responsables, inversions ètiques, socialment inversions 
responsables, ESG o similar», bé sigui per convicció corporativa, per re-
queriments legals o per qüestió d’imatge. De la nostra revisió, extraiem un 
gran ventall de temes de recerca relacionats amb ESG, que classifiquem en 
els següents subtemes:



22  C. Guillén: ESG: Estat de la qüestió

La indústria de les agències de ràting: agrupem els estudis referents a 
Índexs, Ràtings i Rànquings ESG. Diaz Cañamero et al., 2020, denominen 
els «Corporate Sustainable Systems (CSS)», Estudien i comparen 15 CSSs: 
the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World; the ECPIWorld ESG 
Equity Index; the Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global; the 
Euronext Vigeo Eiris World 120; the FTSE4Good Developed Index; the Glo-
bal Challenges Index (GCX); the Global CR RepTrak 100; the Global Sus-
tainability Leaders Index (GSLI); the ISS-oekom Corporate Ràting; the 
MSCI World ESG Leaders Index; the STOXX Global ESG Leaders Index; 
the Supplier CSR Ràting; the Sustainalytics’ ESG Risk Ràting; The Sustai-
nability Yearbook; i the World’s Most Sustainable Corporations–Global 100.

El creixent interès del sector privat, degut en part a les pressions polí-
tiques del sector públic en part a la creixent demanda del mercat de produc-
tes ESG, ha promogut l’aparició d’agències de ràtings, índexs de mesura-
ment i proveïdors de dades ESG (Abhayawansa & Tyagi, 2021). Algunes 
d’elles es creen com una línia de ràting més dins del negoci de les agències 
de ràting tradicionals i, en canvi, altres neixen com a agències de ràting 
no-financeres, independents, com per exemple, Vigeo a França, ELRiS al 
Regne Unit, SiRi Company a Suïssa, Ethibel a Bèlgica o Innovest als EUA 
(Achim & Bolea, 2021). La indústria de les agències de ràting s’ha anat 
expandint a gran velocitat i algunes d’aquestes últimes agències han estat 
absorbides per les agències tradicionals de ràting, pel fet de ser una indús-
tria que es beneficia de les economies d’escala (Avetysan et al., 2021).

Alguns estudis analitzen la comparabilitat i homogeneïtat dels ràtings 
oferts per diferents agències del mercat a escala internacional i troben algu-
nes divergències: divergències entre les dades, les fonts d’obtenció i la qua-
litat de les dades, metodologies que utilitzen aquestes agències de ràting i la 
falta de transparència a l’hora de mostrar aquestes metodologies; sobre els 
indicadors que utilitzen i els factors que mesuren, (Semenova & Hassel, 
2015; Doyle 2018; Drempetic et al., 2019; Atta Darkua, 2020). Dorfleitner 
et al. (2015) i Chatterji et al. (2016) se sumen a assenyalar la manca d’ho-
mogeneïtat dels conceptes de les mètriques ESG.

Widawaty apel·la de manera general a la necessitat de millorar la quali-
tat i fiabilitat de les eines ESG del mercat. Detecten falta de transparència, 
falta de consistència i de convergència (els índexs analitzats i comparats de 
les diferents agències no convergeixen). Conclouen amb la necessitat de re-
alitzar futures recerques sobre la informació que s’utilitza i faciliten les agèn-
cies de ràting, avaluar el nivell de transparència i avaluar l’impacte d’aques-
ta falta de transparència d’empreses i inversors. Pel que fa a la falta de 
consistència en els índexs ESG, la majoria avalua l’impacte S, però creuen 
necessària recerca sobre els altres dos factors (E, G). Capelle-Blancard 
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(2012), Monjon (2012) i de Friede (2019) de Revelli i Viviani (2015), que 
atribuïen la discrepància acadèmica al fet que els resultats estaven influen-
ciats («data-driven results»).

S’estudia l’impacte de les agències de ràting en les empreses, i s’ob-
serva, per exemple en el cas d’Itàlia (Clementino & Perkins, 2021) que en 
molts casos es tracta d’un aspecte de tarannà comercial; fins i tot qüestionen 
l’ètica d’algunes agències de ràting així com la quantitat d’agències que han 
anat apareixent en el mercat.

