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Orrialde

Lugaritz Pasealekua, 27
20018 Donostia (Gipuzkoa)

GEROA PENTSIOAK ENPLEGUKO BGAE
GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO

www.geroa.eus

Negua :

• 09:00 - 14:00
• 15:30 - 17:00
Ostirala / Viernes:
• 09:00 - 14:00

Uda:

(1/6 - 14/9)
• 08:30 - 14:00

aportaciones@geroa.eus
prestaciones@geroa.eus
informatica@geroa.eus

Arreta gunea / Centralita:  943 317 022
Ekarpenak / Aportaciones: 943 317 279
Prestazioak / Prestaciones: 943 317 296
Kontabilitatea / Contabilidad: 943 317 281
Inbertsioak / Inversiones:  943 317 278
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2018A ZENBATEKOTAN

URTEKO MUGARRIAK

GOBERNU ORGANOAK

MERKATUEN BILAKAERA
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DATU OROKORRAK1
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GEROA PENTSIOAK enpleguko BGAEk, 
V20.548.244 IFZ duenak, 1996an hasi zuen bere 
jarduna eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeen Euskadiko Erregistro Nagusian 
erregistratuta dago 178-G zenbakiarekin.

Bazkide-sustatzaileak dira:
ADEGI; Mikeletegi pasealekua 52, 20009 
Donostia (Gipuzkoa) helbidea duena

Eta sindikatu hauek:
ELA; Kontsulatu kalea 8, 20011 Donostia 
(Gipuzkoa) helbidea duena
LAB, Pokopandegi  kalea 9, 20018 Donostia 
(Gipuzkoa) helbidea duena
CC.OO, Karlos Ia kalea 1, 20011 Donostia 
(Gipuzkoa) helbidea duena
UGT, Katalina Erauso kalea 7, Donostia 
(Gipuzkoa) helbidea duena.

ADEGIK eta sindikatuek era parekidean osatzen 
dituzte Erakundearen gobernu-organoak.

IKUSPEGIA
Gure bazkideak, Erakundearen parte sentitzea, 
erretiroa hartzean erakundeak bizi-kalitatea 
mantentzeko eskaintzen dizkien konparaziozko 
abantailak baloratzea eta bat-batean gerta 
daitezkeen egoeren aurrean babestea, 
ezgaitasun eta heriotza egoeretan, esaterako.

MISIOA
GEROA PENTSIOAK enpleguko BGAE bat da, 
eta ADEGIk eta sindikatuek modu parekidean 
eratzen dute. Erakundearen helburua da 
atxikitako sektoreetako langileen pentsio 
publikoak osatzea. Horretarako, langileen lan-
bizitzan era parekidean egindako ekarpenak 
kudeatzen ditu talde tekniko batek. Talde 
horren lana da, kudeaketa independentea, 
eraginkorra eta epe luzera jasangarria egitea, 
pentsiodunen eros-ahalmenaren galera 
gutxitzeko asmoz.

Signatory of:

Independentzia Parekidetasuna Bazkidearengandik 
hurbil egotea

Konpromisoa eta 
gizarte-erantzukizuna

Profesionaltasuna 
hartutako 

konpromisoekin

GURE BALIOAK DIRA:
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2018A ZENBATEKOTAN2

7

EKARPENAK

INBERTSIOAK

PRESTAZIOAK

20
SEKTOREAK

92,43
MILIOI €

EKARPENAK ENPRESAK

9.294

1 Eko-Rec

ATXIKITAKO
ENPRESA
BERRIAK

3
SARRERAKO

INTSULDAKETAK 51.088€

SARRERAKO
INTSULDAKETEN 

ZENBATEKOA

52,98 M€
37,30 M KAPITALEAN

15,68 M ERRENTAN

1.915 Erretiro
338 Ezintasun Iraunkor Oso

159 Ezintasun Iraunkor Absol.
11 Elbarritasun Handi

174 Heriotz

PRESTAZIOAK

2.597
BAZKIDE

KOPURUARI

(bazkide aktiboen ezintasuna 
eta heriotza)

KAPITAL 
GEHIGARRIA DUTEN 

PRESTAZIOAK

375
12.597.641 €-koak

eta horietatik
4.814.762 €  kapital 

osagarrikoak
dira

61
IRTERAKO

MOBILIZAZIO

451.261€

IRTEERAKO 
INTSULDAKETEN 

ZENBATEKOA

ERRENTAREN
GUTXIENEKO 
ZENBATEKOA

2018KO ERRETIRO 
ERRENTEN BATEZ 

BESTEKO ZENBATEKOA

2018 URTEAN:  173€
2019 URTEAN: 175€

182,47€

1. FUNTSAREN DIBERTSIFIKAZIOA

2. FUNTSAREN DIBERTSIFIKAZIOA

ERRENTA FINKOA%100

%11,37

%46,78
%35,11

%6,75

EPE LABURRERA

ERRENTA FINKOA
ERRENTA ALDAKORRA

BESTE ZENBAIT

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INBERTSIOAK

52 1731,0
MILIOI €

%14,59

2018AN PARTAIDETZAKO 
ENPRESETAN DAUDEN 

LANPOSTUAK

2018AN ORZAREN 
PARTAIDETZAKO ENPRESETAN 
DAUDEN LANPOSTU BERRIAK

2018KO ZUZENEKO 
INBERTSIOAREN 

GUZTIZKO ZENBATEKOA



LANGILE BATEN BATEZ BESTEKO 
ONDAREA 1996AZ GEROZTIK

36.479€

ERRENTAGARRITASUNA

15.373€ %42
EKARPENAK

21.107€ %58

KOLEKTIBOA

GURE KUDEAKETA

Batez besteko adina 43,33 urte 

GIPUZKOAko langile guztien %36

%66
GIZONAK

%34
EMAKUMEAK

%4,55113.298
2018AN EKARPENAK EGIN DITUZTEN BAZKIDEAK

LANGILEAK
ARRETA

EUSKARAZ

GIZONAK

EMAKUMEAK22
%86

6  
16

2018AN EKARPENIK EGIN EZ DUTEN BAZKIDEAK

ERRENTAN KOBRATZEN ARI DIREN BAZKIDEAK

ERRENTAN KOBRATZEN ARI DIREN ONURADUNAK

154.580
2.377
408

ERRENTAGARRITASUNA ETA GASTUAK

ONDAREA

BAZKIDEEN GOGOBETETASUNA

1. FUNTSAREN 
ONDAREA

2. FUNTSAREN 
ONDAREA

GOGOBETETASUN 
OROKORRA

EKARPENAK EGITEN 
JARRAITU NAHI LUKETEN 
LANGILEAK

EKARPENEKIN ADOS 
DAUDEN EDO EKARPEN 
HANDIAGOAK EGIN NAHI 
DITUZTEN LANGILEAK

KAUDIMEN 
MARJINA

ERAKUNDEAREN 
ONDARE GARBIA

%58,94
-%3

1.954
MILIOI €

MILIOI €

40,35
MILIOI €

31
MILIOI €

%91,50

7,43
%87
%97(+%0,56)

