
 
 
 

 “GEROAk ziurtasuna ematen du eta aurrezkia posible dela 
erakusten du” 

 

 
 

 
Ana Belén Juaristik, Engranajes Juaristi Gipuzkoako enpresaburu eta GEROAren 
Gobernu Organoetako kideak, uste du osagarri horrek “segurtasuna” eta “emaitzen 
errentagarritasuna” ematen duela, eta hori “nabaria” dela. Bere ustetan, langileekin 
“komunikazioari dagokionez bada egitekorik oraindik”, baina inkestek frogatzen 
dute “GEROAren asmoa ulertzen ari dela”. 
 
 
 

 Engranajes Juaristi enpresako arduraduna zara 1983az geroztik, nola iritsi 
zinen industria-enpresaren alorrera? 
 
Engranajes Juaristi familia-enpresa da. Nire aita eta osaba hasi ziren 
proiektuarekin eta, beraz, ikasketak amaitu nituenean, bertan hasi nintzen 
lanean. Beste gauza batzuk egin nituen arren, oposaketa batzuetara aurkeztu 
nintzen adibidez, ia adostuta zegoen nik bertan lan egitea, eta administrazio-
gaietan hasi nintzen. 

  



 
 

 Hainbat sari irabazi dituzu zure lan profesionalagatik, eta erakunde-kargu 
batzuk ere izan dituzu (Adegin eta Confebasken), nola bizi izan dituzu 
arrakasta horiek? 
 
Egia esan, bata bestearen atzetik datozen gauzak dira. Enpresaburua naiz, eta 
Engranajes Juaristi Adegiren bazkidea da. Hala, une zehatz batetan Gobernu 
Organoetako kide izateko esan zidaten. Erronka onartu, eta horren ondotik 
etorri zen Confebask, eta bertan presidenteorde izan nintzen. 
 
Gobernu-organo horien parte zaren heinean, Adegik parte hartzen duen beste 
foroetara joateko aukera duzu, GEROA kasu honetan bezala, eta beste 
enpresaburuekin batera parte hartzen dut bertan.  
 
GEROA enpresa gisa egiten dugun jardueraren parte da, eta hilero enpresa eta 
langile gisa kuota bat ordaintzen dugu. 
 

 Engranajes Juaristi GEROAren Gobernu Organoak osatzen dituzten 
enpresetako bat da, zeintzuk izan ziren arrazoi nagusiak enpresak bertan 
parte hartzeko? 
 
Ordezkaritzak irekiak dira beti eta, izan ere, nik Adegiren izenean hitz egin 
dezaket, parte-hartzearen alde ekimen asko egiten dituen organismoa da. 
Garrantzitsuena, eta hortik gero ordezkaritzara salto egiten dute askok, 
prestakuntza da. Adegin bada “E-gerentes” deitzen den ikastaroa eta ikastaro 
horretara joan garen enpresaburu asko, egun, Adegi, Confebask edota 
GEROAren gobernu-organoetan gaude. 
 

 Zure ustez, gainerako enpresak behar bezala ordezkatuta al daude Organo 
horietan? 
 
GEROAn ordezkaritza paritarioa da: mahaiko pertsonen % 50 enpresa 
mundukoak gara eta gainerako % 50a Gipuzkoako 4 sindikatu nagusietako 
pertsonak dira. 
 

 GEROAren zeregina beharrezkoa al da zuretzat? Gipuzkoako faktore 
bereizgarri positiboa al da? 

 
Bai. GEROA Sidero fondotik sortu zen, bertan erabaki baitzen Gipuzkoako 
langileen etorkizuna ziurtatzeko ahalegina egin behar zela. Ideia hori izan zuen 
abiapuntu, eta horretan dihardu geroztik. 
 
 



 
 
Komeni da GEROAren jatorria gogorarazi eta ezagutzea, baina baita zertarako 
balio duen jakitea ere. 
 
GEROAren helburua langileek segurtasuna emango dien osagarri bat edukitzea 
da, pertsona batek laneko egoera aktiboa aldatu eta pentsioa jasotzen duenean 
beldurrik izan ez dezan. 
 