Gyonyorova et al. 2021 qüestionen la validesa dels ràtings aportats per 
les agències i estudia la consistència i convergència dels principals proveï-
dors de dades ESG en S&P Global 1200 Index; conclouen amb la inconsis-
tència i la incertesa d’aquestes dades i manifesten que el ràting d’una em-
presa ve condicionat per la mena d’indústria i el país d’ubicació de l’empresa.

Les divergències també apareixen quan s’analitza la ponderació que 
cada agència de ràting concedeix a cadascun dels pilars (E, S, G) en el càl-
cul del ràting. Muñoz i Torres (2019) troben que el pilar més avaluat és l’E 
i posen de manifest la manca d’un criteri ESG més holístic. En aquesta línia, 
Longaand & Johnstone (2021) plantegen en el seu estudi sobre la inversió 
privada a Àsia, la conveniència que es creés el que denominen «Deep ESG 
Framework» més holístic i que sigui integrat en les polítiques corporatives 
al llarg dels cicles de vida dels plans d’inversions de les empreses.

En «Rating the Raters» (Ecrig-Olmedo et al., 2019) també afirmen la 
falta de transparència de les agències de ràting ESG, que no ofereixen una 
informació pública sobre els criteris i les metodologies que utilitzen. 

Crespi & Migliavacca, 2020, estudien 727 empreses en 22 països en-
tre 2016 i 2017 i conclouen que existeix un vincle entre unes certes varia-
bles temporals, l’empresa o el país i el ràting proveït per les agències de 
ràting. En la seva recerca es pregunta si és «la mateixa vella història o un 
conte diferent».

Un altre dels temes que trobem, que encara que no és el més tractat no 
per això és menys rellevant, és el del tractament de la materialitat en les mè-
triques ESG. (Madison, 2021) estudia l’impacte dels factors ESG de la taula 
de materialitat financera d’ESG de Map® de Sustainability Accounting Stan-
dard Board (SASB) en el resultat d’ESG ràtings i rànquings; i constaten que 
les agències no utilitzen la metodologia de la matriu de materialitat de SASB 
per a valorar els riscos i les oportunitats associades a ESG. En el seu estudi 
comparen els resultats ESG obtinguts MSCI i els scores obtinguts amb la 
matriu de materialitat SASB i els resultats són que aquests últims donen va-
lors ESG inferiors als que donen MSCI. En la mateixa línia, Consolandi, 
Eccles, Gabbi (2020) investiguen sobre la materialitat en el càlcul de l’im-
pacte ESG en la seva publicació, «How material is a material issue?».
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Davant d’aquestes conclusions, la majoria dels autors insta les agènci-
es que col·laborin en un marc d’indicadors comuns consensuat: (Boiral et 
al., 2021) parlen de les «caixes negres de les agències no financeres»; i 
aporten recomanacions a aquestes empreses perquè unifiquin i millorin el 
seu paper com a assessors de carteres d’inversió (Walter I, 2020).

Zumente, 2021 basant-se en el model d’UN Global Compact elabora 
un model per a calcular si els esforços d’una empresa en sostenibilitat con-
tribueixen a la millora del seu rendiment global.

Un altre dels aspectes relacionats amb les mètriques ESG que apa-
reix en les recerques d’alguns autors es desenvolupa entorn de com es 
reflecteixen i quantifiquen els impactes negatius en els ràtings de les em-
preses, per exemple, en el cas d’escàndols i controvèrsies de les empreses 
avaluades. Fiaschi, 2020 proposa la creació d’un índex per a mesurar el 
«corporate wrongdoing», i apel·la a una major comptabilitat i millors sis-
temes de mesures per als impactes negatius que les empreses generen a 
la societat, medi ambient i drets humans i De Franco, 2020, investiga en 
aquest àmbit i aporta un índex agregat que reflecteixi les controvèrsies de 
les empreses.