2.028

1 URTE 10 URTE 1996az geroztik

KPI %1,20

-%4,84

%1,22

%6,04

%2,17

%6,10GEROA

BATEZ BESTEKO errenta finko 
mistoa (INVERCOREN datuak) -%4,16 %2,23 %2,93

%0
GEROAko BIZIARTEKO 

ERRENTAK

%1,50
GEROAko ALDI BATERAKO 

ERRENTAK
%1,20

KPI

%1,60
PENTSIO PUBLIKOA

ERRENTEN BALIOA HANDITZEA

%0,11
ADMINISTRAZIO GASTUAK

%0,02
GORDAILUZAINTZA GASTUAK

%0,03
BITARTEKARITZA GASTUAK

%0,30
HIRUGARRENEN KOMISIOAK

%78,18
TXANDAKATZE RATIOA

EGUN 1
ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA

GASTUAK

ERRENTAGARRITASUNA

KUDEATUTAKO 
ONDAREA 

GUZTIRA

8 9
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URTEKO MUGARRIAK3
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2018. urtean gure Kudeaketa Planean ezarritako 
erronketan lan egiten jarraitu dugu. Oso asmo 
handiko plana, aztergai dituen era askotako 
gaiengatik eta azken urteetan gertatzen ari 
diren aldaketa arauemaile ugariengatik ez ezik, 
gero eta garbiago ikusten dugulako pentsio 
osagarriek zer-nolako garrantzia duten, kontuan 
izanik bizi dugun gizarte honetan egunero 
ikusten ari garela gure pentsiodunek erosteko 
ahalmena etengabe galtzearen ondorioz egiten 
dituzten protestak.

• Gobernu ona
• IPD Inbertsio-zorroa
• Hausnarketa estrategikoa
• Berrikuntza
• Komunikazioa
• Lantaldea
• Etengabeko hobekuntza
• Gizartea
• Gogobetetze maila      

Arriskuen Kudeaketak, halaber, 2017. urtean 
erdi- edo goi-mailakotzat adierazi ziren puntuak 
hartu ditu ardatz, hala nola:

• Barne Arriskuak, esate baterako likidezi-
kontuen kontrola, orain gordailuzainak egiten 
duena, edo Ospe Arriskua, Jokabide Kodea 
eta Interes Gatazken Katalogoa garatuta mi-
nimizatu nahi dena.

• 2017. urtean Ziberarriskuen Auditoretza bat 
egin ondoren, haren gomendioak ezarri dira 
eta kontzientziatzeko hitzaldi bat antolatu da.

• Pertsonak dira GEROAko balio nagusia. Lan-
giroa narria ez dadin, arrisku psikosozialen 
analisia egiteko erabakia hartu da. 2019. ur-
tean egingo da.

• Konfidentzialtasuna da arrisku handieneko 
beste puntu bat. Horretaz jabeturik, emaitza 
positiboa izan duen Auditoretza bat egin di-
gute Datuak Babesteko Erregelamendu Be-
rriaren arabera. Gainera azalpen-hitzaldi bat 
eman diegu.

• Erakundeei Berankortasunaren jarraipe-
na egiteko erraztasunak ematen ere lan egin 
dugu. 

Garrantzi handikoa da gure aliantzen balioa na-
barmentzea. Horregatik, aurten Lantalde bat 
sortu dugu enpleguko BGAE nagusiekin, hots, 
Lagun Aro, Elkarkidetza eta Itzarrirekin, eta Es-
tatuko antzeko esparruko beste erakunde bate-
kin, Loreto Mutua erakundearekin, jakintza par-
tekatzeko, tresna informatikoen analisia edo 
inbertsio sozialki arduratsua nabarmenduaz.

Alde batetik, lehen Barne Auditoretza egin da 
Gobernu Onaren inguruan ezarritako betekizun 
guztien berrikusketa ardatz hartuta. Horrek Es-
kuliburuaren berrikusketa ekarri du, eta eginkizun 
horretan nabarmentzekoak dira Interes Gatazken 
eta Bateraezintasunen Katalogoa sartzea eta eza-
gutzera ematea eta Jokabide Kodean Salaketen 
Kanala ezartzea, baita Gaitasunari eta Ohoreari 
buruzko prozedurak eta Gordailuzainaren Politika 
garatzea ere. 

Funtzio Aktuarialaren Txostenak, hornidura ma-
tematikoaren balorazioaz gain, zenbait egoera 
jasotzen ditu. Bertan ondorioztatzen denez, 
Erakundearen Kaudimen Marjina, % 58tik go-
rakoa, biziarteko errentak estaltzeko nahikoa bai-
no handiagoa da.

2017. urtea Gobernu Onaren 
politikak garatzen eta 
gure lan egiteko modua 
araudi berrira egokitzen 
eman ondoren, 2018. urtea 
aldaketa horiek guztiak 
ezartzeko urtea izan da, eta 
zenbait batzorde abian jarri 
dira horretarako. 

ZURE ETORKIZUNA, GURE IZATEKO ARRAZOIA

GOBERNU ONAREKIN KONPROMETITUTA

ERRONKAK
GURE
2018



Geroan jakin badakigu gauzak ongi egitea ez dela 
nahikoa, garrantzi handikoa baita, gainera, zer 
egiten dugun, nola egiten dugun eta zertarako 
egiten dugun ezagutzera ematea.

Premisa horren pean eta aurreko urtean egindako 
lanaren emaitza, aurten gure bazkideek lortuko 
luketen pentsioaren simulazio bat bidali dugu, 
oso bisuala eta hizkera xumean egina. Gaur egun 
antzeko dokumentu bat prestatzeko lana egiten 
ari gara, Mugimenduen eta Pentsio Metatuaren 
Laburpena jakinarazteko. 

Horrez gain, bitarteko digitalak gaur egun zein 
garrantzitsuak diren jakinik, aurten lanean ari 
gara web-orriaren Eremu Pribatua hobetzeko. 
Aurreikuspenen arabera 2019. urtearen lehen 
erdirako jarriko da abian. 

Bestalde, ez dugu galdu nahi erakundean  
sartzen diren bazkide berrien aurrean geure burua 
aurkezteko aukera, eta horretarako Ongietorriko 
liburuxka berritzen ari gara. 

Ildo horretan bertan, GEROAko eredua azaltzeko 
zenbait hitzaldi eman da hainbat enpresa eta 
erakundetan, zehazki, Engranajes Juaristi, Añarbeko 
Urak, Gureak eta ELAY enpresetan eta UGTren 
Madrilgo kongresu batean.