Aldaketa horretan erosteko ahalmena galtzen da eta hori da GEROAk 
eskaintzen duen osagarritasuna, fondoak behar bezala artikulatzea, urtez urte 
frogatu den moduan. 
 
Hori guztia garai bakoitzeko egoera ekonomikora eta Eusko Jaurlaritzak zein 
Europak inposatutako araudietara egokituta egiten du.  
 

 Zure iritziz, zer garrantzi du GEROAk euskal industria-ehunean bere 
ondarearen % 15 inbertitzeak? 
 
Araudiak % 15 hori mugatzen du, eta hori bete egin behar da, baina nire ustez, 
Gipuzkoako enpresa eta ehunaren alde apustu handiagoa egin behar da, kapital 
garrantzitsua delako eta, bereziki beharrizan-uneetan, bultzada eman 
dezakeelako. 
 
Edonola ere, GEROAren moduko entitate batetan, diru-bolumen handi duen 
aldetik, segurtasuna ezinbestekoa da. Egiten diren inbertsioek zuhurtziaren 
baitan egiten diren itzulkinak dituzte, noski, kolektibo handi baten dirua 
kudeatzen ari garelako eta gure berariazko xedea pentsioak osagarritzea 
delako. 
 
Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak neurri batzuk ipintzen ditu eta GEROAk, 
batzuetan, mugak ditu Gipuzkoako ehunaren alde apustu egiteko inbertsio 
zuzenak egiteko. 
 
Horiek dira jokoaren arauak, ez diot aldatu ezin direnik, izan ere, maiz, esan 
egin behar da. 
 

 Zer garrantzi du GEROAk inbertsiorako sozialki arduratsua izateko irizpideak 
edukitzea? 

 
Gipuzkoako langileen dirua da, eta guk zeregin bat dugu. Egikaritzean, 
errentagarritasuna, noski, kontuan hartu behar da, kapital horrek galerarik izan 
ez dezan eta itzulkinak jaso ditzan; baina etika-mentalitateari jarraiki, 
garrantzitsua da jakitea non egiten ari garen aurrezki-gordailuak.  



 
 
Garrantzitsua da eta oso ondo kudeatu behar da, horrek dakarren 
zailtasunarekin, fondo bat etikoa eta gardena dela jakitea oso zaila baita. 
 

 Gizartearen zahartzeak pentsioen sistema publikoan eragiten dituen 
desorekak kontuan hartuta, nola azalduko zenieke GEROAren garrantzia 
langile gazteenei? 

 
Biztanleriaren piramidea inbertitzen ari da eta langileek erretiroan beren 
erosteko ahalmenari eusteko zein neurri artikulatzen ditugun aztertu behar 
dugu. 
 
GEROA aurrezki pertsonala da, langile bakoitzarena, pentsioa osatu dezan, 
baina beste langileena inbertitzeko ere erabiltzen da. Zenbateko horiek fondo 
partekatu baten bidez inbertitzeak abantaila garbia du; portzentaje bat 
industria-ehuna reaktibatzeko erabili eta, hala, lanpostu berriak sortzen dira, 
fondo horiek balioa galdu gabe eta lortu nahi den errentagarritasuna lortzea 
alboratu gabe betiere. 
 
Hala eta guztiz ere, nire ustez, bada dikotomia bat, polaritate bat gure 
gizartean. Alde batetik, espiritu indibidualista du oraindik eta, bestetik, 
ongizate-gizartearen parte izatea gustatzen zaigu. Nola uztartu hori? 
 
Jaiotze-tasaren gaia jorra dezakegu, hori aldatzeko, baina gustatzen zaigun 
ongizate-gizarteak iraun dezan, horrek zertan datzan eta proposamenak 
lehenbailehen kalkulatzea dagokigu. Oraintxe bertan has gaitezke horretan. 
Ongizate-gizarteak aurrera egin dezan −eta bertan elkartasuna da 
lehentasuna−, zergak egon behar dira atzean, eta “nirea lehenengo” ideia 
alboratu behar da. Indibidualismoa kolektibotasunaren osagarri moduan 
mantendu behar da, orekatutako gizarte batean bizi ahal izateko. 
 