Apareixen mètodes i eines alternatives a l’avaluació tradicional de 
l’impacte ESG basats en noves tecnologies i programari: (Hughes et al., 
2021) que contrasta el nivell de riscos de les anàlisis conduïdes per les me-
todologies tradicionals de les agències de rating (MSCI ESG) i ratings ob-
tinguts a través de dades basades en la Intel·ligència Artificial. Nikolov, 
2021, proposen l’ús d’un programari denominat «sustainable evaluator» 
que permeti el càlcul automatitzat per a petites i mitjanes empreses i orga-
nitzacions com una eina senzilla. Antonic (2020) recomana l’ús de big data, 
intel·ligència artificial i machine learning i ressalta la conveniència de la 
seva proposta com a eina contra el «greenwashing» i com a eina que perme-
ti reduir els biaixos dels càlculs en els ràtings ESG i en el compliment dels 
ODS. Aconseguint resultats tant positius com negatius. Fauser (2020) estu-
dia l’ús de «machine learning approach» (ML) en l’avaluació de la «Irres-
ponsabilitat Social Corporativa» i el risc creditici en les empreses.

Apareixen estudis relacionats amb la pandèmia COVID-19: Díaz et 
al., 2021 estudien els ESG Ràtings i l’impacte en el rendiment de les acci-
ons durant la COVID-19, i afirmen que les empreses europees amb ràtings 
més grans en CSR van obtenir millors resultats en termes de major rendibi-
litat i menor volatilitat de les accions. És a dir, van ser menys sensibles a 
l’impacte econòmic provocat per la crisi COVID-19 i van assolir millors 
resultats en el mercat de capitals i impacte social (Engelhardt, 2021). Singh, 
2021, també estudia la relació entre la pandèmia i com ha influenciat en les 
preferències d’inversió ESG durant aquest període.
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Un altre dels àmbits de major estudi és sobre l’impacte de l’ESG en els 
resultats de les empreses (mesurat per «Corporate Financial Performan-
ce, CFP», «Corporate Sustainability Management, CSM», «Corporate Per-
formance, CP»). Un gran nombre de recerques es planteja la relació que 
existeix entre els factors E, S, G (per separat o en conjunt) en els resultats 
financers de les empreses, com el cas de la Governança (Aluchna & Ros-
zkowska-Menkes, 2019); la relació entre la responsabilitat social corporati-
va i el risc de crèdit (Bannier et al., 2021); Kim, 2021, estudia la relació 
entre els factors ESG i el «corporate financial performance»; i Fabozzi es-
tudia l’impacte de CSR en CFP i el credit rating al Japó i Kiesel mesura 
l’impacte d’ESG en credit ratings i l’impacte en el mercat financer.

Del Giudice, 2020, investiga si l’auditoria dels informes de sostenibi-
litat milloren la qualitat dels ESG scores; de Lucia, 2020, es pregunta si els 
factors ESG comporten millors resultats financers; i trobem estudis que 
alerten sobre els potencials impactes negatius de l’entrada en el sector finan-
cer sostenible de les credit rating agencies (Cash, 2018).

Hee Young Ma McGuire et al. 2021, consideren que una estratègia fiscal 
focalitzada en la sostenibilitat presenta majors beneficis abans d’impostos i 
cash flows amb el temps. La fiscalitat sostenible persegueix obtenir un impac-
te positiu en el temps llarg més que un estalvi fiscal puntual i immediat.

Gran part dels autors estudia la relació que existeix entre els factors 
ESG de les inversions i el valor generat als accionistes, entre els quals 
podem esmentar a Friede et al., 2015, que van realitzar un dels més citats 
estudis sobre CSP o ESG i FP; a Shanaev, 2021, que estudia l’impacte de 
748 ESG ràting i la seva relació amb les rendibilitats de fons en els EUA 
(2006-2011); a Ielasi, 2021, se centra a esbrinar si el fet de mesurar el risc 
de factors ESG augmenta o disminueix la volatilitat dels actius financers. 
Signori et al., 2021, utilitzen el concepte de valor econòmic afegit, en con-
traposició a altres models que es basen en informació qualitativa i no tenen 
en compte l’impacte en la creació de valor. Posen en relleu la manca de rà-
ting ESG amb una visió holística de la creació i distribució del valor.