Teknikan, legegintzan edo jarreretan oinarritutako 
prestakuntzaren bitartez ezaupideak hobetzeko 
eta ongizate fisiko zein emozionala areagotzeko 
asmoz, zenbait prestakuntza-programa egin da. 
Hori guztia gure bi lankidek suteak itzaltzeko 
ikastaro bat egin izanak duen garrantzia alde 
batera utzi gabe.

Ildo horretan, langile guztiak izan dira Tomás 
Elorriagak eman dituen Emozioen Kudeaketari 
buruzko 4 hitzalditan. Hizlari berak, gainera,  
“Enpresa Osasungarriari” buruzko aurkezpena 
egin zuen gure 
Urteko Batzarrean.
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KUDEAKETA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA: BIKAINTASUNERANZKO BIDEA

Etengabeko Hobekuntzarekin konprometituta, GEROAk beste urte batez mantentzen du ISO 9001:2015 
ziurtapena. 

Horren froga gisa, nabarmentzekoak dira aplikazio informatikoan sartu diren hobekuntzak, gure profesiona-
len lana errazte aldera. 

Gure erakundeak beti bilatzen ditu hornitzailerik onenak eta aldaketek beti ahalegin gehigarria egin beharra 
ekartzen badute ere, sariak beti merezi du. 2018. urtean gordailuzaina aldatu dugu eta sektoreko liderrarekin 
lan egiten hasi gara: BNP PARIBAS. Era berean, 7 urtez behin auditorea aldatzen dugu, eta urte honetatik 
aurrera KPMG arduratuko da kontabilitate-Auditoretza 
egiteaz, enpleguko BGAE nagusietan egiten ari diren 
moduan.

Gainera, IPE aldizkari ospetsuak hirugarrenez eman digu Espainiako Enpresa Anitzeko Pentsio Funt-
sik Onenaren saria Dublinen izandako lehiaketan.

Baina “Epe Luzerako Inbertsio Estrategia”, “Enpresa Anitzeko Funtsik Onena” eta “Errenta 
Aldakorraren Kudeaketa” Europako kategorietan finalista izatea da gehien harrotzen gaituena. Izan 
ere, ondare 10 bider handiagoa kudeatzen duten eta ibilbide luzeagoa daukaten Europako funtsekin 
lehiatu zen GEROA.
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2018. urtean beste bi profesional 
gehitu dira GEROAko familiara: 
Pablo Elosegik otsailean egin 
zuen bat Inbertsio Sailarekin eta 
irailean Ana Gallegok gauza bera 
egin zuen Bazkideentzako Arreta 
Sailean. 

KOMUNIKAZIOA: GEHIAGO ETA HOBETO IRISTEA

GURE LANTALDEA: FAMILIA HAZTEN ARI DA

Aurten ere, Gogobetetasun Inkesta egin diegu gure bazkideei. Nabarmentzekoa da balorazio globalak 
% 0,56 gora egin duela, 7,43 puntu lortuta, eta oso positiboki baloratzen da bazkideen % 87k ekarpenak 
egiten jarraitu nahi luketela lanez aldatuz gero eta GEROA gomendatzen dutela 7,7 punturekin.

Erreklamazioen aldean, gehienak errentan kobratzeko moduarekin ados ez egotearen ondorio dira. Hori 
dela eta, indar handiagoarekin adierazi behar dugu GEROA ez dela finantza-tresna; aitzitik, helburu garbia 
dauka: Gizarte Segurantzaren pentsioak osatzea.

Zure iritzia bizigarria da hobetzen jarraitzeko

Pertsonak dira GEROAko kapitalik garrantzitsuena. 
Horregatik hartu dira aurten lanaren eta bizitza  
pertsonalaren kontziliazioa hobetzeko neurriak.

GOGOBETETZE MAILA 2018. URTEA >

2017. URTEA >
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%25

%75

43,05 urte

%100

%40

%85

%100

1.124,50

%40

22

%27

%73

43,24 urte

%100

%41

%86

%100

961

%41

2017 2018

LANGILEAK

GIZONAK

EMAKUMEAK

BATEZ BESTEKO ADINA

KONTRATU MUGAGABEEN %

GOI MAILAKO TITULAZIOA DUTENEN %

ARRETA EUSKARAZ EMATEKO GAI DIREN LANGILEEN %

PRESTAKUNTZA JARDUNALDIETAN PARTE HARTU DUTENEN %

PRESTAKUNTZAKO ORDU KOPURUA

LANALDI MURRIZTUA DUTEN LANGILEEN %

Bestalde, luzatze-ariketak egiteko mikroetenaldi aktiboen errutina bat ezarri da eta 30 minutuko saio 
berezi bat egin da Sasoirekin lankidetzan.

Baina ez gara soilik esparru horietan zentratzen; aitzitik, Ingurumena zaintzen lan egiten dugu: 
energia-kontsumoa murrizten dugu LED argiak erabilita, egokitzapen termikoa hobetuta eta 
Mission Zero® ziurtagiria duen beste moketa bat jarrita; paper-kontsumoa murrizten dugu 
komunikazio digitalak areagotuta; eta plastiko-kontsumoa murrizten dugu botilako uraren 
ordez iturriko ura erabilita.
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ETA GIZARTEAREKIN ERE LANKIDETZAN GABILTZA

Gizartearekin erlazionatutako zenbait esparrutan 
lanean jarraitzen dugu. Finantza-hezkuntza eta 
aurreikuspenaren kultura hedatzea dira esparru 
nagusiak.

Ildo horretan, zenbait jarduera abian jarri dira 
unibertsitatearekin. Alde batetik, Virginia 
Oreguik hizlari gisa parte hartu zuen UPV/
EHUren Uda Ikastaroetan eta, bestetik, 
lankidetza-kontratua sinatu da UPV/EHUrekin 
eta Deustuko Unibertsitatearekin, erretiratuen 
behar ekonomikoei eta horien erosteko 
ahalmenaren galerak ekonomian oro har duen 
ondorioei buruzko azterketa egiteko.

Beste urte batzuetan bezala, hitzaldiak ematen jarraitu dugu hainbat forotan; zehazki:

• Hitzaldia Bartzelonako Aktuarioen Elkargoan
• Hitzaldia Ataungo Erretiratuen Elkartean
• Hitzaldia Idiazabalgo kultura-etxean

Bizi dugun gizarteak gero eta lankidetza-joera handiagoa du; horren froga da Euskalit Fundazioa, euskal 
enpresek beren kudeaketa-esperientziak bikaintasunaren mesedetan partekatzeko gunea. Horregatik 
GEROAko lantaldeko 2 pertsona haren Ebaluazio Klubekoak dira eta beste 
erakunde batzuen ebaluazio eta kontraste banatan parte hartu dute.



