
FINANT ZA MERKATUEN EBALUAKETA

2010ko ekitaldian zehar, munduko ekonomia suspert zen hasi da 2009an izandako jait siera nabarmenetik. Hala ere, susperraldia 
ez da berdina izaten ari herrialde guztietan, garapen bidean dauden herrialdeek Asiak eta Latinoamerikak esaterako, etengabeko 
hazkundea erakut si duten bitartean, mendebaldeko herriek, eta hauen artean bereziki zenbait europar ekonomiak, bere suspe-
rraldian dinamismo t xikiago bat mantent zen dute.

Europan zor publikoak bere historiako krisialdirik handiena bizi izan du, 2009an ezarritako politika hedat zaileek eragindako defi -
zit publikoaren okerragot ze mailaren ondorioz. Merkatuak zalant zan jarri du europar inguruko hainbat herrialderen gaitasuna 
beraien fi skalitatearen okerragot zea biderat zeko, honela, kredituen agent zia kalifi kat zaileak ekonomi hauen zor publikoaren 
ratinga beherant z berraztertu dutelarik.

Greziako fi skalitate krisiaren leherketaren ondorioz, eurogunean fi nant za ezegonkortasuneko aldi bat hasi da, non hegazkorta-
sunaren hazkundea, arriskuarekiko abert sioa, inguruko zor publikoko merkatuen zigort ze nabarmena, burt sa merkatuen at zera 
egitea eta euroaren balio galt zea ant zeman diren.

Krisiaren lehenengo ondorioetako bat, arazoari europar konponbide bat bilat zeko ardura hart zea izan da, horregatik, europar 
agintariek maiat zean, herrialdeko fi nant za egonkortasuna babesteko neurriak hartu zituzten, kapitalen merkatuan sart zeko arazoak 
zituzten herrialdeei lagunt zeko, fi nant ziazio baliabideak sortuz. Horrez gain, EBZak berriro likidezi hornidura sendotu zuen eta 
zor publiko eta pribatuaren erosketa programa bat hasi zuen ondoren murrizten joan delarik.

Bestalde, Estatu Batuetako ekonomiaren susperraldiari buruz sortutako zalant zak ere ez zuten lagundu. Izan ere zalant za horiek, 
eskariaren ahuleziak, lan merkatuaren makalaldiak eta familien fi nant zazio murrizketen mantent zeak sortuak izan dira. Azpimarratu 
behar da Estatu Batuetako Errreserba Federalak ekonomi hazkundearen ahuleziari eta infl azio maila baxuei (Quantitative Easing II) 
aurre egiteko asmoarekin hartutako moneta areagot zeko paketea.

ERRENTA ALDAKORRA

Hala ere, periferiako zor krisiak eta tent sioak dibisa merkatuetan ilundu dituzte enpresetako emait za onak eta PBGren datu onak, 
eta inbertit soreak oso selektiboak izan dira. Honek azalt zen du, zergatik defi zit arazo gehiago dauzkaten herrialdeetatik ihes egin 
duten eta susperraldi ekonomikoa sendoagoa duten eskualdeak aukeratu dituzten.

Indize europar gehienek portaera ezkorra izan dute, Eurostoxx 50a %5,8 jait si da, CAC frant sesa %3,32, MIB italiarra %13,32, 
IBEXa %17,4. Aurrerapen bakarrak Alemaniako (+%16,06) eta Holandako (+%5,80) indizetan eman dira, non industri balioen 
zama nagusi den.

ENTITATEKO ESTATUTU ETA ARAUTEGIAREN ALDAKETAK

Entitateko Arautegiaren 9. eta 11. artikuluak eta Estatutuen 17. artikulua aldatu dira, ondorengo aldaketak sartuz:

– Alargunari berreskurat ze port zentajearen igoera %50tik %60ra, biziarteko errenta kobrat zen ari zen titularra 
hilt zerakoan.

