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URTEA GAINDITUTA!
Pandemiak mundu mailako merkatuetan izan zuen eraginaren ondoren, 
urtea positiboan ixtea lortu da. Susperraldia ez da orekatua izan, eta 
inguru geografiko batzuk atzean geratu dira.
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Urtea burtsetan

Eta 2021ean zer?

ERRENTA ALDAKORRA ETA KUDEAKETA 
ALTERNATIBOAN GEHIAGO ERAGIN.

BGAEko bazkideen batez besteko adina 45 
urtekoa da, eta horrek inbertsio-epe luze 
samarra erabiltzea ahalbidetzen digu erretiro-
adina kontuan hartuz gero.

Egungo egoera konplexuan, eta errenta 
finkoaren errentagarritasunik ezaren 
arazoarekin,inbertsio-epe luze horrek aukera 
ematen digu errenta aldakorrarekiko esposizioa  
handitzeko eta, era berean, kudeaketa 
alternatiboko posizionamendua handitzeko, 
likidezia-primak jasotzeko. Horrek urteko 
hegakortasuna areagotu dezake, baina gure 
helburua ez da urtekoa, epe luzekoa baizik.

Errenta aldakorraren pisua

2020 ABE Helburua 
2021 ABE

%35%29

{GRAFIKOA} Erabakiak eta epe luzea
Epe luzeko ikuspegi batetik, gure ustez hori bait da BGAE bat kudeatzeko hartu behar den 
ikuspegia, Joera positiboari eustea lortu dugu. Epe luzean joera horrekin jarraitzeko erabakiak 
hartu dira, nahiz eta epe laburretan hegakortasuna handitu daitekeen.
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HIRU KPI EUS

2011 %1,61 %2,40
2012 %9,75 %2,70
2013 %8,43 %0,60
2014 %11,71 -%0,70
2015 %1,81 %0,30
2016 %2,87 %1,50
2017 %2,64 %1,10
2018 -%3,36 %1,00
2019 %5,99 %1,20
2020 %1,29 -%0,30

10 URTE %50,65 %10,19
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Enpresaren ekarpena bikoizteko akordioa 
sinatzen du PK-k. Urteko 1.540€ izatetik 
3.350€ izatera igarotzen da (soldata-
taularekin eguneratzen doa).

PKk Lanaurren estatutuen 
erreforma sustatzen du, besteak 
beste, borondatezko ekarpenak 
ahalbidetzeko.

Eusko Jaurlaritzak borondatezko 
ekarpenak jasotzen dituen estatutuen 
erreforma onartzen du.

Borondatezko ekarpenak egiteko 
mekanismoa aktibatzen da.
PK-k sustatutako estatutu-aldaketen 
bigarren zatia onartzen da, lan-
istripuagatiko edo lanbide-gaixotasunagatiko 
baliaezintasun-estalduren hobekuntza 
jasotzen delarik. Kudeaketa-gastuen 
murrizketa ere onartzen da.

Kudeaketa gastuen topea %0,40tik 
%0,25era pasatzen da. 

Inbertsio-zorroaren kudeaketaz gain, garrantzitsua da BGAEak eskaintzen digun estaldura hobetzeko beste alderdi batzuk 
lantzea, gure beharretara ahalik eta hobekien egokituz. ...
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daitezke Lanaur Hiru-n. Une egokia 
iruditzen zaigu formatua gogoratzeko:

•Bazkidearen oinarrizko soldataren 
%4ko hileko ekarpena, enpresak egiten 
duen ekarpenaren mugarekin.

•Aginduaren alta eta baja urtean behin. 
Ekarpenak urte naturalaren barruan 
eteteko agindu bakarra eman ahal 
izango da.

•Borondatezko ekarpenaren alta edo 
baja eskatzeko, inprimaki hau bete eta 
sinatutako kopia bidali behar da Giza 
Baliabideen Administraziora.

Borondatezko
Ekarpenak

Gogoratu:

Gogoratu Lanaur BGAEak bere 
estatutuetan ez duela jasotzen hamar 
urte igarotakoan antzinatasunagatiko 
erreskatea egiteko aukera.

Lanaurreri borondatez egindako 
ekarpenek banakako BGAEei egindako 
ekarpenen tratamendu fiskal bera dute.

https://formulario.kutxabank.es/fkutxabank/fr/comunicacion_interna/aportacion_voluntaria_epsv/new?fr-language=es
https://formulario.kutxabank.es/fkutxabank/fr/comunicacion_interna/aportacion_voluntaria_epsv/new?fr-language=es