AKTIBO MOTA HELBURUA EMAITZAPOLITIKA
Inbertsio sozialki arduratsuak irizpide finantzarioak eta finantzaz 

kanpokoak (ingurumen-irizpideak, irizpide soziolaboralak 
eta gobernu onari dagozkionak (ESG)) kontuan hartzen ditu 
bazkidearentzako finantza-errentagarritasuna lortzeko eta, 

gainera, gizartean eta ingurumenean eragin positiboa izateko.  

Ingurumena Soziolaborala Gobernu ona

INBERTSIO SOZIALKI ARDURATSUAREKIKO (ISA) KONPROMISOA

ZOR PUBLIKOKO 
ERRENTA FINKOA 

ETA GOBERNU 
ERAKUNDEAK 

Bloomberg-en “ESG Country Risk” 
rankingean 70 puntu baino gehiago 

dituzten herrialdeak
Gutxienez % 95 % 100

GORDAILUAK, KONTU 
KORRONTEAK, 

EPE FINKORAKO 
EZARPENAK, 

DIBISAK…

Sustainalytics edo RobecoSAM 
erakundeen ESG kalifikazioa Gutxienez % 75

% 81,60
(El 94,58% tiene una 

puntación superior a 70)

PRODUKTU 
EGITURATUAK ETA 

DERIBATUAK

Sustainalytics edo RobecoSAM 
erakundeen ESG kalifikazioa Gutxienez % 75

Egituratuak:
% 86,22

(% 94,40k 70 puntu 
baino gehiago dute)

Etorkizunekoak eta 
aukerak: % 100

(% 100ek 90 puntu baino 
gehiago dute)

FUNTSAK, ETF-AK ETA 
ARRISKU KAPITALEKO 

SOZIETATEEN 
BIDEZKO 

INBERTSIOAK

Erakunde Kudeatzaileek ESG irizpideak 
txertatu behar dituzte Gutxienez % 75 % 97,12

UNPRI ekimena sinatu duten Erakunde 
Kudeatzaileak Gutxienez % 75 % 94,46

Portaeraren ondorioz baztertzea 0 0 kudeatzaile 
eraginpean

ERRENTA FINKO 
KORPORATIBOA, 

ERRENTA ALDAKORRA 
ETA BIHURGARRIAK

Bloomberg-en “ESG Country Risk” 
rankingean 70 puntu baino gehiago 

duten herrialdeak
Gutxienez % 95 % 99,64

Sustainalytics edo RobecoSAM 
erakundeen rankinga: 70 puntu baino 

gehiago
Gutxienez % 50

% 80,33
(rankinga dutenen 

artean)

Portaeraren ondorioz baztertzea:
Global Compact itunaren printzipioren 

bat betetzen ez duten eta/edo 5. 
mailako gatazka duten konpainien 

posizioak

% 0
(posizioak desegitea 

bazkidearentzat kaltegarria 
denean izan ezik)

% 0,00

4. mailako gatazkak edo zaintzapeko 
balioak. - 22 konpainia 

zaintzapean

Ondorengo taulan laburtzen dira 2018/12/31n lortutako datuak:

2018. urtean aktiboki kudeatu ditugu gure 
inbertsioak egiten ditugun merkatu eta aktiboen 
berezko finantza-arriskuak, baita ingurumen-
arriskuak, arrisku soziolaboralak eta gobernu 
onari dagozkionak ere, epe ertain eta luzerako 
errentagarritasun/arrisku binomio hobea frogatzen 
duten konpainiak hautatzeko, gure erakundearen 
gizarte-erantzukizuneko balioekin bat.

Horretarako, hiruhileko analisia egiten dugu 
enpresak non inbertsioak, egiten ditugun ESG 
gaiekin zerikusia duten gatazka edo gorabeheraren 
batean nahasita dauden egiaztatzeko. Nazio 
Batuen Mundu Itunaren printzipioak betetzen 
diren ere aztertzen dugu. Gatazka larria izanez 
gero edo Mundu Itunaren printzipioak betetzen ez 
badira, konpainia jakin batzuk ezgaitzat jotzen dira 
gure inbertsioetarako.

Halaber, inbertsioak egiteko erabiltzen ditugun 
Erakunde Kudeatzaileak urtean behin aztertzen 
ditugu, eta haiekin elkarrizketa aktiboa 
mantentzen dugu egokiak direla bermatzeko.

Adibide gisa, Erakundearen 
ondarearen balorazio sozialaren 
ondorioz posizio jakin batzuk 
“ezgaitzat” jo direnez 
saldu egin dira.

16 17



Inbertsiogile instituzional garenez, inguruko en-
presetan inbertitzearen bidez gure ekonomia 
garatzen laguntzea gure eginbeharra dela uste 
dugu. Enpresa kotizatuetan egindako inbertsioez 
gain, zuzeneko inbertsioa egiten dugu ORZAren 
bitartez.

Inbertsioak gauzatu dira berrikuntzako, biotekno-
logiako eta energia-eraginkortasuneko enprese-
tan, besteak beste. 2018. urtean Orzaren bitartez 
egindako inbertsioak 8.384 milioi eurotik go-
rakoak izan dira eta haren partaidetzako enprese-
tan 173 lanpostu berri sortzen lagundu dute.

Gogorarazi beharra dago 2016. urteaz geroztik 
PRIrekin lankidetzan ari garela “PRI Statment on 
ESG in Credit rating” ekimenean, ebaluazio-agentzia 
nagusiei beren kalifikazioetan ingurumen-irizpideak, 
irizpide sozialak eta gobernu onari dagozkionak 
txerta ditzaten eskatzeko. Ekimen horrek abian 
jarraitzen du 2018. urtean. 

Bertako 5 start-upetan zuzenean parte hartu 
dugu 1.007.631,96 €-ko inbertsioarekin eta 3 
mikrokreditu berri eman dira. 

Ziklo berri batekin hasi dugu 2019. urtea, 
2019-2021 aldirako Plan Estrategikoa aur-
keztuko den urtea. Plan horren gogoetan 
eta diseinuan Batzordeko kideak eta talde 
kudeatzaileko kideak parte hartzen ari dira, 
gure bazkideen behar eta iritziei begirik kendu 
gabe eta betiere gaur egungo inguruabarrak 
kontuan izanik —pentsioei buruzko eztabaida 
guztien ahotan dago eta astero daude erretira-
tuen manifestazioak—, GEROAko eredua beste 
lurralde batzuetara hedatzeko proposamenak 
eta Gizarte Segurantzaren defizitaren etenga-
beko hazkundea. Horrek estutasunean jartzen 
ditu Europako erakundeak eta ongizatearen 
estatuaren puzzlean gero eta beharrezkoago-
tzat hartzen hasi dira pentsioen osagarriak.