Cas d’Equity Mutual Funds: Cerqueti et al., 2021 estudien si el fet 
que un portafoli d’inversions compleixi amb requisits ESG tingui menor 
risc sistèmic (es pregunta si a més ESG menor risc sistèmic?); Steen et al., 
2020, estudien 146 performance mutual funds a Noruega i Bahra & Thukral, 
2020, estudien la relació entre ESG i Global corporate bonds: alguns apun-
ten que empreses amb millor score ESG obtenen retorns més alts i menor 
volatilitat; però per exemple, Torre ML & Mango, 2020, estudien el cas 
d’Eurostoxx 50 companies perform (2010-2018) i afirmen que els retorns 
no semblen estar afectats pels seus esforços en compromisos ESG. Hac-
henberg, 2018, fa una comparativa de rendiment amb els tradicionals.
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Bofinger et al., 2021, estudien la relació entre el ràting del fons ESG i el 
potencial «overpricing» del fons. També trobem recerques sobre els Bons 
verds (Immel et al., 2021; Laufer 2003; Wu et al., 2020), i qüestionen la vera-
citat i el compromís dels fons o l’efecte «greenwashing» i «true greenness».

Algunes recerques estudien l’impacte de la diversitat de gènere en di-
ferents termes. Per exemple, estudien i troben una relació positiva entre 
l’existència de diversitat de gènere en l’equip de direcció de fons de renda 
variable influeix en l’interès d’aquests fons per inversions que incorporen 
aspectes ESG (Gangi et al., 2021); Zumete, 2020 estudia la relació entre la 
diversitat del consell d’administració d’empreses públiques a Lituània, 
Letònia i Estònia i el grau de disclosure d’aquestes empreses; Bristy et al., 
2020, la relació entre la diversitat de gènere amb CSR i CFP i Cucari et al., 
(2018) la relació sobre la diversitat de gènere en el consell d’administració 
d’empreses italianes i una major disclosure ESG. Altres, sobre l’impacte de 
la governança corporativa en els resultats financers (Khan 2019); i sobre els 
costos de finançament de les empreses (Wang et al., 2021) que afirmen que 
a major nivell de governança corporativa menors costos de finançament per a 
les empreses.

Conclusions

Amb l’objectiu d’obtenir una visió dels estudis acadèmics que actual-
ment s’estan publicant sobre el referent a les mesures d’impacte ESG, hem 
dut a terme una revisió de la literatura científica tractant de delimitar el 
concepte com quelcom objectiu, mesurable, contrastable, comparable. En 
primer lloc, ens trobem amb una tendència, molt en augment en aquests úl-
tims anys, de les recerques relacionades amb els impactes ESG. Els primers 
sectors a posicionar-se en aquest mercat han estat els mercats del sector fi-
nancer, dotant al mercat global de productes i serveis per a la configuració 
de la indústria ESG i amb el suport normatiu dels reguladors que afavorei-
xen i suporten aquesta tendència. La majoria de les recerques aborden com 
impacten els factors ESG (conjuntament o per separat) en els resultats de les 
empreses, en les rendibilitats de les inversions i en altres indicadors econò-
mics, i arriben a conclusions diverses i no generalitzables.

Trobem consens quant als aspectes més tècnics relacionats amb les 
mesures ESG, ràtings, dades que proveeix el mercat: falta de transparència 
de metodologies utilitzades, de dades, falta d’homogeneïtat i impossibilitat 
de comparació de resultats. Pel que podem concloure que si bé es constata 
l’interès i la consolidació creixent d’un mercat a escala internacional, supor-
tat per marcs normatius i reguladors cada vegada més exigents amb les me-
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sures de l’impacte ESG, queda un llarg recorregut en el disseny d’eines, 
normatives i estàndards generalment acceptats i d’acompliment obligatori 
que permeti oferir valoracions objectives fiables i contrastables dels impac-
tes que les empreses, en el desenvolupament de les seves activitats, estan 
ocasionant en els aspectes social, de governança i de medi ambient.
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