 Zer egin dezakegu ideia horiek gizartean sendotzeko? 
 
Lehenbizi, gardenak izan behar dugu, zenbakiak mahai gainean jartzeari 
beldurra kendu behar diogu. Zifra zehatzak, datak, jakin behar ditugu, eta 
alternatibak proposatu. Hala egiten badugu, partida irabazten joango gara.  
 

 Zein da, zure ustez, GEROAk enpresei egiten dien ekarpenik esanguratsuena? 
 

Segurtasuna eskaintzen dio pentsio-osagarriari eta segurtasun horri esker 
kolektibo baten parte diren pertsonek erosteko ahalmen hobea izan dezakete 
bizitza osoan zehar. 
 



 
 
Oraindik zergak ordaintzen ari direnentzat segurtasuna da, baita GEROA lortzen 
ari den emaitzen errentagarritasuna ere; horiek nabariak dira. 
 
Sortzen den kapital kopuru hori, baita ere, ahalik eta hoberen kudeatu behar 
da.  
 

 Nola eragiten die neurri horrek enpresei? (ekonomikoki, giza-baliabideei 
dagokienez). Nola azaldu langileei zer den GEROA? 

 
Komunikazioari dagokionez, badugu lana egiteko, zerbait egina datorkizunean, 
batzuetan, ahaztu egiten baita egiten ari zaren ahalegina, ez baita hilero-hilero 
jasotzen duzun diru bat. 
 
Osagarri hori jasotzen ari diren pertsonen adibideak jarri behar ditugu, langile 
guztiei azaltzeko osagarri horrek dituen abantailak. Oraindik egiteke dago lan 
handia, azaltzeko zergatik den ona eta zer eskainiko dien etorkizunean. 

 
Ez da etengabe jorratu beharreko gai bat, nominan txertatzen den kontzeptu 
bat gehiago delako, PFEZ bezala, adibidez. Langile berriak gehitzen direnean 
azaldu ohi da, edo norbaitek zalantzaren bat duenean.  
 

 Bazkide langileei GEROAk berriki egindako inkesta batetan, GEROAk egiaztatu 
zuen % 90ek GEROAri ekarpena egiten jarraitu nahiko lukeela, zer da zuretzat 
datu hori? 
 
Nire ustez, GEROAk duen asmoa ulertzen ari denaren seinale da. Gainera, 
aurrezten duzunean eta modu zehatz batetan egiten duzunean, GEROAn 
bezala, pertsona batzuek beste modu batetan gehiago aurreztea pentsa 
dezakete. Jendeak aurreztearen abantailak nabari dituenean, ildo horretan 
ahalegin handiagoa egitea pentsa dezakete. 
 
GEROAk segurtasuna ematen du eta aurreztea posible dela irakatsi.  
 

 Amaitzeko, errentagarritasuna, kobratzeko segurtasuna… bazkide langileei 
dagokienez GEROAn nabarmentzen diren balioak dira. Zure ustez, zein da 
eskaintzen duen baliorik garrantzitsuena?  

 
Azken urteotan pentsioen kaxa amaitzen ari dela entzuten ari bagara ere, ez 
dira urrats asko egin horri dagokionez. GEROAk, horren aurrean, segurtasuna 
eskaintzen du, aurrezkiari dagokionez, behintzat. 
 
 



 
 
Ideia gisa, iraultza bat da, langileek “derrigorrez” aurreztu behar izatea, 
etorkizunean jaso behar badute; oso berritzailea izan zen ideia hori 1996an 
ezarri zenean.  
 
Hala sentitzen jarraitzea espero dugu, elkar babestea erabakitzea. Pentsioak 
behar bezala lantzen eta horiek ez murrizten asmatzen badugu, etorkizunean, 
pentsio ona izateaz gain, osagarri on hori ere izango dugu.  