2018. urtean akziodunen/bonudunen 16 batza-
rretan egikaritu da boto-eskubidea. Boto-
eskubidea egikaritzen dugu konpainietan non 
inbertsioak egiten ditugun (non %0,05etik 
gorako partaidetza dugun), gure bazkideen 
interesak ordezkatzeko, betiere konpainien epe 
luzerako jasangarritasunaren alde eginda eta 
ingurumen-irizpideak, irizpide soziolaboralak 
eta gobernu onari dagozkionak kontuan izanda. 
Gainera, elkarrizketa aktiboa izan dugu ESG gaien 
inguruan konpainia batean.

Neurri zehatzei dagokienez, eta arreta itsas 
kutsaduraren, hondakin plastikoen eta baliabide 
urrien berrerabileraren erronketan jarrita, 
enpresek pellet-galerarik gabeko plastikoaren 
hornidura-kateen garapenaren lider izateko 
aukera dutela uste dugu, horiek baitira itsas 
kutsadura mikroplastikoaren zuzeneko bigarren 
iturria, ozeanora urtean 200 mila tona baino 
gehiago isurtzen da eta. GEROAtik “Hornidura-
kate globaletan plastiko-pelleten galerari 
aurre egitea” ekimenean parte hartu dugu eta 
hau eskatu diegu sektoreko enpresei:

• Beren enpresaren barruan eta hornidura-
kate osoan pellet-galerarik ez izateko hel-
burua lortzeko konpromisoa.

• Helburu horri lotutako aurrerapena horni-
dura-kate osoan ebaluatzeko konpromisoa, 
elkarlaneko garapenaren bitartez eta indus-
triaren tresna egokiak ezarrita.

Geroan jakin badakigu ingurumen-esparruan, esparru sozialean eta gobernu-esparruan (ESG) eragina 
duten ziurgabetasunak gure inbertsioetan modu proaktiboan kudeatu behar direla. 

Klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzeko asmoz, PRIk bultzatutako hainbat ekimenetan parte 
hartu du Geroa Pentsioak BGAEk. Beste erakunde batzuekin lankidetzan, 2017. urtean inbertsiogileek 
G7 eta G20 taldeei zuzendutako klima-ekintzari buruzko gutuna sinatu genuen, Parisko 
Akordioarekiko babesa adierazteko eta gobernuei akordioa bete-betean babesten eta aplikatzen 
jarrai dezatela eskatzeko. Ekonomia jasangarri eta karbono gutxikoranzko trantsizioak oparotasuna 
bultzatuko duela eta enplegu-sorreraren eragile garbia izango dela uste dugu. Alabaina, trantsizio-
erronkak langileentzat, erkidegoentzat eta herrialdeentzat izango dira aldaketa hori gertatu ahala. 
Horregatik, inbertsiogile instituzional garenez, 2018. urtean konpromiso publikoa hartu dugu klima-
aldaketaren aurkako borrokan langileentzako eta erkidegoentzako bidezko trantsizio baten alde 
lan egiteko.

Ildo horretan, Geroa Pentsioak BGAEko langileek, kausarekin konprometituta, aho batez erabaki dute 
plastikoak murrizteko nork bere harea-pikor ekartzea, eta botilako ura kontsumitzeari utzi diote.

AKZIODUN AKTIBOAK GARA

EKIMENAK 

GIPUZKOAN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN INDUSTRIA EHUNA SORTZEA

EKINTZAILETZA ETA BERRIKUNTZA ETA ORAIN, ZER?

GEROAk egindako zuzeneko 
inbertsio horri esker, enpresa 
onuradunek 52 lanpostu sortu ahal 
izan dituzte.

Signatory of:

Statement on ESG in credit ratings
https://collaborate.unpri.org/group/statement-on-esg-in-credit-
ratings-2406

Tackling plastic pellet loss across global supply chains
https://collaborate.unpri.org/group/tackling-plastic-pellet-loss-across-
global-supply-chains-3200

Global investor letter to G7 and G20 governments on climate change
https://collaborate.unpri.org/group/global-investor-letter-to-g7-and-g20-
governments-on-climate-change-2776

Statement of investor commitment to support a just transition on 
climate change
https://collaborate.unpri.org/group/statement-of-investor-commitment-to-
support-a-just-transition-on-climate-change-3191
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GOBERNU ORGANOAK
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Batzar Nagusia eta Gobernu Batzordea dira 
gobernu-organoak. ADEGIK eta ELA, LAB, 
CCOO eta UGT sindikatuek modu pareki-
dean osatzen dituzte.

Nabarmendu beharra dago 2018. urtean aldaketa 
bat izan dugula, gure idazkari Mari Cruz Vicente 
Peralta, CCOOko ordezkaria, CCOOko estatu-mailako 
sindikatu-ekintzako idazkari konfederal izatera igaro 
baita. Miguel Reimundezek hartu du haren tokia. Kide 
berri gisa Oscar Arenas daukagu gure artean. 2017. 
urte-amaieran izendatutako Zorion Ortigosa eta Itziar 
Garmendiarekin batera izan zen harrera-ekitaldian. 
Guztiei azaldu zitzaien GEROAko eredua ekitaldi 
horretan.

ALDAKETAK ARAUDIAN
Prestazioen Araudiko 6.3.1 artikulua aldatu dugu, hu-
rrengo azalpena sartuta:
Osatugabeko prestazio edo mobilizazioak, sei hilabete-
tan mantenduko dira Entitatean, epe hori igarota, doku-
mentazioa itzultzen saiatuko da  edo posible ez balitz 
deuseztatuko da. 
Eskaera hori ez da jasotzat hartuko.

2018. urtean hauek izan dira karguak:

Lehendakaria:

Joseba Villarreal Olaizola
(ELAkoordezkaria)

Lehendakariordea:

Nerea Zamacola
(ADEGIko ordezkaria)

Idazkaria:

Miguel Reimúndez
(CCOOko ordezkaria)

Diruzaina:

Patxi Sasigain
(ADEGIko ordezkaria)

Gobernu-organoetako kide bakar 
batek ere ez du inongo ordainsaririk 
jasotzen erakundearen ordezkari 
izateagatik.

BATZAR NAGUSIA

UGT 4

CC.OO. 8

ELA 25

LAB 16

ADEGI 53

GOBERNU BATZORDEA

UGT 1

LAB 4

CC.OO. 2

ELA 6

ADEGI 13

4 8
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MERKATUEN BILAKAERA5

Merkatuak sinkronizazio positiboa aurreikusi 
zuen munduko hazkundean 2018. urterako, 
tasa onargarriak aurreikusita gune ekonomiko 
guztietan, eta estimulu-politikak eta deflazioa 
atzean geratuko zirela ezarri zuen. 

Finantza-merkatuen bilakaera txarra izan da 2018. urtean eta, tamalez, aktibo gehienetan. Ia aktibo 
bakar batek ere ez du babesik eman, eta, hortaz, oso zaila izan da itzulkin negatiboak izan dituzten 
aktiboak konpentsatzeko neurriko itzulkin positiboak aurkitzea. Likidezian inbertituta egon izan balitz 
ere, itzulkina negatiboa izango zen.