– Biziarteko errentetan, titularraren heriot zaren kasuan, 6 urteko heriot za aseguru baten barnerat zea, non bazkide ezkon-
gabearen edo bazkide ezkonduaren onuradunak, ezkontidea aurrez hil bada, hornidura matematikoaren port zentai 
beherakor bat %60 - %50 - %40 - %30 - %20 - %10 jasoko duen.

ERRENTAGARRITASUNA

Partaidet za Balioa:

Partaidetza Balioa: 14,541151 €
2010. urteko errentagarritasuna: %3,59

Hasieratik konposatutako erre.: %6,12

Errentagarritasunaren
helburua 2010rako: 

Infl azioa 
(%3,00)

Bataz besteko ondarearen
Gastu Ratioa:

%0,22*

* 0,39 IKE eta AKEetan komisio inplizituak barne.
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2010. URTEAN EKARPENAK EGIN DITUZTEN BAZKIDE KOPURUA

BAZKIDE BABESLEAK BAZKIDE ARRUNTAK EKARPENAK

11.702 123.165 89.048.273 €

SEKTORE BAKOIT ZAREN EKARPEN PORT ZENTAJEAK

SEKTOREAK 2010KO GUZTIZKO 
EKARPENAREN % SEKTOREAK 2010KO GUZTIZKO 

EKARPENAREN %
Metala %4,60 Larru arloko merkatarit za %1,60
Zeramika %3,50 Metal arloko merkatarit za %2,00
Zuraren industria %2,00 Garbiketak %2,50
Garraio-kudeat zaileak %3,00 Hornitegiak %4,00
Okindegiak %1,20 Fruten handizkariak %3,00
Beira %3,50 Errepid. zeharreko garraioa %1,50
Eraikunt za %4,00 Lokalak, ikuskizunak eta kir. %1,00
Papera %1,20 Bulego eta despat xoak %0,40
Alt zariak eta osagarriak %1,00 Merkatarit za orokorra %0,40
Ehun arloko merkatarit za %1,60 Tit. Publ. Kirol Instalazioak %1,00

Azpimarratu behar da fruten handizkarien sektoreak gehitu duela bere ekarpen ehunekoa %2,50etik %3,00ra, eta Gipuzkoan 
hit zarmen sektorialarik ez duten bi enpresek gehitu dituztela ekarpenak; Kateak Lantegiak %3,50etik %4,00ra eta Manufacturas 
Oria %3,80tik %4,60ra gehituz.

Gainera, Titularitate Publikoko Kirol Instalazioen sektore berria barneratu da %1ekin.

ONDAREAREN BILAKAERA

PRESTAZIOAK

Mota bakoit zeko sortutako prestazioen kopurua eta zenbatekoa ondorengoa da:

INBERT SIO ZORROA

Entitateko onuradun kopurua 425 da, hauek 
errenta bat jasotzen ari dira hildako titularraren 
kausadun direlarik.

 ETEKINAK
 APOR-PRES

Zkia.
ZENBATEKOA
(mila eurotan)

ERRETIROA 2.119 16.463

E. TOTALA 356 5.721

HERIOTZA 168 1.988

E. ABSOLUTUA 197 2.733

ELB. HANDIA 9 129

LAN ISTRIPUAK 3 114

ATZERAPENAK 72 6

INTSULDAKETAK 80 138

3.004 27.293

2010rako Entitatearen helburu nagusiena kapitala babestea zen, 
beraz zorroaren gehiengoa Errenta Finkoan ezarrita egon da. 
Ildo bera jarraituz, Errenta Aldakorreko baloreetan inbertsio 
portzentajea maila murriztuetan mantendu da.

Entitateak zorroaren %2,37 ORZA AIEn inbertitua du. GEROA 
PENTSIOAK BGAEk euskal enpresa alorreko sozietateetan 
inbertitzeko eratu zen entitatean %50ko partaidetza du.

Zorroaren dibertsifi kazioa Abenduaren 31an bukatu 
den moduan grafi ko honetan erakusten da:


