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Sarrera

1

SARRERA

Edozein arrazoi dela medio, esku artean dirua dugunean eta nonbait inbertitu nahi
dugunean, hiru aukera ditugu orokorrean, eta honako era honetan sailka ditzakegu:

•  Edozein negozio zerotik hastea, hau da, hasieratik.
•  Jadanik martxan dagoen enpresa bat erostea (funtziona dezan edo ez).
•  Beste enpresa batekin elkartzea:

- Frankizia erosiz.
- Kontzesioa eskuratuz.

Bakoitzak bere abantaila eta desabantailak ditu, eta orain era laburrean azalduko ditugu,
ondorengo gaietan beraiei buruz zehatzago hitz egingo baitugu.

Lehenengo aukera da arruntena, hau da, zerotik hastea, non lekua, eskaini edo ekoiztu
behar diren produktuak, norberaren instalazioak edo alokairuak, pertsonala, asegurua,
zaintza, eta abar zehaztu behar diren. Ez da erraza, zeren, gainera, kontsumitzaileen
aldetik produktu edo zerbitzu horren onarpen-maila zein den ikusi beharko da, nahiz
produktu edo zerbitzu berria izan, edo beste enpresa batzuk eskaintzen ari diren produktu
edo zerbitzuak izan.

Bigarren aukerak, hau da, martxan dagoen negozioa erostearena, aurretik aipatu ditugun
zenbait ekintza ez ditu beharrezko egiten, jadanik hor baitaude makineria eta produktu edo
zerbitzua eta, gainera, pertsonala ere manten dezakegu. Hala ere, nola erosketa-moduaren
menpean egongo da hau guztia; emaitza onak dituen enpresa eskuratzen bada, ziurrenik
prezioa oso altua izango da, eta prezioa oso baxua bada, beharbada, negozio txarra delako
izango da.

Eta, azkenik, hirugarren aukera beste enpresa batzuekin elkartzearena da, hau da,
Frankizia aurkitu eta erostearena edo kontzesioa eskuratzearena.

•  Frankizia: Aukera hau oso interesgarria izan daiteke. Ez da aukera berria, ordea;
aurreko mendeaz gero aurki ditzakegu zenbait kasu, baina aipatzekoa da azken urte
hauetan indar handiagoa hartzen ari dela. Adibide bezala hauek jar genitzake: Mango,
McDonald´s, Telepizza, Don Algodón eta abar.
•  Kontzesioa: Abantailak ematen dizkio, bai kontzesio-emaileari eta bai kontzesio-
hartzaileari. Hau dela eta, kontuan izan beharreko beste negozio-aukera interesgarri bat da.
Adibideak: Ford Mujika, Astigarraga auto, Opel Irurok, eta abar.
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Negozioa sortzeko lehen pausoa

1.1. SARRERA

Gaur egun lan-merkaturako sarrera gero eta zailagoa da. Arazo hau konpontzen lagunduko
duen irtenbideetako bat enpresa txikiak sortzea da; autoenplegua, alegia.

Enpresa-proiektu guztiak ideia baten inguruan gauzatzen dira, eta hau negozio-aukera
batekin jartzen da martxan. Ideia sortzea pertsona bakoitzaren egoeraren araberakoa
izango da. Pertsona bati negozioa aukeratzeak dakarzkion ezaugarriak asko dira. Oro har,
ideia aukeratzen eragina duten faktoreak ondorengoak dira:

•  Kanpo-esperientzien errepikapena: honen adibide garbia ekonomia ondo doanean
sortzen diren negozio berriak izango lirateke.
•  Lan-aukera berriak oraindik ase gabe dauden merkatuetan, hazteko aukera handia
izatea.
•  Merkatu, sektore eta negozio zehatz batzuei buruzko ezagupen teknikoak.
•  Etorkizuneko enpresaburuaren esperientzia; langile edo beste enpresa bateko
zuzendari izan eta independizatzeko intentzioa izatea.
•  Merkatua sor dezakeen produktu berritzailea izatea.
•  Konplexutasun gutxiko ekintza edo negozioak, edonori negozioa sortzeko aukera
ematea.

Enpresa bat sortzeak negozio-ideia sortzea esan nahi du. Ideia horrek bete behar dituen
baldintzak bi dira: bezero izan daitekeenaren beharrak (gabezia-sentsazioa, edo gabezia
hori desagertarazteko nahiari loturiko sentsazioa) asetzea eta, gainera, berritzailea izatea,
merkatuko beste produktu edo zerbitzuetatik ezberdina.

IDEIA

Beharrak ase Berritzailea
(ezberdintasun-

-faktorea)
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1.2. BEHARRAK ASETZEN DITU

Enpresa-proiektuak arrakasta izan dezan, etorkizuneko bezeroen beharrak ase beharko
ditu. Beraz, merkatuko eskariaren arabera diseinatuta egon beharko du negozioak.

Gizarte-aldaketetan oinarrituz, merkatu-aukera ezberdinak aurkitu ditzakegu. Aldaketa
hauetako batzuk aipatuko ditugu ondoren:



Aldaketak irabazi-mailan. Bakoitzaren irabazi-mailaren igoera garrantzitsua izateak
ondorengo beharrak sor ditzake: bakoitzaren gorputza zaintzea (gimnasioak, estetika-
-zentroak, dietetika-produktuen merkaturatzea, ile-apaindegiak), etxebizitzan erosotasun
handiagoa (berogailuak, aire girotua), bigarren etxea, jatetxe eta kafetegiak, informatika…

Aldaketak kultura-mailan. Hezkuntza-maila igotzen denean ere behar berriak sortzen dira.
Adibidez: prestakuntza (hobekuntza profesionala, hizkuntzak), liburu, aldizkari eta
egunkariak, liburutegiak, birziklapen-prozesuak, inguruarenganako ardura, eraikinak
berritzea…

Aldaketak aisialdian. Aisialdiari garrantzi handiagoa ematen zaio. Adibidez: kirola (gune
eta denda espezializatuak), sormena garatzeko guneak (arte plastikoak, antzerkia,
brikolajea, musika), ikuskizunak, lorazaintza, dantza-eskolak…

Aldaketak bizi-itxaropenean. Pertsonen bizialdia luzatu egin da. Adibidez: hirugarren
adinekoentzako mediku-zerbitzuak, egoitzak, bidaiak eta jarduerak…

Aldaketak emakumearen lan-jardueran. Adibidez: haurtzaindegiak, etxeko zerbitzua,
prestatutako eta izoztutako janaria, etxetresna elektriko berriak, emakumearentzako
aldizkariak…

Aldaketak bizimoduan. Arrazoi askok eraginda, bakarrik bizi den jende-kopurua hazi egin
da. Adibidez: altzariz jantzitako etxeak, harreman- eta ezkontza-agentziak, jolas-jarduerak
(klubak, elkarteak, hitzaldiak)…

Aldaketak populazioaren “beldurretan”. Gure gizartean agertzen diren beldurrak
(gerrateak, lapurretak, bortxaketak, istripuak, etab.) beste premia batzuen iturri dira.
Adibidez: ate blindatuak, zaintzaile pertsonalak, alarma-sistemak…

Aldaketak lan-merkatuan. Langabeziaren igoerak ere behar berriak sortzen ditu. Adibidez:
aldi baterako lan-enpresak, irakaskuntza-zentroak, lan-orientazioko zentroak, etxez etxeko
lan autonomoa…

Aldaketak energiaren inguruan. Betiko energia-baliabideen murriztasunak enpresa-
-jarduera berriak planteatzen ditu. Adibidez: energia-iturri berriak (eguzkiarena, termikoa,
haizearena), energia-kontsumoa murrizteko metodoak…

Aldaketak enpresaren inguru ekonomikoan. Europako merkatu bakarrean sartuta,
enpresek beste arazo batzuekin egiten dute topo, eta, beraz, behar berriekin. Adibidez:
Europako Batasuneko prozeduren aholkularitza, hizkuntzak, itzultzaileak…
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1.3.  IDEIA BERRITZAILEA / EZBERDINTASUN-FAKTOREA

Pentsa dezagun bi taberna daudela kale berean. Zergatik dago bat hutsik eta bestea beti
beteta? Produktu edo zerbitzua aukeratzea, bezeroa erakartzen duten hainbat
ezberdintasun-faktoretan oinarritzen da. Ondorengo ezberdintasun-faktore hauek
nabarmen ditzakegu:

Ekonomikoak. Salneurria eta ordainketa-baldintzak erabakigarriak izan daitezke produktu
bat edo beste bat aukeratzeko garaian. Salneurriari dagokionez, produktu merkea egin
dezakegu populazioaren zati handi batengana iristeko edo produktu garestia, horretarako



Negozioa sortzeko lehen pausoa

bezeroak hautatuz. Ordainketa-baldintzei dagokienez, “gaur erosi eta hemendik hiru
hilabetera ordaindu” dioten enpresak aurki ditzakegu.

Praktikoak. Erosotasunak, konfiantzak eta denbora eta lana aurrezteak ere eragina dute
erosteko erabakian, produktua garestitzea esan nahi badute ere. Erosketak etxera
eramaten dituzten dendak edo zerbitzua ordubetean betetzen dutenak (argazki-dendak,
tindategiak…) dira adibide batzuk.

Estetikoak. Kolorea, itxura, neurria, ontziaren diseinua produktua erostea erabaki
dezaketen elementuak izan daitezke.

Teknikoak. Berrikuntza edo ezberdintze teknikoa eragin daiteke produktuan.

Psikologiko edo sozialak. Bezeroaren erosteko erabakia, ospe edo estatusa lortzeko,
modan egoteko edo bere banakako edo taldekako nortasuna asetzeko ahaleginak eragin
dezake.
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1.4. ENPLEGU-ITURRI BERRIAK

Enplegua sortzeko gaitasun handiena duten sektoreak izendatzen dituen txostena prestatu
du Europako Batzordeak. Enplegu-sortzaile posible hauek lau taldetan daude banatuta:

1. taldea. Eguneroko bizitzako zerbitzuak

Zerbitzu hauek ondorengo arrazoiengatik sortu dira: populazioa zahartzeagatik, emakumea
lan-merkatura sartzeagatik, familia-egitura eta bizimoduen garapenagatik, besteak beste.
Talde honetan sartzen dira hurrengo zerbitzu hauek:

Etxez etxeko zerbitzuak. Adibidez: adineko pertsonei laguntzeko zerbitzuak, jatekoak
etxera...

Haurren ardura. Adibidez: haurtzaindegiak, haur gaixoak zaintzea, jolasguneak,
kiroldegiak...

Informazio eta komunikazioaren teknologia. Adibidez: telemedikuntza, multimedia-
-teknologiak hezkuntza- eta lanbide-sistemetan, merkataritza elektronikoa, aisialdiarekin
zerikusia duen informazioa…

Zailtasunak dituzten gazteentzako laguntza eta lanbideratzea. Adibidez: langile sozialak,
enpresak, eskola-porrotaren prebentzio-sistemak…

2. taldea. Bizitza-kalitatea hobetzeko zerbitzuak

Etxebizitza hobetzea. Adibidez: etxeak eraberritzea…

Segurtasuna. Adibidez: ordena mantentzea (polizia, armada, justizia), zaindariak, taldekako
garraioa, segurtasun sistemak...

Herriko taldekako garraioak. Garraiobideekiko jokaera aldatzen ari da Europan (leku-
-aldaketak gero eta luzeagoak dira, poluzio-arazoak…). Adibidez: elbarrientzako



erraztasunak, ibilgailuen mantentze-lanak, adineko pertsona, haur eta elbarrituei
laguntzeko ekintzak, taxi- eta autobus-elkarteak…

Herriko espazio publikoen balioa handitzea. Industria-kokaleku zaharren birmoldaketa,
ondare historikoaren ustiapen eta espazio berdeekiko ardura gero eta handiagoari esker.
Adibidez: oinezkoentzako kaleak, lanak burutzea, espazio publikoen mantentze-lanak
(seinaleztapena, garbiketa)…

Hurbileko merkatuak. Merkataritza-zentro handiak agertzea dendari txikien iraupenerako
mehatxua da. Hurbileko merkatu edo denda txikien ezaugarri garrantzitsuenak hauek dira:
produktuen aukera murriztua (oinarrizko beharrak asetzeko produktuak barne),
salmentarako azalera mugatua eta bezeroekiko hurbiltasuna izatea.

3. taldea. Kultura eta aisialdiko zerbitzuak

Turismoa. Adibidez: turismo-era berriak: nekazaritza-turismoa, turismo kulturala…

Ikus-entzunezko sektorea. 1983 eta 1992a bitartean sektore honetako langile-kopurua
% 37 igo zen. Adibidez: filmen ekoizpena, telebista-programen ekoizpena…

Kultura-ondareari balioa ematea. Adibidez: sortzea eta zaharberritzea (artistak,
zaharberritzaileak), kulturaren hedapena (gidak, argitaratzaileak), mantentze-lanak
(zaintzaileak, kudeatzaileak, mantentze-lanetako langileak)…

Herriko garapen kulturala.

4. taldea. Ingurugiroari buruzko gaiak

Hondakin-kudeaketa. Adibidez: hautespen-bilketa, berreskuratzeko eta merkaturatzeko
metodoak…

Ur-kudeaketa. Adibidez: baliabidea babestea (eta horretarako hezkuntzaren arloan
enplegua sortzea), errekak garbitzea…

Natura babestea eta mantentzea. Adibidez: parke naturalak, erreserbak, oihaneztapen-
-programak…

Komunikazio-kontrola. Adibidez: gutxien poluitzen duten teknologiekin zerikusia duten
zerbitzuak, ezagutza teknikoak esportatzea…

Kalitate-arauen kontrola.

Energia aurrezteko hornidurak, etxebizitzetarako, bereziki.
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1.5. ENPRESAREN SORRERA

Orain arte, enpresaren sorreran kontuan izan beharreko lehenengo puntua zein den ikusi
dugu, baina badakigu hori ez dela nahikoa, enpresaren sorreran beste zenbait gauza ere
eduki behar baitira kontuan (jarraian laburbilduz jaso direnak, esaterako).
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Ekintzaileak enpresa sortzean kontuan izan beharreko zenbait ezaugarri.

Edozein enpresa sortzean ekintzaile bat edo batzuk egoten dira, gizakien beharrak ikusten
dituztenak; ideiak aurkitzen dituzte behar horiek asetzeko, eta azkenean ideia hauek
negozio bihurtzen dituzte, produktu batzuk saldu ahal izateko edo zerbitzu jakin batzuk
eskaini ahal izateko. Hain zuzen, horri enpresaren jarduera ekonomiko deritzo, hau da,
bezeroen beharrak asetzera bideraturiko giza ekintza.

Beren ekintzak gauzatu ahal izateko ekintzaile hauek baliabide material batzuk behar
dituzte (langileak, aholkulariak, …), eta beraiek ez baldin badauzkate, proiektuaz beste
batzuk konbentzitzen saiatu beharko dute; ekintzaileak izango dira finantza-baliabideak
lortu behar dituztenak, aholkulariak bilatuko dituztenak, eta abar. Azken finean, ekintzailea
izango da enpresa martxan jartzen duen pertsona.

Lehenago ikusi dugunez, enpresak arrazoi askorengatik sortzen dira: lan-aukera ustiatzeko
ideiak ikusten direlako, langabezian geratu direlako eta beste toki batean lan egiteko
aukerarik ikusten ez dutelako, eta abar.

Hala ere, negozioak arrakasta izan dezan, eskaini behar duena hau da:

•  Zerbait berria.
•  Bezeroen beharrak asetzeko gai den zerbait.

Eskaintza honela gauza daiteke:

•  Produktu berria eskainiz edo oraindik inork eskaini ez duen zerbitzua eskainiz.
•  Beste batzuek egiten dutena eginez, baina egoera hobean eginda: kalitate hobearekin,
prezio-eskaintza hobeekin, eta abar.
•  Eskaintza baino eskari handiagoa dagoen merkatua asetzen saiatuz.
•  Aurkezpenean berritzaileagoa izanez: publizitatea egokiago erabiliz, ontzi
erakargarriagoak erabiliz, harreman hobea izanez,…
•  Eskaintza erakargarriago bihurtzen duten zerbitzu osagarriak eskainiz.

Finantziazioa

Langileak

Aholkulariak

Harremanak

Ekintzailea Enpresa

Produktu/zerbitzu
berritzailea

Bezeroen beharrak ase

Sustatu Proiektu arrakastatsua
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1. Zein zutabetan oinarritu behar da negozio-ideia?
 
2. Nola definituko zenuke ideia berritzailea?
 
3. Zertan oinarrituko zinateke bezero izan daitezkeenen beharrak aseko dituen negozio-ideia sortzeko?
 
4. Europako Batzordeak egindako txostenean zenbat arlotan banatzen dira 17 enplegu-iturriak?
 
5. Zer jarduera sartzen dira eguneroko bizitzako zerbitzuetan?
 
6. Zer jarduera sartzen dira bizitza-kalitatea hobetzeko zerbitzuetan?
 
7. Ingurugiroarekin zerikusia duen zer jarduerak sor dezakete enplegua?
 
8. Izendatu Kultura eta aisialdiko zerbitzuekin erlazionatutako bost jarduera.

    ERREPASOKO ARIKETAK
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1. Taldean datu interesgarrienak iruditzen zaizkizuen negozio-ideiak. Arbelean idatzi, eta ondoren, ideia
berritzaileenak hautatu.

 
2. Aurreko ariketan aukeratutako ideietatik, gure hirian ase gabe dauden beharrak hobekien betetzen ez

dituzenak zein diren aztertu.
 
3. Europako Batzordeak zehaztutako enplegu-iturri berrietatik, gure lurraldean epe laburrera enplegua

sortzeko aukera handienak dituztenak eztabaidatu.

     ARIKETA PRAKTIKOAK
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2.1. SARRERA

Enpresaren jarduera baldintzatuko duten kanpoko nahiz barruko aldagaien jokabidea
ezagutzeko egiten den ikerketari aurreikuspena deitzen zaio. Etorkizuna ezagutu ondoren,
enpresak etorkizun hori zuzendu eta bideratu nahi izaten du, eta horretarako, plangintza
izeneko tresna dauka. Plangintzak aurreikuspena (etorkizunari buruzko aurreikuspenak) eta
erabakiak hartzea (nolako etorkizuna nahi dugun) lotzen ditu.

Enpresaren bideragarritasuna ikertzeko, beraren planak eta proiektuak aztertu behar dira.
Hemen ere, aurreikusi egin behar dira etorkizunari buruz harturiko erabakien ondorioak eta
emaitzak, horiek burutzea komeni den ala ez jakiteko.

Gauza bat egiteko edo burutzeko baldintzak betetzen dituenean bideragarria dela esaten
da. Horrenbestez, negozio-ideia sortu orduko, ideia horrek berekin duen arriskua kalkulatu
eta bideragarria den ala ez ikusi beharko da.

Bideragarritasun-azterketa egitean bi aldi bereizten dira:

•  Merkatuaren azterketa. Atal honetan aztertuko diren faktoreak ondoren aipatutakoak
dira: enpresaren ingurunea, bere produktu edo zerbitzuak hartuko dituen merkatua, merkatu
horretan aurkituko dituen lehiakideak eta bere produktu edo zerbitzua erosiko duten
bezeroak. Kapitulu honen lehenengo puntuan garatuko dugu gai hau.

•  Negozio-plana. Bertan, sortuko dugun enpresa nolakoa izango den aurreikusiko dugu,
enpresaren funtzionamenduko elementu nagusiak zehaztuz. Negozio-planean landu
beharko ditugun atalak hauek dira: marketing-a eta merkaturatzea, ekoizpena eta erosketen
kudeaketa, giza baliabideen antolakuntza eta administrazioa eta ekonomi eta finantza-
-azterketa.

Bi aldi hauek landu ondoren, negozioaren arriskua neurtu beharko du enpresaburuak,
aurrera jarraitu ala ez erabakitzeko. Aurrera jarraitzea erabakitzen badu, enpresarentzat
egokia izango den izen eta izaera juridikoa aukeratu beharko ditu. Ondoren, eraketa-
-prozesuari ekingo dio, eta, azkenik, jarduerari hasiera emango dio.

2.2. MERKATU-IKERKETA

Edozein merkatu-ikerketaren helburuak hauek dira:

•  Merkatuari eta inguruari buruzko informazioa lortzea.
•  Beharrak, merkaturatze-arazoak eta merkatu-aukerak aztertzea.
•  Merkataritza-estrategien garapena eta ebaluazioa erraztea edo merkatura sartzeko
moduak aukeratzea.
•  Merkatuaren atalak definitzea eta ebaluatzea.
•  Enpresako plan ezberdinak kontrolatzeko informazioa ematea.
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2.2.1. INGURUA

Enpresek gizarte baten barnean garatzen dute beren jarduera. Gizarte honek giza, politika,
ekonomia eta kultura aldetiko egitura du. Egitura honek enpresak jardun dezakeen
ingurunea mugatzen du.

Enpresaren antolaketan eragina, eta berori baldintzatu edo eragiten duten erakunde,
pertsona, talde edo faktore guztiek osatzen dute ingurua; horiek enpresatik kanpo daude
eta enpresak ez du horien gaineko ahalmenik.

Enpresek, beraz, ezin dute ingurune hau kontrolatu, ez dago beraien esku, baina aldi
berean, beraien jarduera baldintzatzen du. Ingurunea garatzen doan heinean, enpresen
iraupenerako erronka berriak agertzen dira. Beraz, egoera berrira egokitu beharko dute
beraien jarduera mantentzeko eta errentagarriak izaten jarraitzeko.

Enpresaren inguruan egitura eta abagunea desberdindu beharra dago:

•  Egitura-kontzeptua enpresa garatzen den esparru sozial, politiko eta ekonomikoa da.
Ondorioz, egitura Estatu politikoa da. Kontuan izan behar da edozein erregimen politiko oso
motel aldatzen dela.

•  Abagunea-kontzeptua, berriz, gehienetan mugikortasun handia duten egoera
ekonomikoetatik dator; adibidez, kontsumoaren eta ekoizpenaren aldaketa eta abarretatik.

Inguruneak mehatxuak eta aukerak aurkezten dizkio aldi berean enpresari, eta baita indar
eta ahuleziak ere. Elementu hauen azterketari AMIA1 deitzen zaio. Azterketa honetan, alde
batetik, enpresaz kanpoko elementuak (mehatxu eta aukerak) eta bestetik, enpresa
barnekoak (indarrak eta ahuleziak) bereizi behar ditugu:

•  Mehatxuak. Aurreikus daitekeen eta benetan gertatzeko aukera duen enpresatik
kanpoko edozein elementu izan daiteke. Benetan gertatuz gero, ondorio latzak izango ditu
enpresaren helburuetan.

•  Aukerak. Negozio-aukerak hobetuko lituzketen enpresatik kanpoko faktoreak dira.

•  Indarrak. Enpresa barneko garaipenak dira: lidergoa, pertsonak, produktuak, ezagutza,
egitura…

•  Ahuleziak. Helburuetarako bidea oztopatzen duten enpresa barneko elementuak dira.

Funtsezkoa da ingurune aldakor hori aztertzea, mehatxu eta aukerak detektatu eta
beharrezko neurriak hartzeko (aukerei etekinak ateratzeko eta mehatxuen ondorioak
murrizteko).

Horretarako ondorengo orrialdeko koadroan ikus daitezkeen elementuak hartu beharko dira
kontuan.

                                                
1 AMIA (DAFO gaztelaniaz): Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak, Aukerak.
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Ingurune teknologikoa
! Berrikuntzak: makineria eta material berria.
! Patenteak.
! I+G.

Ingurune demografikoa

! Populazioaren tamaina.
! Jaiotza- eta hilkortasun-tasak.
! Adin-egitura.
! Populazioaren aldakuntzak.
! Familien eraketa.
! Populazioaren mugimenduak.

Lege- eta politika-ingurunea

! Lan-jardueraren arauketa: legeria.
! Jurisprudentzia.
! Beste herrialdeekin akordioak.
! Sistema politikoa.
! Autonomiak.

Ingurune ekonomikoa

! Errenta (per capita)
! Ekonomiaren hazkundea edo atzerakada.
! Langabezia.
! Interes-tasak.
! Moneta-politika.
! Zerga-politika.
! Kanbio-tasa.

Ingurune soziokulturala

! Baloreen aldaketa.
! Emakumea lan-merkatuan sartzea.
! Bizimoldeen aldaketa.
! Hezkuntzako joerak.
! Giza taldeak.
! Produktuak erabiltzeko jarrera eta jokaera.
! Delinkuentzia, droga-menpekotasuna, etab.

Ingurugiroa
! Hornidura-murrizketak.
! Baliabideen esleipena.
! Ingurugiroa hondatzea.

2.2.2. MERKATUA

Gehienetan merkatuaren ideia produktu, leku geografiko eta une batekin elkartuta ulertzen
da, baina komunikabideak eta informazio-bideak garatu diren neurrian, tokiaren ideia hori
galduz joan da. Horregatik, gaur egun pertsona edota erakunde batzuek eskaintza eta
eskaria sortu, eta ondorioz, produktu edo produktu-multzo baten salerosketak eragiten
dituztenean merkatua dagoela esaten da, espazioari buruzko erreferentzia beharrezkoa
izan gabe.

Marketing-aren ikuspuntutik, beraz, benetako erosle eta erosle izan daitezkeenen
(etorkizunean produktua eros dezaketenen) taldea dela esanda defini dezakegu merkatua.

2.2.2.1. Merkatuaren tamaina

Produktu edo zerbitzu baten merkatuaren tamaina, denboraldi batean geografi gune jakin
batean saltzen den kopurua da.

•  Egungo merkatuaren tamaina. Egungo kontsumitzaileek osatzen dute; memento eta
toki jakin batean produktu batek duen eskariari dagokio.
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                                  Enpresaren egungo merkatua
Merkatu-kuota   =      x  100
                                Produktuaren egungo merkatu osoa

•  Merkatu potentzialaren tamaina. Merkataritza-eskaintza egiten den merkatua da, hau
da, egungo kontsumitzaileek eta marketing egokiaren eraginez kontsumitzaile izan
daitezkeenek osaturikoa.

•  Joera-merkatuaren tamaina. Etorkizunerako espero den merkatua da.

2.2.2.2. Merkatu-motak

•  Erosle-motaren arabera:

" Kontsumo-merkatuak. Beren beharrak asetzeko, ondasun edo zerbitzua
kontsumitzen edo erabiltzen duten gizabanako edo sendiak dira. Erosleak dira, beraz,
azken kontsumitzaileak.

" Merkatu industrialak. Erosleak enpresak, gizabanakoak edo bestelako erakundeak
izan daitezke. Beste merkatu batzuetan eskainiko dituzten beste produktu edo
zerbitzuak ekoizteko erosten dituzte produktuak.

" Merkatu publikoak. Erakunde publikoak dira merkatu hauetako erosleak.

•  Saltzen diren produktuen arabera:

" Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako merkatuak. Nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantzatik datozen produktuak saltzen dituzte.

" Lehengai-merkatuak. Berez diren bezala saltzen dituzte produktuak. Adibidez,
egurra, metala…

" Merkatu tekniko edo industrialak. Lehengaiak bitarteko produktu bihurtzen dituzte.
Adibidez, paper-orea, industria-makinak…

" Manufakturen merkatuak. Produktu bukatuak saltzen dituzte, hau da, azken
kontsumitzaileak erabiliko dituen produktuak. Adibidez, altzariak, liburuak, autoak…

" Zerbitzu-merkatuak. Merkatu hauetan eskaintzen diren produktuak, behar jakin
batzuk asetzen dituzten giza jardueren emaitza dira. Ukiezinak dira. Adibidez, taxi-
-gidariak zerbitzua burutzen duenean, bere jarduera ez da objektu moduan gauzatzen.

•  Eskaintzaile- eta eskatzaile-kopuruaren arabera:

" Monopolioa. Eskaintzaile bakarra eta eskatzaile asko daude. Eskaintzaile horrek
ondasun edo zerbitzuaren prezioan nahiz kopuruan eragiteko gaitasuna du.
Monopolioak aurkitzea gero eta zailagoa den arren, zerbitzu publiko batzuek (ura, gasa
eta elektrizitatea) baldintza horiek betetzen dituzte.

Monopolioak arauketa administratiboren baten menpe egoten dira; hori dela eta, gaur
egungo monopolio gehienak Estatuarenak direla esan daiteke. Adibidez, RENFE,
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udaletako ur-hornidurak... Okindegia ere izan daiteke monopolio, herrian dagoen
bakarra bada.

" Oligopolioa. Prezioan nahiz sorturiko kantitatean eragiteko moduko eskaintzaile
gutxi eta eskatzaile asko dago. Bi oligopolio-mota daude, eskainitako produktuaren
homogeneotasun-mailaren arabera: produktua ia berdin-berdina denean edo markaz
ezberdindua.

Merkatu horretako enpresak elkarren menpe daude; izan ere, prezioan izan dezaketen
eragina euren aurkakoen erreakzioaren araberakoa da. Hori dela eta, horien erabakiek
ziurgabetasun-maila altua dute eta ziurgabetasun horrek esaten die estrategia onena
ezkutuko nahiz ageriko akordioak lortzea dela, prezioei zein merkatuaren banaketari
buruz.

Gaur egungo adibiderik ezagunenak Telefonica edo gasolindegiak dira.

" Monopolio-lehia. Eskaintzaile asko dituen merkatua da. Produktuek antzeko
ezaugarriak dituzte. Baina, oro har, ekoizleak produktuak bereizten saiatzen dira
(kalitate, marka, kokapen edo saldu osteko zerbitzuetan oinarrituz). Enpresa honek
monopolioaren abantailak lortzen ditu. Hala ere, prezioak eragin handia du
kontsumitzaileen aukeran.

" Lehia hobezina. Lehia hobezina lau elementuk definitzen dute: enpresek produktu
homogeneoa saltzen dute (ez dago markarik); bai kontsumitzaileek bai ekoizleek,
merkatuko eragiketa guztiei buruzko informazio ezin hobea dute; baliabideen
mugimendu askea dago, enpresen sarrera eta irteera barne; erosle- eta saltzaile-kopuru
handia dago, inork salneurrian eraginik ez duelarik (prezioa eskariaren arabera ezartzen
da).

" Monopsonioa. Erosle bakarra dago eta, beraz, berak gidatzen du merkatua.
Adibidez, armadarako uniforme-ekoizpena.

•  Geografi eremuaren arabera:

" Merkatu lokalak: beren jarduera-eremua herri-mailara mugatzen da.

" Eskualde-merkatuak: eskualde bateko eskariari erantzuten diote.

" Nazio-mailako merkatuak: merkataritza-jarduera herrialde osora zabaltzen da.

" Nazioarteko merkatuak: hainbat herrialdetan saltzen dituzte beren produktuak.



20

Erosle-motaren arabera

Kontsumo-merkatuak. Kontsumitzaileak beren beharrak asetzeko ondasun
edo zerbitzua kontsumitzen edo erabiltzen duten gizabanako edo sendiak dira.
Erosleak dira, beraz, azken kontsumitzaileak.
Merkatu industrialak. Erosleak enpresak, gizabanakoak edo bestelako
erakundeak izan daitezke. Beste merkatu batzuetan eskainiko dituzten beste
produktu edo zerbitzuak ekoizteko erosten dituzte produktuak.
Merkatu publikoak. Erakunde publikoak dira merkatu hauetako erosleak.

Saltzen diren produktuen
arabera

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako merkatuak. Nekazaritza, abeltzaintza
eta arrantzatik datozen produktuak saltzen dituzte.
Lehengai-merkatuak. Berez diren bezala saltzen dituzte produktuak. Adibidez,
egurra, metala…
Merkatu tekniko edo industrialak. Lehengaiak bitarteko produktu bihurtzen
dituzte. Adibidez: paper-orea, industria-makinak…
Manufakturen merkatuak. Produktu bukatuak saltzen dituzte, hau da, azken
kontsumitzaileak erabiliko dituen produktuak. Adibidez: altzariak, liburuak,
autoak…
Zerbitzu-merkatuak. Merkatu hauetan eskaintzen diren produktuak, behar jakin
batzuk asetzen dituzten giza jardueren emaitza dira. Ukiezinak dira. Adibidez:
taxi-gidariak zerbitzua egiten duenean, bere jarduera ez da objektu moduan
gorpuzten.

Eskaintzaile- eta eskatzaile-
-kopuruaren arabera

Monopolioa. Merkatu honetan eskaintzaile bakarra eta eskatzaile asko daude.
Eskaintzaile horrek gaitasuna dauka ondasun edo zerbitzuaren prezioan nahiz
kopuiruan eragiteko.
Oligopolioa. Prezioan nahiz sorturiko kopuruan eragiteko moduko eskatzaile
asko eta eskaintzaile gutxi dago.
Monopolio-lehia. Eskaintzaile asko dituen merkatua da. Baina ondasun eta
zerbitzuek bereizketaren bat badute.
Lehia hobezina. Lau elementuk definitzen dute: produktua homogeneoa da;
informazio ezin hobea dute; baliabideen mugimendu askea; erosle- eta
saltzaile-kopuru handia dute.
Monopsonioa: erosle bakarra dago eta, beraz, berak gidatzen du merkatua.
Adibidez, armadarako uniforme-ekoizpena.

Geografi eremuaren arabera
Merkatu lokalak: beren jarduera-eremua herri-mailara mugatzen da.
Eskualde-merkatuak: eskualde bateko eskariari erantzuten diote.
Nazio-mailako merkatuak: merkataritza-jarduera herrialde osora zabaltzen da.
Nazioarteko merkatuak: hainbat herrialdetan saltzen dituzte beren produktuak.

2.2.2.3. Merkatuaren egitura

Bertan jarduten dutenak ondorengo hauek dira:

•  Produktuak ekoitzi eta zerbitzuak burutzen dituztenak. Merkatuaren egituran eragin
dezakete gutxi badira (monopolio eta oligopolioak) edo merkatu-kuotan lider badira.

•  Erosleak. Beren ezaugarri eta erosketak egiteko moduaren arabera eragin dezakete
merkatuaren egituran.

•  Bitartekariak edo banaketa-kateak. Enpresetatik kontsumitzailearengana eramaten
dituzte produktuak. Beren garrantzia gero eta handiagoa da.

•  Preskribatzaileak. Ez dute ez erosi eta ez saltzen, baina eragin handia dute erosteko
erabakian. Adibidez, medikuak.
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2.2.2.4. Helburu merkatua

Kontsumitzaileak eta hauen beharrak asko direnez, aukera onenak eskaintzen dituzten
merkatuak aukeratu beharrean izaten dira enpresak. Merkatu hauek helburu merkatuak dira.

Helburu merkatua finkatzeko enpresak pauso batzuk eman behar ditu:

1- Merkatua segmentatu. Merkatua erosle-talde homogeneotan zatitzea da
segmentatzea, enpresak segmentu bakoitzean merkataritza-politika egokia aplika dezan.
Merkatua segmentatzeko garaian, honako irizpideak hartzen dira kontuan:

" Geografikoak: auzoa, herria, probintzia…
" Demografikoak: adina, sexua…
" Pertsonalak: bizimoldea, lanbidea, sarrerak, kultura-maila…
" Familiarrak: familia-tamaina…
" Psikologikoak: erosteko arrazoiak, produktuarenganako jarrera…

Gainera, segmentazioa erabilgarria izan dadin, honako hauek bete behar ditu:

" Neurgarria izatea: zenbatekotan adieraz daiteke.
" Eskuragarria izatea: bertara iristea posible izan behar da.
" Aski handia izatea: irabaziak lortzeko adinakoa.

2- Merkatua segmentatu ondoren, jarduteko modua erabaki behar da:

" Orobatekoa edo bereizi gabea. Segmentuei kasu egin gabe, denei egiten zaie
eskaintza berdina.
" Bereizia. Segmentuak bereiziz, produktuaren eskaintza desberdina da segmentu
bakoitzean.
" Kontzentratua. Eskaintza segmentu bakarrean egiten da.

Enpresaren baliabideek, produktuak, merkatuak eta lehiaketa-mailak eragina izango dute
aukera bat edo bestea hautatzen.

Galderak:

Baliabideak urri badira? Kontzentratua.
Produktua aldatu ezin badaiteke? Orobatekoa. Alda badaiteke? Bereizia.
Eskaintzaren aurrean kontsumitzaileek berdin erantzuten badute? Orobatekoa.

Salmenta handienak, lehia txikiena, hazkunde-itxaropen handiena eta irabazi gehien
emango dizkion segmentua aukeratuko du enpresak. Hau izango da, azken batean, bere
helburu merkatua.

2.2.3. BEZEROAK

Ondorengo jardueretako bat burutzen duen pertsona da kontsumitzailea:

•  Berak edo gertuko norbaitek erabili edo kontsumitzeko erosten du.
•  Besteek erosi dutena erabili edo kontsumitzen du.
•  Berak edo besteek erositakoa ordaintzen du.
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Ez dugu ahaztu behar kontsumitzailearen beharrak mugagabeak diren bitartean,
baliabideak mugatuak direla. Ondorioz, dituen baliabideekin bere beharrak ongien aseko
dituen produktuak erosten saiatuko da.

Merkataritza-kudeaketaren lehenengo helburuetako bat bezero izan daitezkeenak
ezagutzea da: nolakoak diren, non bizi diren, zenbat irabazten duten… Marketingaren
ikuspuntutik enpresaren helburua kontsumitzaileek atsegina lortzea bada, beharrezkoa da
bere behar eta nahiak nola sortzen diren eta, azken finean, erosteko dituen arrazoiak zein
diren jakitea.

Kontsumitzailearen portaerak ondasun eta zerbitzuak erostera bultzatzen duen erabaki-
-prozesuarekin zerikusia duten giza jokaeraren alderdi guztien ikerketa biltzen du.

2.2.3.1. Gure bezeroaz jakin behar duguna

Bere portaera ezagutzeko honakoa jakin behar dugu:

•  Produktua nork kontsumitzen duen: bere kokapen geografikoa, adina, sexua…
•  Nork erosten eta ordaintzen duen.
•  Nork eragiten duen erosteko erabakian eta nork erabakitzen duen zer erosi.
•  Zer erosten den: produktu bat bere kalitate, irudi edo markagatik aukera daiteke.
•  Noiz erosten den eta zein maiztasunez: urte osoan erosten den, oporretan bakarrik, jai
jakin batzuetan bakarrik…
•  Non erosten den: supermerkatuetan, botiketan, telebistaz…
•  Zenbat erosten den: ontzi handi edo txikietarako joera dagoen…

2.2.3.2. Erosketa-prozesuko aldiak

•  Beharra ezagutzea

Erosketa-prozesua kontsumitzaileak beharra sentitzen duenean hasten da. Behar hau
barneko edo kanpoko estimuluak sor dezake. Beraz, kasu bakoitzean burutu beharreko
merkataritza-ekintzak izango dira.

Berokia
erostea

•  Informazio-bila

Bezeroak bere beh

Informazio-iturriak:

" Pertsonala
beren asetasun
" Komertziala
" Publikoak: 
" Esperientzi
Barne-estimulua: hotz dagoelako erosten du.

Kanpo-estimulua: erakustokian ikusita gustatu eta erosi egiten du.

.

keta

arra asetzeko merkatuan aurkitzen dituen produktuak aztertzen ditu.

k: lagunak, ezagunak, familiakoak… Hauek, informazioa emateaz gain,
-mailaz hitz egingo diote. Hau da gehien eragiten duen informazio-iturria.
k: iragarkiak, katalogoak… Hau da gehien erabiltzen dena.

kontsumitzailearentzako informazio-argitalpenak.
a: produktuak erabiltzen bakoitzak duen esperientzia.
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Oro har kontsumitzaileek iturri komertzialak erabiltzen dituzte informazioa lortzeko eta
ondoren lagunekin edo familiakoekin egiaztatzen dute.

Kudeaketa komertzialaren bidez, enpresek beren produktua kontsumitzailearen aukeren
barnean egotea lortu behar dute. Bestela salmenta galdu egingo dute.

•  Aukerak alderatzea

Aldi honetan, kontsumitzaileak ezaugarri guztiak baloratzen ditu. Berarentzat
garrantzitsuenak direnak ongien asetzen dituen produktua aukeratuko du azkenean
(erosketa asmoaren aldia).

•  Erosteko erabakia

Aldi honetan, erosteko asmotik erosterako pausoa ematen du kontsumitzaileak. Azken
mementoan, kontsumitzaileak zuen asmoa benetan erosten duenarekin bat ez etortzea
gerta daiteke.

Zergatik gertatzen da aldaketa hau?

" Beste pertsona batzuek erosteko asmoan eragitea.
" Azken orduko ustekabeak.

•  Produktuaren ebaluazioa erosi ondoren

Bezeroak bere erabakia egokia izan den ala ez egiaztatu egiten du. Gustura gelditzeak (edo
ez) eragina izango du etorkizunean edukiko duen portaeran.

2.2.4. LEHIAKIDEAK

Enpresa batek merkatu batean sartzea pentsatzen badu, bere lehiakideak zein diren jakin
beharko du: haien produktuak nolakoak diren, salneurria, merkatuan duten onarpena…
Sektore bateko lehiaketa-maila ondorengo bost faktorek baldintzatzen dute:

•  Lehiakide berriak sartzea. Lehiakide berriak sartzeak eskaintzan igoera dagoela esan
nahi du. Enpresa berri hauek merkatu-kuota irabazi nahiko dute, enpresa zaharren kontura.
Sarrera hau mugatuko duten hainbat hesi egon daitezke merkatuan:

" Hasierako inbertsio handiaren beharra. Aire-konpania edo petrolio-konpainien
sektoreak dira adibide batzuk.
" Eskala-ekonomiak. Zenbait sektoretan lehiakide berria ekoizpen-bolumen
handiarekin sartzea beharrezkoa da, produktuko unitate-kostuak murrizteko eta horrela,
kostu desabantailarik ez izateko.
" Bezeroak ez daude hornitzailez aldatzeko prest, eskaintza abantailatsurik jasotzen
ez duten bitartean. Kontsumitzaileen leialtasun-maila oso indartsua da.
" Teknologia esklusiboa.
" Gobernuak ezarritako hesiak, sektore jakin baten mesedetan (hauek zerga edo
finantzatan lehentasuna izaten dute).

•  Dagoeneko dauden enpresen lehiaketa. Sektore bateko enpresek elkarren arteko
menpekotasun-erlazioa dute: enpresa baten mugimenduak beste guztietan eragiten du.
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•  Ordezko produktu posibleak. Sektore bateko enpresek ordezko produktuko beste
sektore batzuetako enpresekin egiten dute lehia. Ordezko produktu hauek sektoreko
errentagarritasuna murritz dezakete.

•  Bezeroen boterea. Bezeroek prezioak murriztea, kalitatea hobetzea, zerbitzu hobea
jasotzea eta, azken finean, lehiakideak elkarren artean aurrez aurre jartzea nahi dute. Beren
boterea ezberdina izango da euren kopuru eta kontzentrazioaren arabera.

•  Hornitzaileen boterea. Bezeroen aurkako helburuak lortzearren (prezioak igotzea,
lehengaien kalitatea murriztea…), hornitzaileek ere sektore bateko enpresetan eragin
dezakete.

Bost faktore hauez gain, gure enpresa arituko den sektorea hazten edo txikiagotzen ari den
ere kontuan hartu beharko dugu. Lehenengo kasuan lehiaketa-maila ahula izango da;
bigarrenean, berriz, oso gogorra.

2.2.4.1. Gure enpresa merkatuan

Faktore hauei arrakastaz aurre egiteko hiru estrategia orokor zehatz daitezke. Enpresa
bakoitzak gutxienez planteamendu hauetako bat arrakastaz garatu beharko du epe luzera
inbertitutako kapitalaren errentagarritasuna lortzeko.

•  Kostuetako nagusitasunaren estrategia

Kostua lehiakideek baino merkeago lortzeko ahaleginetan datza; produktuei dagozkien
gainerako arlo edo ezaugarrietan, berriz, parekotasuna dago.

Kostuak eremu askotan murritz daitezke, baina bost eremu dira aipagarrienak:

" Aktibo finkoan inbertituriko kapitala.
" Aktibo zirkulatzailearen kudeaketa.
" Erosketen kudeaketa.
" Prozesuen kudeaketa eta antolamendua.
" Langileen produktibitatea.

Estrategia honen helburu nagusiak hauexek dira:

" Merkatuko partaidetza handia lortzea (kostuak murriztuz, salneurriak ere baxuagoak
izango dira). Hori, berez ere, lehiatzeko abantaila garrantzitsua da; izan ere,
gainerakoak baino handiagoa izanda, enpresak errazago murriztuko ditu kostuak eta
errazago babestuko du bere burua, erosle nahiz hornitzaile indartsuengandik.
" Enpresa lehiakideek baino errentagarritasun handiagoak lortzea, besteen
lehiakortasun-maila nolanahikoa izanda ere.
" Abantailak izatea, ordezkoak izan daitezkeen produktu batzuei dagokienez.

•  Bereizketaren estrategia

Produktu edo zerbitzua bereizteko, ezinbestekoa izango da beren ezaugarriren bat bakarra
eta ordezka ezina izatea. Bereizketa, dena den, pertzepzio-mailako zerbait da eta, beraz,
garrantzitsuena bereizketa hori kontsumitzailearen buruan egotea da.

Bereizketa-estrategiaren helburua, horrenbestez, produktuak bezeroa erakartzea da,
ezaugarri berezi eta ordezka ezinen baten eraginez.
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Ilea inork baino hobeto mozten duen ile-apaintzailea, produktuak etxera eramaten dituen
denda, hiriko ogitartekorik gozoenak egiten dituen taberna edo ogirik onena egiten duen
okindegia. Horiek guztiak produktu bereiziak dira.

Bereizketaren barruan ez dira kostu handiagoa sortzen duten jarduerak bakarrik sartzen;
izan ere, kudeaketak ere zeregin garrantzitsua du horretan (bezeroari irribarre egiten dion
dendaria, tratu atsegina…).

Estrategia honetako helburu nagusia produktuak edo zerbitzuak merkatuan jartzea da,
baina prezio garestitxoagoan (bereizketa horiek ez balitu, produktua ezin izango litzateke
saldu). Beraz, bereizketak eskaini behar dira; bezeroak bereizketok baloratu eta, produktua
garestitxoagoa izanda ere, agian erosi egingo du.

•  Ikuspegiaren estrategia

Ikuspegia produktu-merkatuko segmentu estu eta zehatza bilatzea da, hobari lehiakorrari
onura ateratzeko.

Produktu-merkatuaren definizioak ondoko ezaugarriak ditu:

" Produktua: produktu-mota batean oinarritzeko ahalegina egiten da. Batzuetan, sorta
osoaren zati bat aukeratzen da enpresaren jarduera-eremutzat.
" Bezeroa: erosle-segmentu bat aukeratzeko ahalegina egiten da, haien
ezaugarrietan oinarrituz (errenta, adina, lanbidea…).
" Kokaleku edo merkatu geografikoa: eremu jakin batzuetan kokaturiko bezeroak
zehazten dira.

Produktu-merkatuaren hiru ezaugarrietako edozein ondo zehaztuta agertzen denean,
ikuspegiaren estrategiaz mintzatuko gara.

Ikuspegiaren estrategiak, jakina, enpresarik txikienek garatzen dituzte; enpresa horiek
enpresa indartsuak aurkitzen dituzte merkatuan, eta ez dute horiekin lehiatzeko aukerarik.
Enpresa handi horiek hobari lehiakor handiak dituzte, eta txikiek ezin dute halakorik
eskuratu: dimentsioa, merkatuetako hedadura, sorta osoen eskaintza, produkzio handien
kostu txikia, ikerketa-ahalegin handia, etab.

Enpresa handiek, bestetik, baztertuta dituzte erosleen beharrizan batzuk, ez dituzte eremu
geografiko guztiak hartzen, edo euren produktu-sortako arloren bati ez diote kasu handirik
egiten: hori dela-eta garatu da ikuspegiaren araberako estrategia.

Ikuspegiaren araberako estrategiak hiru helburu nagusi ditu:

" Lehiakide ahulagoak dituzten segmentuetara sartu ahal izatea.
" Enpresako produktu/zerbitzuetarako ordezkoak izan daitezkeen beste produktu
batzuei dagokienez, lehia egitea gehiago kostatzen den segmentuetan sartzea.
" Segmentu bat lehiakideek baino lehen hartzea.
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2.3. MERKATARITZA-JARDUERA: MARKETING-A

Enpresen zeregin nagusietako bat produktu eta zerbitzuak ekoiztea da; baina ez da
bakarra, irabaziak lortzeko produktu eta zerbitzu horiek saldu egin beharko baititu.
Salmentaren inguruko ekintza guztiek enpresaren merkataritza-jarduera osatzen dute.

Enpresaren merkaturatze-sistemaren zeregina hauxe da, beraz: bukaturiko produktuak
salmenten bidez diru-sarrera bihurtzea. Helburu hori lortzeko, enpresak merkatua aztertu
behar du, merkatu horren erreakzioak ezagutzeko; horren arabera, etorkizunerako jarduketa
planifikatuko du. Merkaturatze-jarduera honi marketing esaten zaio. Enpresa eta
produktuaren erosle izan daitezkeenen arteko truke-harremanak definitu eta burutzeko
modua da azken finean marketing-a.

Merkatu-ikerketaren bidez, jadanik, ezagutzen ditugu enpresa aurkeztuko den merkatuko
beharrak zein diren. Gure enpresaren baliabide eta mugak kontuan hartuta, gure produktu
edo zerbitzuarekin behar horiek asetzeko aukerak identifikatuko ditugu.

Hau izango da gure enpresaren merkataritza-jarduera edo marketing-plana gauzatzerakoan
kontuan hartuko dugun erreferentzia-puntua. Une honetan, enpresaren marketing-jarduera
osatzen duten lau elementuak finkatuko ditugu: produktua, salneurria, banaketa eta
komunikazioa (ingelesez 4P-ak deitzen zaie). Elementu hauen konbinazioari marketing
mix deitzen zaio.

Enpresaren politika komertzialak enpresaren helburu eta estrategiekin koherentea izan
beharko du. Beraz, marketing mix-ean hartzen ditugun erabakiek gainerako politikak indartu
beharko dituzte.

2.3.1. PRODUKTUA

Nahiz ondasuna nahiz zerbitzua izan, kontsumitzeko edo erabiltzeko merkatuan eskaintzen
den hura da produktua. Marketing-aren ikuspegitik, produktuaren helburua bezeroen
beharrak asetzea da.

Produktua da enpresaren lehenengo tresna bere merkataritza-jarduera diseinatzeko
garaian. Produktu-politikako erabaki askok epe luzerako lotzen dute, enpresaren irudiari
itxura ematen diote eta erabakigarriak izaten dira enpresaren arrakasta edo porrotean.
Produktu-politikak, beraz, izugarrizko garrantzia dauka.

2.3.1.1. Produktu-mailak

Hiru produktu-maila daude:

•  Oinarrizko produktua. Bezeroak asetzea espero duen beharra da. Adibidez: auto bat
erostean, garraio-era izatearen beharra asetzen ari gara.

•  Produktu formala. Produktua zerbait ukigarri bihurtzen denean. Bere kalitate, ontzi,
marka, diseinu eta ezaugarri teknikoek bereizten dute. Adibidez: ordenagailua edo autoa.

•  Produktu zabaldua. Hainbat abantaila erantsi zaizkion produktu formala da: banaketa
(etxez etxeko banaketa), instalazioa (bezeroa, jadanik, ez da arduratzen produktua
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instalatzeaz), saldu ondoko zerbitzua (konponketak, aholkularitza), bermea, finantzaketa
(eskura edo interesik gabe epeka ordaintzeko aukera ematen zaio bezeroari).

Produktua diseinatzeko garaian enpresak kontuan hartu behar duen lehenengo elementua
kontsumitzailearen beharrak dira; ondoren, produktu formala diseinatuko du eta, azkenik,
produktua zabaltzeko ahaleginak egingo ditu, produktu bat erosterakoan bezeroak,
produktu formalaz gain, produktu zabalduari ere so egiten baitio.

2.3.1.2. Produktu-motak

•  Bere ukigarritasunaren arabera

" Ondasunak: uki daitezkeen gauzak dira. Aldi berean, bi taldetan bana ditzakegu:

– Iraunkorrak: askotan erabiltzea onartzen duten produktuak dira. Adibidez:
jantziak, etxetresna elektrikoak…

– Ez iraunkorrak: erabiltzearekin bukatzen direnak dira. Adibidez: elikagaiak,
papera…

" Zerbitzuak: merkatuan eskaintzen diren jarduerak dira. Ezaugarriak: ezin dira ukitu.
Zerbitzua burutzen duen pertsonarengandik banandu ezinak dira (autoa konpontzea).
Aldakorrak dira, burutzen duen pertsonaren arabera aldakorrak (ile-apaintzaile batek
edo beste batek ilea moztea). Galkorrak dira (ezin dira gorde).

•  Betetzen duten helburuaren arabera

" Kontsumorako produktuak: norberak erabiltzeko erosten dira. Adibidez: fruta,
jantziak… Hiru taldetan banatzen dira:

– Egunero erabiltzeko produktuak: aldizka erosten dira, beste produktu batzuekin
alderatu gabe. Era berean, hiru taldetan banatzen dira:

PRODUKTU ZABALDUA
Banaketa

Instalazioa
Saldu ondoko zerbitzua

Bermea
Finantzaketa

PRODUKTU FORMALA
Ezaugarri teknikoak

Kalitatea
Ontzia
Marka

Diseinua

OINARRIZKO PRODUKTUA
Espero den asetasuna
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- Oinarrizkoak: oinarrizko beharrak asetzen dituzte. Adibidez: ogia.
- Bulkadazkoak: bat-bateko gogoak eraginda erosten dira. Adibidez: izozkia.
- Larrialdikoak: premiazko behar jakin batek eraginda erosten dira. Adibidez:
benda.

– Konparazioko produktuak: produktu garestiak dira eta, beraz, erosi baino lehen,
beste batzuekin alderatzen dira.

– Luxuzko produktuak: gutxi batzuek erosten dituzte. Talde honentzat marka eta
ospea oso garrantzitsuak dira eta salneurri altuagoa ordaintzeko prest daude hori
lortzeko. Adibidez: “Rolex” erlojua.

" Produktu industrialak: beren ekoizpen edo merkataritza-jarduerak burutzeko
enpresek erosten dituzten produktuak dira. Adibidez: makina, egurra altzari-
-ekoizlearentzat…

Produktu bat aldi berean kontsumorakoa edo industriala izan daiteke. Adibidez: pertsona
batentzat, fruta, kontsumorako produktua izango da eta marmelada ekoizten duen
enpresarentzat, berriz, produktu industriala.

2.3.1.3. Gure produktuaren ezaugarriak

Gure produktua lehiakidearenarengandik bereizten duten faktoreak honako hauek dira:

•  Marka. Produktua identifikatzen du eta besteengandik bereizi. Erraz gogora eta ahoska
daitekeen hitza izan behar du. Oso kontuz aukeratu behar da, merkatuan izan dezakeen
eragina kontuan hartuz. Berau moldatzea eta erregistratzea kostuak dira enpresarentzat.

•  Ontzia. Bere helburua produktua bereiztea da. Enpresak neurria, kolorea, itxura,
materialak eta kostuak erabaki behar ditu.

•  Produktu zabaldua. Geroago aipatutako ezaugarriak sartzen dira hemen: laguntza
teknikoa, deskontuak, kreditua, etxez etxerako banaketa, aldaketa-bermea…

Gainerako faktoren antzera, enpresak produktu zabaldu honek duen kostua hartu beharko
du kontuan. Lortzen dituen irabaziek produktua gauzatzeak duen ahalegina estaltzen ez
badute, erabaki hori ez da ona izango.

•  Produktuaren bizitza-zikloa. Produktu guztiek ez dute iraupen berdina izaten. Guztiek
dute bizitza-zikloa, baina produktu-motaren arabera iraupen ezberdina izango du aldi
bakoitzak:

" Sarrera: merkaturatze-aldia. Aldi zaila da, hazkunde txikikoa. Merkataritza-ahalegin
handia eskatzen du.

" Hazkundea: salmentak hazten hasten dira, produktua kontsumitzaileentzat gero eta
ezagunagoa delako. Ez du hasierako merkataritza-ahaleginik eskatzen.

" Helduaroa: salmentak altuak dira, aldaketa gutxikoak. Aldi honetan egoten dira
produkturik gehienak eta, beraz, lehia handia izaten da.

" Beheraldia: azken aroa da. Produktua jadanik saltzen ez denean amaierara iristen
gara. Salmenten jaitsiera geldia edo oso azkarra izan daiteke.
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•  Produktu berriak. Orain arteko produktuek asetzen ez duten beharra asetzen duen
produktua da. Asmakuntza baten ondorioa izan daiteke, edo aurreko beste produktu baten
aldaketa.

2.3.2. SALNEURRIA

Produktuen salneurriak zuzeneko eragina du enpresaren salmentetan, errentagarritasunean
eta merkatuko partaidetzan. Oro har, prezioa altuagoa denean errentagarritasuna ere
altuagoa izaten da, baina aldi berean, salmenta eta merkatu-kuota txikiagoak izan ohi dira.

Produktuen prezioa da enpresaren aldagai garrantzitsuenetako bat. Prezioak ezartzeko
erabakiek duten garrantzia ikusten laguntzen duten hainbat arrazoi daude:

•  Beharrezko erabakia da. Derrigorrez ezarri beharko ditu enpresak bere produktu edo
zerbitzuen salneurriak.
•  Eragin handia du bezeroengan. Batzuetan, produktuaz duten erreferentzia bakarra da.
Eragin psikologiko handia izan dezake.
•  Epe laburrerako ekintza-aldagaia da. Berehalako eragina izaten du salmentetan.
•  Salneurriak aldatzeko erabaki batek enpresako plangintza-prozesu guztia baliogabetzea
eragin dezake.
•  Sarrerak lortzeko erabiltzen den tresna da. Salneurriaren bitartez, produktua egiten
gastatu duena berreskuratzen saiatzen da enpresaburua. Produktu-unitateko lortzen den
mozkin edo etekina prezioaren araberakoa da.
•  Marketing-eko beste erabakietan zuzeneko eragina dute salneurriari buruzko erabakiek
(kalitate-irudia, banaketa esklusiboa…).

Teorikoki, eskaintza eta eskariaren arteko oreka-puntua da produktuaren prezioa. Puntu
hau eskaintza eta eskari horien malgutasunaren arabera aldatzen da.

Salmentak

    Sarrera       Hazkundea    Helduaroa    Beheraldia          Denbora
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Salneurria ezartzea, ordea, ez da gauza erraza. Hainbat faktorek baldintzatzen dute:

Enpresa barnekoak Enpresa kanpokoak

Enpresaren helburuak
Merkataritza-politika
Kostuak

Merkatua
Lehiaketa
Beste zenbait (bitartekariak…)

Salneurria finkatu aurretik, salneurri horrekin lortu nahi dugun helburua zein den ezagutu
beharko du enpresaburuak. Aldi batean irabazien kontura jarduera mantendu nahi bada edo
merkatu-kuota irabazi, salneurria baxua izango da (kostuak estaltzeko adinakoa). Kalitate-
-irudia lortu nahi bada, ordea, normalean salneurri altuagoa ezarriko da.

Produktu, banaketa eta promozioari buruzko erabakiekin bat etorri beharko dute salneurriari
buruzko erabakiek, programa komertzial koherente eta eragingarria lortzeko.

Salneurria gehien baldintzatzen duen faktoreetako bat kostua da. Kostuek finkatzen dute
gutxieneko salneurri-maila.

Gehienezko maila, ordea, merkatuak ezartzen du: kontsumitzaileek erabakitzen dute
salneurria egokia den ala ez. Merkatu-motak ere eragina du salneurrian (monopolioa,
oligopolioa…).

Lehiakideen salneurria erreferentzia gisa erabiltzen da. Baina kontuan hartu behar dugu,
hauek beren salneurria alda dezaketela guk finkatutako salneurriari emandako erantzun
modura. Gure produktua lehiakideen antzekoa bada, salneurria ere antzekoa izango da.

Bitartekari asko erabiltzen diren kasuetan, zaila da enpresarentzat azken salneurria
kontrolatzea. Honek produktuaren arrakasta edo porrotean eragingo du. Kasu batzuetan,
gobernua da salneurrien mugak ezartzen dituena; gasolinaren kasuan adibidez.

Prezioa

  Eskaintza

   Eskaria

Kantitatea
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2.3.2.1. Salneurria finkatzeko metodoak

Esan dugun bezala, ekoizpen-kostuek eta erosleek finkatzen dituzte salneurriaren mugak.
Beraz, tarte horretan egongo da guk erabakitzen dugun salneurria. Enpresak irizpide asko
erabil ditzake.

•  Kostuetan oinarritutako metodoa

Metodorik erabiliena da. Ekoizpen-kostuari lortu nahi den irabazia batzen zaio.

Enpresako kostuak ondo ezagutzea eskatzen du metodo honek. Salneurria finkatu aurretik,
eskari eta lehiakideen azterketa ere kontuan hartu behar da.

•  Erosleetan oinarritutako metodoa

Bezeroak produktuaren balioaz duen pertzepzioa hartzen du oinarritzat metodo honek, eta
ez produktuak berez duen kostua. Bezeroek produktuari ematen diotena baino balio
handiagoa kobratzen badu, enpresak salmenta txikiagoak edukiko ditu. Erreferentziazko
balio horren azpitik kobratzen badu, ordea, lor ditzakeen sarrerak baino txikiagoak lortuko
ditu.

•  Lehiakideetan oinarritutako metodoa

Ekoizpen kostuak edo eskaria kontuan hartu gabe, lehiakideen salneurriak hartzen ditu
kontuan metodo honek. Enpresak hiru aukera ditu: lehiakideen salneurri berdina finkatzea,
altuagoa edo baxuagoa. Normalean, merkatu-kuota handiena duten enpresek antzeko
salneurriak eduki ohi dituzte; enpresa txikiek liderrari jarraitu ohi diote, beren salneurriak
lehiakideenarekin batera aldatuz. Lehiakideetan oinarritutako metodo hau ere asko
erabiltzen da.

2.3.3. PRODUKTUA EZAGUTARAZI: SUSTAPEN-POLITIKA

Sustapen-politikaren bidez enpresak kanpoan ezagutarazi nahi ditu, bai bere burua, bai
bere produktuak. Edozein komunikazio-ekintzak ondoren aurkezten dugun prozesua izaten
du:

Salneurria

Produktuaren
kostua

Enpresaren
irabaziak
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Kanpo-komunikazioa edo sustapena, marketing-aren funtsezko azpifuntzioetako bat da.
Hainbat komunikazio-baliabide erabil daitezke sustapen-politikaren helburua lortzeko
(produktua ezagutarazi, salmenta sustatu edo enpresaren irudia indartu), jarraian ikusiko
dugun moduan:

2.3.3.1. Publizitatea

Publizitateak bi helburua izan ditzake: alde batetik, produktuaren ezaugarri edo onuraz
informatzea eta, bestetik, entzuleriaren portaera aldaraztea, produktua erosi dezan
konbentzituz.

Komunikabideak erabiliz, kontsumitzaile-talde handi batenganaino iristen da aldi berean.
Baina erosleak beste enpresei buruzko informazioa ere jasotzen du eta, beraz, mezuak
aldera ditzake. Honekin publizitatea salmenta pertsonalak bezain eragingarria ez dela
ikusten dugu.

Aurretik planifikatutako kanpainen bidez gauzatzen da publizitatea. Eragingarria izan dadin
eten gabe egin behar da, eragin metagarria izan dezan. Publizitate-kanpaina
diseinatzerakoan, ondorengo faktore hauek hartu beharko ditugu kontuan: publizitate-
-mezuaren definizio eta aurkezpena; erabiliko ditugun komunikabideak (irratia, telebista,
aldizkariak…); publizitaterako aurrekontua eta kanpainaren iraupena.

Publizitate-kanpaina eraginkorra diseinatzerakoan komunikabide bakoitzak aurkezten
dizkigun abantaila eta eragozpenak kontuan hartu behar ditugu:

Komunika-
bideak

Hotsak

FEEDBACK-A
Publizitate-ikerketa,

saltzaileen txostenak
Erantzuna

HARTZAILEA

Kontsumitzailea

IGORLEA

Enpresa

Iragarkiak
Hitzaldi

komertzialak

KODETZAILEA

Kontsumitzailearen
Interpretazioa

DEKODETZAILEA
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Komunikabideak Abantailak Eragozpenak

Zuzeneko posta - Entzuleria aukeratzea.
- Mezuaren iraunkortasun handia.

- Kostu altua.
- “Zabor”-postaren irudia.

Egunkaria
- Irakurlegoaren geografi
hautespena.

- Mezuaren iraunkortasun txikia.
- Hedadura mugatua.
- Inprimaketa-maila baxua.

Aldizkaria
- Irakurlegoaren demografi
hautespena.
- Inprimaketa-maila altua.

- Igorpen-maiztasun baxua.
- Irakurlego mugatua.
- Kostu altua.

Irratia
- Entzuleriaren geografi
hautespena.
- Entzuleria handia.

- Irudien laguntza eza.
- Mezuaren iraunkortasun txikia.

Telebista

- Irudia, soinua eta mugimendua
elkartzea.
- Erakarpen-indar handia.
- Ikuslego handia.

- Mezuaren iraunkortasun txikia,
errepikatzen ez bada.
- Hainbeste iragarkiren artean
oharkabean gelditzeko
posibilitatea.
- Kostu altua.

2.3.3.2. Salmenten promozioa

Gehitutako zenbait abantaila eskainiz (dohainezko ereduak, sariak, deskontuak,
erakuspenak…) produktuaren salmenta sustatzea da bere helburua (lehenengo erosketak
sustatu edo erosteko ohitura sortu). Ez da komunikabideen bitartez eskaintzen eta
salmentak epe laburrera bakarrik sustatzen ditu.

Promozioa kontsumitzaile, bitartekari, saltzaile edo preskribatzaileentzat izan daiteke.

2.3.3.3. Zuzeneko salmenta

Bitartekari, agente komertzial eta komisiodunek burutzen dituzte zuzeneko salmentak.
Hauek, saltzeaz gain, beste jarduera batzuk ere burutzen dituzte: erosle izan daitezkeenak
informatu, produktua eros dezaten lan egin, bezero berriak aurkitu, bezeroengandik
enpresarentzat informazioa lortu … Produktua ezagutarazteko metodorik garestiena da.

2.3.3.4. Merchandising-a

Azken 10 edo 15 urte hauetan, azalera handiko dendak ugaltzearekin batera garatu den
marketing-aren arlo bat da.

Autozerbitzuko dendetan (supermerkatu eta hipermerkatuetan), oso garrantzitsua da
salmenta-azalera egoki erabiltzea, errentagarritasun-maila altuena lortzeko. Salmenta-
-azalera optimizatuko duten metodo eta tekniken multzoa da merchandising-a.
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Ondoren aipatzen ditugun arloak hobetzen saiatzen da merchandising-a:

•  Salmenta-azaleraren banaketa jarduera-sektoreen arabera: elikagaiak, produktu
galkorrak (fruta, haragia, arraina…), jantziak, bazarra eta etxetresna elektrikoak eta
argazkigintza.
•  Sektore bakoitzeko produktu-familia bakoitzaren apal edo linealen banaketa, familia
bakoitzaren kokapena zehaztuz.
•  Linealetan aurkezten den produktu-familia bakoitzeko artikulu-talde edo aukeraren
definizioa.
•  Produktuen kokapena apaletan: artikulu bakoitzari dagokion tokia, bere posizio zehatza
eta kokapen-era zehaztuz.
•  Saldutako artikuluak berritzeko era.

Kontsumitzailea erakartzen duten produktuen ontzi, kolore eta grafiak eta dendan bertan
egiten diren salmentak sustatzeko ekintzak ere merchandising-aren ardura dira.

2.3.3.5. Harreman publikoak

Enpresaren irudia sortzean datza, bezero, langile, akziodun eta, oro har, jendearekin
harreman onak mantenduz.

Doako publizitatea azpimarratuko dugu harreman publikoen barnean; egunkari edo aldizkari
espezializatuetako artikuluak, aurkezpenak hitzaldietan, eztabaidak, enpresako zuzendariei
egindako elkarrizketak…

Oso onuragarria izan daiteke, publizitate iragarkietan baino egiazkotasun handiagoa lortzen
baita. Baina horretarako beharrezkoa da komunikabideen arreta lortuko duen produktu
erakargarria edukitzea.

2.3.3.6. Komunikazio-baliabideen eraginkortasuna

Komunikazio-sistema hauetako bakoitzaren eraginkortasuna ezberdina izango da saldu
behar dugun produktuaren arabera eta bizitza-zikloko aldiaren arabera. Jarraian, kasu
bakoitzean egokiena zein den ikusiko dugu:

•  Produktu-motaren arabera

" Kontsumorako produktuak

– Publizitatea.
– Salmenta-promozioa.
– Salmenta pertsonala.

" Produktu industrialak

– Salmenta pertsonala.
– Salmenta-promozioa.
– Publizitatea.
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•  Bizitza-zikloko aldiaren arabera

" Sarrera: hiru sistemak erabiliko dira:

– Publizitatea: produktua kontsumitzaile askori ezagutarazteko.
– Promozioa: kontsumitzaileak produktua probatu ahal izateko.
– Salmenta pertsonala: beharrezkoa da bitartekariek produktuak ezagutu
ditzaten.

" Hazkundea: publizitatea erabiliko da gehienbat. Promozioa ez da beharrezkoa.

" Helduaroa: aldi honetan promozioa publizitatea baino garrantzitsuagoa izango da,
kontsumitzaileek dagoeneko ezagutzen baitute produktua. Beraz, publizitatea oroigarri
modura bakarrik erabiliko da. Promozioa izango da produktua saltzen lagunduko duena.

" Beheraldia: Publizitatea oroigarri modura erabiliko da eta promozioa
kontsumitzaileak animatzen jarraitzeko.

2.3.4. PRODUKTUAREN BANAKETA

Produktua kontsumitzailearengana iritsi arteko jarduera guztiek osatzen dute produktuaren
banaketa-prozesua; garraioa (ibilgailuak, ibilbideak…), biltegiak (kopurua, antolaketa…),
bitartekariak…

Merkatuko behar, gustu eta nahiekin bat datorren produktua egitea, salneurri egokia
ezartzea eta era zabalean sustatzea, ez dira nahikoa produktuaren arrakasta ziurtatzeko.
Beharrezkoa da produktua kontsumitzailearenganaino iritsarazteko prozedurak garatzea.

Banaketa-sareak aukeratzeko erabaki eta jarduerak, eta bertako partaideak ongi zaintzea
ere erabat garrantzitsua da. Salmenta ez da guztiz gauzatzen produktua azken
kontsumitzaileak erosten duen arte. Produktua handizkako merkatariaren biltegian edo
txikizkako merkatariaren apaletan egoteak ez du ziurtatzen salduko denik.

Banaketarekin zerikusia duen edozein erabaki hartu baino lehen ondorengo faktore hauek
hartu beharko ditugu kontuan:

•  Produktuaren helburu den merkatua: handia ala txikia den, sakabanatua ala
kontzentratua dagoen…

•  Produktuaren ezaugarriak: galkorra den, hauskorra…

•  Enpresaren ezaugarriak: banaketa burutzeko gai den, aurrera eramateko langileak
dituen edo kontratatu ahal dituen…

Banaketa-sare bat ekoizlearengandik azken kontsumitzailearenganaino produktua
eramateko beharrezkoak diren jarduerak garatzen dituen erakunde-multzoaz osatua dago.
Erakunde horiei bitartekariak eta banatzaileak deitzen zaie.

Banatzaile handizkariek ekoizleei erosten diete, edota beste handizkari batzuei, ondoren
beste bitartekari batzuei saltzeko. Txikizkariek azken kontsumitzaileari saltzen diote.
Handizkariek ugari saltzen dute; txikizkariek, berriz, xeheka edo txikizka.
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Hasieran euren produktuak banatzeko enpresek alternatiba askoren artean aukera
dezakete. Itxuraz prozedurarik errazena zuzeneko sarea erabiltzea da, bitartekaririk
gabekoa, alegia. Produktu industrial gehienetan prozedurarik ohikoena da. Baina kontsumo-
-merkatuko produktu gehienetan erabiltzeko zaila den formula da, nahiz eta hainbat
prozedura erabiltzen diren, posta bidez, telefonoz, atez ate, ordenagailuz…

Etapa bateko sareek gehienetan kontsumorako ondasunen txikizkaria den bitartekaria
izaten dute. Baina ohikoena bi etapetako sareak erabiltzea izan ohi da: ekoizlearengandik
handizkariarengana, handizkariarengandik txikizkariarengana eta honengandik kontsumi-
tzailearengana.

Ekoizle txiki asko dagoen lekuetan hauek agentea erabiltzen dute, hiru etapetako sarea
osatuz. Agenteak ez ditu produktuak erosten, hauek banatuko dituen handizkaria aurkitzera
mugatuko da.

Banaketa-intentsitateari dagokionean, honako aukera hauek daude:

•  Banaketa intentsiboa. Ekoizlea, gehienetan kontsumo-produktuena, ahalik eta
salmenta handiena lortzen saiatzen da, bezero batek bilatzeko aukera izan dezakeen
banatzaile guztiei eskainiz.

•  Banaketa hautatua. Ekoizleak eremu geografiko jakin batean handizkari- eta/edo
txikizkari-kopuru mugatu bat aukeratzen du.

•  Banaketa esklusiboa. Hornitzailea bitartekari batekin akordio batera iristen da, eta
horren arabera konpentsazio batzuen trukean hornitzaileak eremu geografiko mugatuko
merkatu batean produktu hori banatzeko esklusibitatea bitartekariari ematen dio.

2.3.5. SALMENTAK

Marketing mix-eko elementuak zehaztu ondoren (produktua, salneurria, banaketa eta
sustapena) beharrezkoa da salmenta burutzea. Salmentak honakoa esan nahi du: eroslea
hornitzea, fakturazioa eta produktu edo zerbitzuaren kobrantza.

Salmenta, beraz, jarduera komertzialaren zati bat da. Bere ardura saltzaileengan oinarritzen
da. Enpresa bateko saltzaile-taldeak, bere antolamenduak eta baliabideek enpresa horren
salmenta-indarra osatzen dute.

Salmenta-era oso ezberdina izan daiteke produktu-mota (kontsumokoa ala industriala) eta
bezero-motaren arabera. Baina betiere saltzaile eta eroslearen arteko komunikazioa izaten
da. Komunikazio honetan saltzaileak eroslea konbentzitu egin beharko du produktua edo
zerbitzua eros dezan.

Saltzaileak ondorengo ekintza hauek burutu beharko ditu, gutxienez:

•  Produktu edo zerbitzuaren ezaugarriei buruz informatu, erosleak lortuko dituen onurak
azpimarratuz.
•  Produktu eta enpresarenganako aldeko jarrerak garatu eta saltzeko beharrezko
zerbitzuak burutu.
•  Eskaria formalizatu, entrega-baldintzak, salneurriak eta kobrantza-baldintzak zehaztuz.
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Salmenta-taldeak irizpide askoren arabera antola daitezke: geografi eremuaren arabera,
produktuka, bezeroka, edo aurrekoen konbinazioz.

Salmenta-talde egokia sortzeak hainbat eskakizun planteatzen ditu: saltzaile egokiak
hautatzea, produktuak eta bezeroak ezagutarazteko heziketa-sistema garatzea, saltzaileak
motibatuko dituen ordainketa aldakorren sistemak finkatzea eta ikuskapen- eta laguntza-
-egiturak sortzea.
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ERREPASOKO ARIKETAK

1. Zer da merkataritza-kudeaketa?

2. Zer da AMIA azterketa?

3. Zer da merkatu-kuota?

4. Aipatu merkatua segmentatzeko irizpideak. Nola jardun daiteke hautatutako segmentu bakoitzean?

5. Aipatu erosketa-prozesuko aldiak.

6. Zer da marketinga?

7. Nola definituko zenuke merkatua marketingaren ikuspegitik?

8. Nola sailkatzen dira produktuak, duten helburuaren arabera?

9. Zein faktorek bereizten dute produktu jakin bat merkatuko besteetatik?

10. Zein dira produktuaren bizitza-zikloko aldiak?

11. Salneurria finkatzerakoan kontuan hartu behar diren faktoreen zerrenda egin.

12. Izendatu komunikazioan parte hartzen duten elementuak.

13. Ezagutzen dituzun komunikazio-kateen zerrenda egin.

14. Banaketa-sareen sailkapena egin, horretarako honako irizpideetan oinarrituz:

- Etapa-kopurua.
- Intentsitatea.
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1. Produktu/zerbitzuen zerrenda prestatu eta bizitza-zikloko zein alditan dauden aztertu: sarrera,
hazkundea, helduaroa edo beheraldia. Ondorengo galdera hauei erantzuten saiatu:

- Orain dela zenbat urte hasi zen produktua saltzen?
- Nolako bilakaera jasan dute produktuaren salmentek?
- Ba al dago merkatuan ordezko produkturik?
- Hala bada, zein saltzen da gehiago, gurea edo ordezkoa? Zein da zaharragoa?
- Produktuaren bizitza alda dezakeen elementurik ba al dago (teknologia-aurrerapenak,

modak…)?

2. Ondorengo datu hauek kontuan hartuta:

Enpresak Unitateak

A
B
D
E
F

6.000
1.000
5.000
3.000
7.500

- Kalkulatu enpresa bakoitzaren merkatu-kuota.
- Zein da liderra?

3. Produktu bat aukeratu eta bere kontsumitzaileak zehaztu ondorengo faktore hauek kontuan hartuta:
geografi kokapena, adina, sexua, kultura, gizarteko eraginak, sarrerak, erosketa-portaera, lanbidea…

4. Bere merkatua asea duen produktu edo zerbitzua aukeratu, adibidez, kafetegi bat, eta gure enpresak
arrakasta izan dezan abantailaren bat aurkitu.

5. Produktu bat aukeratu eta ezagutarazteko erabiliko zenituzkeen komunikazio-kateak zein liratekeen
pentsatu.

6. Aukeratutako komunikazio-katea publizitatea bada, zein komunikabide erabiliko zenuke? Zergatik?

7. Produktu/zerbitzuen zerrenda egin eta bakoitzarentzat egokiena izango litzatekeen banaketa-katea
zehaztu, merkatuaren, produktuaren eta enpresaren ezaugarriak kontuan hartuta.

8. Ezagunak diren marka batzuk erabiliz, honakoa zehaztu:

- Produktuaren zein ezaugarri agertzen dizkiguten.
- Izena nolakoa den, erraz gogoratu edo ahoska daitekeen.

ARIKETA PRAKTIKOAK
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MERKATU-IKERKETA EGITEKO

INFORMAZIO-ITURRIAK

Merkatu-ikerketa egitean erabiliko diren hainbat informazio-iturri aipatzen dira
jarraian.

! Iturri orokorrak:

- Euroleihatilak.
- Estatistika Institutu Nazionala (EIN/INE).
- Kanpo Merkataritzako Institutua (KMI/ICE).
- Enpresa Erakundeen Konfederazio Espainiarra (CEOE).
- Enpresa Txiki eta Ertainen Konfederazio Espainiarra (CEPYME).
- Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Ofizialak.
- Espainiako Kontsumitzaileen Elkartea (UCE).
- Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartea (OCU).
- Merkataritza Erregistroak.
- Autonomi Elkarteak.
- Udaletxeak.
- Enpresa eta Profesional Elkarteak.
- Aztertu behar den sektoreko argitalpen eta aldizkariak.