Finantza-merkatuen bilakaera negatibo horretarako arrazoiak era askotakoak izan dira:

• Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko 
merkataritza-gerraren garapenak sortutako 
ziurgabetasuna. Oso eragin negatiboa izan du 
finantza-merkatuan, bereziki burtsa-merkatuan, 
eta oso eragin berezia izan du automobilgintza 
eta teknologia bezalako sektoreetan.

• Ameriketako Estatu Batuetako Erreserba Fe-
deralaren interes-tasen igoeraren maila handie-
naren aurreko zalantzek herrialde horretako eko-
nomiaren berehalako atzeraldiaren beldurra sortu 
dute. Gainera, Trump lehendakariak etengabe era-
gotzi du bere herrialdeko banku zentralaren man-
datua, eta Powell arduraduna kargugabetzearen 
inguruko zurrumurruak ere izan dira.

• Zikloa moteltzearen zantzuak: seinaleak mis-
toak badira ere, adierazle aurreratu batzuen ara-
bera ekonomiaren hazkunde-erritmoa mantsotu 
egin daiteke, batez ere Europan, Japonian eta 
Txinan.

• Ahultasun politikoa Europan: kutsu popu-
lista duten zenbait gobernu iritsi dira boterera, 

bereziki Italian, eta 
defizitari eta zor pu-
blikoari eusteko Euro-
pako politiken aurkako 
jarrera hartu dute; ho-
rrez gain, Merkelen 
ondorengotzak eta 

ordenarik gabeko Brexitaren arazoak ziurgabe-
tasuna sortu dute.

• Ameriketako Estatu Batuetako 
barne-politika: Trumpen lehen-
dakaritza, aurreikus zitekeen 
moduan, ez da batere lasaia 
izaten ari herrialdearen bar-
ne-politikari dagokionez. 
Agintaldi erdiko hautes-
kundeetan errepublika-
noek gehiengoa galdu 
dute Kongresuan. Horrek 
areagotu egin du ziurgabe-
tasuna. Horren froga dugu, 
besteak beste, urteko azken 
egunetan gertatu zen adminis-
trazioaren itxiera. 

• Ameriketako Estatu Batuetako errenta 
aldakorreko merkatuan egin diren balorazio 
zorrotzek marjina txikia utzi dute akzioen 
merkatuek gora egiteko, batez ere sektore 
teknologikoan. Horretaz guztiaz gain, enplegu 
beteko hedapen-aroaren azken fasearen 
aurrerakin modukoa, soldata-kostu handiagoak 
eta etorkizunerako enpresa-marjina txikiagoak 
kontuan hartzen baditugu —2018. urtean 
maximoen punta izan da—, hobeto uler daiteke 
urteko azken hiruhilekoan izan den beherakada.

© doddis77 / Shutterstock.com
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Urtea baikortasun handiarekin hasi zen, Europako 
hazkundea % 2tik gora finkatzen zen, garatzeko 
bideko herrialdeek aurrera jarraitzen zuten 
erreformekin, tasak txikiagoak izan arren, eta 
Ameriketako Estatu Batuak, zerga-erreformak 
emandako bultzadarekin, herrialde garatuen 
ekinaldiaren lider ziren eta aurrera jarraitzen 
zuten interes-tasak igotzeko politikarekin (% 
0,25 hiruhileko bakoitzean). Bazirudien, hain 
zuzen, inflazio-tasa handiagoak izan zitezkeela 
beldur nagusia. 

Alabaina, Protekzionismoa izan da urteko 
giltzarrietako bat, gero eta garrantzi handiagoa 
hartu baitu, batez ere Ameriketako Estatu Batuen 
eta Txinaren arteko auzian. Sektore teknologikoan, 
bereziki ZTE eta Huawei bezalako enpresetan 
izan du eraginik handiena. Trump lehendakariak 
merkataritza-zigorrak ezartzen hasi zuen 
urtea, orokorrean Txinaren aurka eta altzairuan 
eta aluminioan Europaren aurka. Erreakzio 
gisa, herrialde horiek tarifak ezarri zizkieten 
Ameriketako Estatu Batuetako zenbait produkturi. 
Mehatxu guztien ondoren, azkenik Ameriketako 
Estatu Batuek berriz negoziatu dituzte Kanada 
eta Mexiko arteko Nafta merkataritza-akordioak 
eta merkataritza askeko akordio bat Japoniarekin, 
eta kendu egin dituzte Europari ezarri zizkioten 
merkataritza-zigorrak. Txinarekiko harremana, 
ordea, korapilatsuagoa da.

Nazioarteari dagokionez, Korean egoerak ho-
bera egin du lehen hiruhilekoan bizi izandako 
tentsioen ondoren, eta horrek murriztu egin du 
inguru horretako presio politikoa. Alabaina, Ira-
nen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko ha-
rremanek okerrera egin dute eta hautsi egin da 
akordio nuklearra. Turkiak ere tentsio politikoko 
unea izan du, ordurako arazoak zituen ekono-
miaren kaltetan. Izan ere, turkiar lirak inoiz ez 
bezalako debaluazioa izan du eta interes-tasek 
nabarmen egin dute gora. Urte-amaieran egoera 
bideratuta dagoela dirudi. Urtean zehar hautes-
kundeak izan dira Mexikon eta Brasilen. Mexikon 
ezkerreko hautagaiak lortu zuen gehiengoa eta 
Brasilen kutsu populistako hautagaiak. Azken 
kasu horretan, burtsa-merkatuaren igoera han-
dia eragin zuen.

Bestalde, Europako Banku Zentralak iragarri 
zuen, espero zen moduan, aktiboak erosteko 
programa (QE) 2018. urte-amaieran bukatuko 
zela. Horren ondorioz, erakunde horren 
balantzeak gora egiteari utziko zion. Epemuga 
dutenak besterik ez dira berrinbertituko aktibo 
berrietan. 

Dena den, nabarmendu beharra dago Amerike-
tako Estatu Batuetan enpresa-mozkinek maxi-
mo historikoa markatzen zutela, % 20tik gorako 
batez besteko hazkundeekin, eta Europako 
emaitzek ere bide bera erakusten zutela, nahiz 
eta hazkunde apalagoak izan, %10ekoak, bai-
na esanguratsuak. Hala eta guztiz ere, urteko 
azken hiruhilekoa beldurgarria izan da benetan 
finantza-merkatuen ikuspuntutik, Ameriketako 
Estatu Batuetako Erreserba Federalak inte-
res-tasak igo izanaren eta aurrez zehaztutako 
guztiaren ondorioz. Horrek beherakada garran-
tzitsuak ekarri ditu eta 1930. urteaz geroztiko 
abendurik okerrenetakoa izan da Ameriketako 
Estatu Batuetako burtsa-merkatuan, porrota 
bizkortu eta sakondu duten salmenta masiboen 
programa automatikoen ondorioz hein batean. 

Bestalde, batez ere Europako, Txinako eta Japo-
niako jarduera-adierazle asko ahulezia nabarme-
na islatzen hasi dira. Europako kasuan, diesel-mo-
tordun ibilgailuen produkzioa gelditzeko erabakia 
iragarri izanak automobilen eta osagaien sektore 
garrantzitsuan eragin duen nahaste-borrastearen 
ondorio izan da neurri handi batean.

ERRENTA ALDAKORRA

Eurostoxx
Alemania
Frantzia
Espainia

Italia
E. Batua

AEB
Japonia

Garatzeko bid.
Globala

-% 14,34
-% 18,26
-% 10,95
-% 14,97
-% 16,15

-% 12,48
-% 6,24

-% 12,08
-% 16,64
-% 10,44

ERRENTA FINKOA

Alemaniako bonua
Frantziako bonua
Espainiako bonua

Italiako bonua
Portugalgo bonua
Erresuma Batuko b.
AEBetako bonua
Japoniako bonua

EBko kreditua

% 2,69
% 1,14

% 2,82
-% 1,94
% 4,12
% 1,49

% 0,90
% 0,94
% 0,41

DIBISAK/Euroa

Dolarra
Yena 

Libera

% 4,83
% 7,73
-% 1,12

LEHENGAIAK

Petrolioa
Urrea

Nekazaritza
Metalak 

-% 20,42
-% 4,46

-% 10,79
-% 19,48

Politikaren alorrean, Italiak eta izaera populista 
duen gobernu-koalizio berriak gatazka garran-
tzitsuak izan dituzte Europako Batzordearekin, 
baina azkenean Italiako gobernuak onartu egin 
ditu aurrekontu-mugak. Tentsiorik handieneko 
unean, maiatzean, Espainian gobernu-aldaketa 
izan zen Alderdi Sozialistaren zentsura-mozio 
baten ondorioz. Bi alderdi horien ondorioz he-
rrialde periferikoetako arrisku-primek gora egin 
zuten, baina azkenean maila ertainetan amaitu 
zuten urtea. 

INDIZEEN BILAKAERA

Merkelen alderdi politikoak izan duen atzeraka-
da handiaren ondorioz, politika eta Alemaniako 
gobernuaren buruzagitza uzteko eguna finkatu 
du politikariak, eta horrek ziurgabetasuna gehi-
tu dio Europako proiektu osoari. Merkel-Macron 
tandemak Europako proiektuari bultzada ema-
teko aukera bertan behera geratu da bi buruza-
giek izan dituzten barne-arazoen ondorioz. Eu-
ropan jarraituta, Theresa May, Erresuma Batuko 
lehen ministroa, Europar Batasuna uzteko akor-
dio batera iritsi da, baina herrialde horretako go-
bernuak arazo garrantzitsuak ditu parlamentuak 
banantze akordioa onar dezan. 
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Errentagarritasun negatiboaren arrazoi nagusiena errenta aldakorrean izandako agerpena da (–% 4,23), 
eta, neurri txikiagoan, merkatu-balioko errenta finkoa (–% 0,84); zorroaren gainerako osagaiek portaera 
laua izan dute ekitaldian zehar.

Hauek dira haztatu gabeko eta haztatutako errentagarritasunak:

27

Errenta Aldakorra
Gainerakoak

Zuzeneko Inbertsioa
Merkatu Balioko E.F.
Epe Laburrerako E.F.

Epemugarako E.F.

% 35
% 3
% 4
% 36
% 11
% 11

% 100,00

-% 12,09
-% 3,33
% 3,75
-% 2,33
-% 0,18
% 3,18

-% 4,23
-% 0,10
% 0,15

-% 0,84
-% 0,02
% 0,35

ERR. GORDINA
GASTUAK

ERR. GARBIA

-% 4,69
-% 0,15

-% 4,84

AKTIBO MOTA HAZTAPENAK HAZTATU GABEKO 
ERRENTAGARRITASUNA

AKTIBO MOTAREN 
ARABERA HAZTATUTAKO 
ERRENTAGARRITASUNA

Hau da aktibo motaren araberako itzulkinerako ekarpena:

% 0,00

-% 1,00

-% 2,00

-% 3,00

-% 4,00

-% 5,00

-% 6,00

-% 4,23 -% 0,10 % 0,15

-% 0,84 -% 0,02

% 0,35

-% 0,15 -% 4,84

AKTIBOAREN ARABERAKO ERRENTAGARRITASUN HAZTATUA (2018)

26

1. FUNTSA

1. funtsaren zorroan daude hornidura teknikoen —bazkideak bere gain hartzen du horien inbertsio-
arriskua— eta errenta aktuarialak dituzten bazkide eta onuradunen hornidura matematikoen euskarri 
diren aktiboak. Funts horren 2018/12/31ko ondarea 1.954 milioi eurokoa da.

Inbertsio-zorro horren errentagarritasuna negatiboa izan da: –% 4,84. Erakundearen errentagarritasun 
konposatua, hasieratik, % 6,10 da; horrek esan nahi du hasieratik % 288 handitu duela balioa. 

Errentagarritasuna jasandako arriskuarekin konparatzen badugu, zenbateko hauek lortuko ditugu: 
likidazio-balioaren hegakortasuna % 5,10 izan da 2018ko ekitaldian. Arrisku-unitateko errentagarritasun-
soberakina neurtzen duen Sharpe ratioa –0,95 izan da. Antzeko ezaugarriak dituen eredu zorro batean, 
errentagarritasuna –% 3,75 izan da, hegakortasuna % 4,00 eta Sharpe ratioa –0,94.

Zorroaren kudeaketa aktiboa izan da, nagusiki errenta aldakorrean, balioa handitzeko aukera ona izan 
lezaketen ahalmen handiko herrialdeak, sektoreak eta baloreak ardatz hartuta. Burtsa-merkatu guztietako 
beherakada orokorren ondorioz, ekitaldiko azken hiruhilekoan batik bat, likidazio-balioak behera egin du 
eta herrestan eraman ditu mozkin metatuak —urriak ziren, beste aktiboen errentagarritasun txikiaren 
ondorioz—, bereziki Europako errenta finkoaren kasuan, tasa negatiboak baititu epe laburrean eta hutsetik 
hurbilekoak epe luzeetan. 

Oso zaila izan da hegakortasunari eustea, eta urte osoan estaldura-tresnak erabili badira ere, ez dute 
espero zen bezala funtzionatu, bereziki azken hiruhilekoan.

Zuzeneko inbertsioari dagokionez, Erakundeak zorroaren % 2,58 ORZA AIEn inbertituta dauka. Izan ere, 
% 50eko partaidetza du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-ehunaren sozietateetan inbertitzeko eratu 
zen erakundean. 2018. urtean 8,84 milioi euroko inbertsioak egin ditu Orzak.

Orza AIE sozietatea kostu-balioaren arabera baloratzen da, balorazio-zuzenketen ondoriozko zuzkidurak 
kenduta eta gauzatutako eta banatu gabeko gainbalioak gehituta.

Gipuzkoako gizartearekiko konpromisoarekin bat etorriz, GEROAk zuzeneko inbertsio-lerro espezifikoa 
sortu zuen 2016ko ekitaldian “Start Up” moduko enpresentzat, Elkargirekin lankidetzan. 2018. urtean 
ekimen hori Cybersurgery konpainian egindako inbertsioan gauzatu da: zenbait ekitalditan 1 milioi eu-

roko inbertsioa egiteko konpromisoa; oraingoz 300 mila 
euroko inbertsioa egin delarik. Horrez gain, 2 kapital-za-
balkuntza egin dira Metal 78 (150.000 €) eta Nesplora 
(27.632 €) konpainietan.

Errenta finkoaren kudeaketa iraupen ertaina eta 
laburra mantentzean eta berrerosteko ituna du-
ten bonuetan inbertitzean oinarritu da, itun hori 
ez duten bonuek baino etekin handiagoak sortzen 
dituzte eta. 

Inbertsioa nagusiki eurotan gauzatuta dago (% 
92) eta neurri txikiagoan Ameriketako Estatu Ba-
tuetako dolarretan (% 6,5).

Ekitaldiaren itxieran, inbertsio-zorroa 1.895 mi-
lioi eurokoa da, likidezia eta etorkizunekoetan 
konprometitutako zenbatekoa barne, eta perio-
difikatutako eta kobratu gabeko interesak sartu 
gabe. Euskal Autonomia Erkidegoko baloreetako 
inbertsioa % 14,59 da.
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2. FUNTSA

2. funtsaren zorroan prestazioak aldi baterako errenta gisa kobratzen ari diren bazkideen ondarea 
biltzen duten aktiboak daude. 

2. funtsaren ondarea 31,2 milioi eurokoa da eta likidezian eta epemugarako errenta finkoko baloreetan 
gauzatuta dago, zeinak hilero ordaintzen diren prestazioak osatzeko erabiltzen diren. Horri esker 
errenten balioa % 1,5 handitu da.
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Urterako espero den errentagarritasuna % 3,42 
inguru da eta hegakortasuna % 6,58. Joan den 
urtean bezala, binomio hori 0 inguruko mailetan 
dagoen errenta finkoaren eta balioa handitzeko 
itxaropen apalak dituen errenta aldakorraren 
ondorio da. Esan daiteke errenta aldakorra dela 
balioa sor dezakeen bakarra.

Errenta aldakorreko merkatuan, analistek he-
gakortasun handiagoko urte-hasiera iragartzen 
dute, eta enpresa-emaitzen eta Ameriketako 
Estatu Batuetako interes-tasen bilakaeraren 
mende egongo dela nabarmentzen dute. Ame-
riketako Estatu Batuetako burtsarako mozkinak 
% 12 haztea espero da eta Europako burtsarako 
% 11 espero da.

Gure kudeaketari dagokionez, 2019. urtean 
errenta aldakorraren haztapena % 30eko ge-
hieneko puntualeraino jaisten da, urteko batez 
bestekoaren % 25erako joerarekin, hegakorta-
sun handiak eta galerak saihestearren, nahiz 
eta horiek iragankorrak izan daitezkeen.
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% 0,24

% 0,71
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% 2,74

% 1,72

% 2,68

% 1,28

% 0,00

10 urterako tasa
2018-12-31n

2018ko ekitaldia ia erorketa askean amaitu 
ondoren, 2019. urteko bilakaera zalantzaz 
beteta agertzen da. Oro har, analistek aurkezten 
duten koadro makroekonomikoan hazkunde 
urriak ikus daitezke mundu-mailan, inflazio-
tentsiorik gabeak, interes-tasa egonkorrak eta 
% 7 inguruko tasetan hazten diren mozkinak.

Ameriketako Estatu Batuetako politikaren eta 
merkataritzaren ziurgabetasunak baldintzatu 
egingo du bilakaera, batez ere administrazioaren 
itxiera fiskala eta kanpo-merkataritzari buruzko 
Txinarekiko negoziazioak oinarri. Ameriketako 
Estatu Batuen diru-politika egonkorragoa dela 
dirudi eta interes-tasek ia urte osoan gora ez egi-
tea espero da. Alabaina, lan-merkatuak egungo 
sendotasuna erakusten jarraitzen badu, Erreserba 
Federalak ustekabean har lezake merkatua igoera 
berriekin, baina gaur egungo egoerak ez du ha-
lakorik aurreikusten. Ameriketako Estatu Batuen 
diru-egonkortasun horrekin, garapen bideko 
merkatuak eta etekin handiko bonuak apustu 
garbiak izan daitezke. Dolarrak, ordea, beheran-
zko mugimendu batzuk izan ditzake.

Europan, bestalde, Brexitari buruzko erabakia, 
Italiako egoera, automobil-industriaren bilakabi-
dea eta diru-politika zein izango den erabakitzea 
dira urteko lehen hilabeteetarako katalizatzaileak. 

Errenta finkoaren kapituluan, Europan batik 
bat, Europako Banku Zentralaren mezuren ba-
ten zain daude, lehenik erakundearen buru nor 
izango den jakitearren, Draghiren agintea amait-
zen denean, eta, azkenik, 2019. urte-amaieran 
interes-tasen goranzko mugimenduren batekin 
hasten den ikustearren. Gaur egungo mailak 
“errentagarritasun gabekoak” dira, eta horrek 
ondorio negatiboak ditu finantza-sektore osoan 
eta errenta finkoko zorroan.

2019. URTERAKO AURREIKUSPENAK

Baliabide propioek erakundearen ondare garbia 
eratzen dute, 42,8 milioi eurokoa. Aukera 
ematen dute 0,05 milioi euroko gutxieneko 
kapital soziala, 2,40 milioi euroko segurtasun-
marjina eta 2,74 milioi euroko kaudimen-marjina 
estaltzeko, eta 37,61 milioi euroko borondatezko 
erreserbak mantentzeko. 

Aktibo gehienak likidezian gauzatuta daude, eta 
747 mila euro ditu start upentzako kredituetan eta 
bazkideentzako mikrokredituetan, Gipuzkoako 
ekonomia sustatzeko onartutako zuzeneko 
inbertsio-lerroei jarraikiz. 2018. urtean 30.000 
€ eman dira mikrokredituetan (2 bazkide) eta 
500.000 €-ko kreditu bat eman zaio Irisbond 
Start Upari.

BALIABIDE PROPIOAK
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