! Kontsumitzaileei dagozkionak:

- Estatistika-urtekaria (INE).
- Biztanleriaren ezaugarriak (INE).
- Familien aurrekontu-inkesta (INE).
- Biztanleriaren errolda (INE).
- Biztanleria, etxebizitza eta eraikinen errolda (INE).
- Familien ekipamendu eta kultura-mailaren inkesta (INE).
- Ikerkuntza Soziologikoen Zentroa. Giza eta politika-arloko hainbat ikerketa.
- Aurrezki eta kontsumorako etxe-ekonomien portaera eta jarrera.

! Lehiaketari dagozkionak:

- Merkataritza Erregistroak.
- Abagune industrialari buruzko txostena (Industria Ministerioa).
- Merkataritza-ganbarak.
- Sektore bakoitzeko aldizkariak.

! Salneurriei dagozkienak:

- Kontsumo-prezioen indizea (INE).
- Industri prezioen indizea (INE).
- Autonomi Elkarteetako prezio-buletinak.
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! Komunikazio eta promozioari dagozkienak:

- Komunikabideetako entzuleriari buruzko datuak.
- Ikus-entzunezkoei buruzko ikerketa orokorrak.
- Iragartzaileen elkartea.
- Iragarkiak.

! Produktuari dagozkienak:

- Industri jabetzaren erregistroa.

! Inguruari dagozkienak:

- INEren argitalpenak.
- CISSen argitalpenak.
- OCDEren ekonomia-txostena.
- Espainiako Bankuaren argitalpenak.
- Banku-erakundeen hainbat ikerlan.
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3.1. SARRERA

Produkzioa da enpresaren zeregin nagusia; bera arduratzen da faktore batzuk
(kontsumitzailearen beharrak betetzeko aukera emango dutenak) ondasun bihurtzeko
prozesuaz. Azken batean, prozesu horren bidez, ondasunen balioa eta erabilera handitu
egiten da.

Ikuspegi fisikotik, ekoizpena produktu eta zerbitzu batzuk sortzeko aukera ematen duen
ekintza-multzoa da. Prozesu hori sarrera edo input batzuk (lehengaiak, eskulana, makinak,
energia, etab.) aurreikusitako irteera edo output (produktuak eta zerbitzuak) bihurtzen
direnean burutzen da.

Bihurtze hori teknologia zehatz bati esker gertatzen da, eta teknologia horrek sistema
transformatu besterik ez du egiten.

Azkenik, eta prozesuaren amaieratzat, produktu horiek biltegiratu egin behar dira saldu arte.

Enpresaren ekoizpen-funtzioaren helburua sortutako balioa maximo izatea da. Ekoizpen-
-faktoreen kudeaketaren eraginkortasuna neurtzeko ekoizkortasun-kontzeptua erabiltzen
da. Ekoizkortasuna lorturiko produkzioaren eta erabilitako faktore-kopuruaren arteko
erlazioa da:

Ekoizkortasuna unitate fisikotan (adibidez, erabilitako eskulan-ordu bakoitzeko paper-
-tonatan) edo dirutan neur daiteke (kasu honetan balio erantsia deitzen zaio).

Balio erantsia ondasun edo zerbitzuaren balio osoaren zatia da. Balio erantsia lortzeko,
azken produktutik (output) produkzio-prozesuan erabilitako ondasun edo bitarteko
zerbitzuen (input) balioa kentzen da. Edozein produkzio-prozesutan, balio erantsiak
produkzio-faktoreen edo sorturiko errenten ordainketa neurtzen du.

            Produkzio-bolumena
      Ekoizkortasuna =

     Erabilitako faktore-kopurua
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3.2. EKOIZPEN-PLANA

Produktua ekoitzi edo zerbitzua burutzerakoan kontuan hartu behar diren elementu tekniko
eta antolamenduzkoak jasotzen ditu ekoizpen-planak.

Ekoizpen-plana prestatzean enpresa barneko beste kudeaketa-plan batzuk ere kontuan
hartzen dira, hala nola salmenta-plana, erosketa-plana, etab. Hau da, adibidez, salmenta-
-planean 100 unitate saltzea aurreikusi bada, ekoizpen-planak 100 unitateko ekoizpena
aurreikusi beharko du, ezustekoei aurre egiteko unitate batzuk gehituz.

Ondoren, ekoizpen-plana prestatzean jarraitu ohi diren pausoak eta kontuan hartzen diren
beste planak ikusiko ditugu:

•  Produktua deskribatu, ezaugarri garrantzitsuenak aipatuz.
•  Beharrezkoa bada, diseinua egin.
•  Zenbat unitate saltzea aurreikusi da eta zein ziurtasun-mailarekin? Informazio hau
salmenta-planean aurkituko dugu.
•  Inbertsio-plana. Zer instalazio behar ditugu aurreikusitako kantitatea ekoizteko?
•  Ba al dugu instalazio horiek eraikitzeko ahalmen ekonomikorik?
•  Gastu-plana. Zer gastu egin behar ditugu produktua lortzeko? Lehengaiak, beste
material batzuk, energia, soldatak, aseguruak, mantentze-lanak...
•  Lehengai-biltegia. Zenbat lehengai biltegiratu behar dugu? Zenbat eskaera egin behar
ditugu urtean? Segurtasunezko zein stock mantendu behar dugu?
•  Langile- kopurua, hauen zereginak deskribatuz.
•  Ekoizpen-prozesuko aldiak zehaztu.
•  Zenbat denbora behar dugu produktua ekoizteko edo zerbitzua burutzeko?
•  Kostuak aurkitu. Zenbat kostako zaigu aurreikusitako kantitatea ekoiztea?

      INPUT

      BALIO-
Ekoizpen-prozesua

   -SORKUNTZA

      OUTPUT

     Balio erantsia

BALIOA DIRUTAN

Lehengaiak

Energia

Makina eta
eraikuntzak

Eskulana

Produktu edo zerbitzua
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•  Errentagarritasun-ataria aurkitu. Gutxienez zenbat ekoitzi behar dugu, kostuak estali eta
irabaziak lortzen hasteko?
•  Batez besteko heltze-aroa aurkitu. Zenbat denbora pasatzen da lehengaietan pezeta bat
(eta berehala euroa) inbertitzen dugunetik, produktua saldu eta kobratu ondoren pezeta hori
berreskuratzen dugun bitartean?

Ekoizpen-plana oso baliagarria da, zenbat ekoitzi behar dugun esaten digulako, zenbat
denboran (gure bezeroekin epeak ezartzen lagunduz), zer kosturekin (salneurria ezartzeko
oinarria emanez) eta zer baliabiderekin.

3.3. IZAKINAK ETA BILTEGIAREN KUDEAKETA

Enpresek beti merkantziak edukitzeko arrazoiak honako hauek dira:

•  Merkantzien sarrera-fluxuak ez datoz denboran bat irteerekin, hau da, salmenta edo
kontsumoekin.

•  Beharrezkoa da kontsumo-eskariei erantzuteko erreserba batzuk izatea:

! Eskarietan gorabeherak izan daitezkeelako, espero ez denean kontsumoak gora
eginda.

! Batzuetan produktuek enpresara iristeko behar duten denbora, produktu horiek
saltzeko edo kontsumitzeko baino denbora luzeagoa delako.
Enpresek lehengai, material, bukatutako produktu eta abar erreserban izaten ez
badituzte, ezingo dituzte bezeroen eskariak ase, ez baitute eskatzen zaien produkturik
izango.

Erreserba osatzen duten artikulu hauek izakin edo stock izena dute. Denboran zehar stock-
-mailak duen bilakaera honela irudikatzen da:

0 unean enpresak 80 unitate ditu. Denboran zehar izandako kontsumoak izakinak agortu
egiten ditu. Memento honetan birjartzen (berriz erosten) ez badira, enpresak ezin du eskaria
bete. Zerbitzu-etenaldia izaten da une honetan; artikuluak eskatu dizkiote, baina ezin izan
ditu eman.

     Stock-kopurua

           80

           60

           40

           20

     0 Denbora
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Material-motaren arabera, stock-ak honelakoak izan daitezke:

•  Kanpotik erositako lehengaiena, gerora erabiltzeko edo kontsumorako produktu izateko
eraldatu zain.

•  Bideango produktu edo egiteko bidean daudenena, eraldaketa-prozesuak irauten duen
bitartean.

•  Salgaiena edo produktu bukatuena, bere banaketa edo salmenta egin arte.

•  Ordezkoena, enpresak bere jardueran erabilitako ekipo edo makinetan higatutako
piezak ordezkatzeko dira.

Enpresak geroko banaketarako edo kontsumorako prestatutako artikulu guztiak egoerarik
onenean sailkatzeko, jartzeko eta gordetzeko erabiltzen dituen baliabideak biltegi izenpean
biltzen dira.

Biltegiak dituen zereginak honako hauek dira:

•  Kanpotik iristen diren materialak jasotzea, kontrolak eginez, kopuru aldetik eta
kalitatearen aldetik, hornitzaileari egindako eskaeran hitzartutako baldintzak betetzen ez
dituztenak itzuliz.

•  Jasotako elementuak, antolatuta, biltegi barruan jartzea, horrela, artikulu bakoitzaren
kokalekua ezagutzeko eta berehala aurkitu ahal izateko Artikuluak kokatzean, gehien
erabiltzen direnak sarrera-irteeretatik gertu jarri behar direla kontuan hartu behar da.

•  Artikuluak egoera ezin hobean mantendu, hauek gordetzeko era egokienak erabiliz:
estalpean, hotz-beroa zainduz, ontzi eta enbalaje egokiak erabiliz...

•  Biltegiko izakinen erregistroa eramatea, artikulu bakoitzetik zenbat dauden jakin ahal
izateko, eta aldiro fitxetan dauden izakinak eta errealak bat datozela egiaztatzea.

•  Artikuluak hartzaileei ematea, hauek horrela eskatzen dutenean.

Biltegian dauden artikulu guztiak zenbatzeari inbentarioa egitea deitzen zaio. Informazio
honek akatsak izan ohi dituenez (oharrak galtzea, giza hutsegiteak...), ez dira bat etortzen
kontu-fitxek azaltzen duten artikulu-kopurua eta artikulu-kopuru erreala. Horregatik,
beharrezkoa izaten da aldiro dauden artikuluak zenbatzea eta kontu-erregistroa maila
errealera egokitzea.

3.3.1. IZAKINEN BALORAZIOA

3.3.1.1. Sarreren balorazioa

Kontabilitate Plan Orokorrak izakinen balorazioa erosketa-prezioaren arabera egin behar
dela adierazten du.

Erosketa-prezioa fakturan azaltzen dena da, baina honi ondasunak biltegira iritsi arte
sortzen diren beste gastu guztiak gehitu behar zaizkio, besteak beste, garraioak, aduanak,
aseguruak...
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3.3.1.2. Irteeren eta azken izakinen balorazioa

Biltegiko irteerak eta azken izakinak baloratzeko zenbait metodo teoriko daude. Hauek dira
kontabilitate-arautegi fiskalak izakinak baloratzeko onartzen dituen hiru metodoak:

•  FIFO (lehen sarrera, lehen irteera). Metodo honen arabera, biltegitik ateratzen diren
izakinak beti zaharrenak dira eta bertan geratzen dira sartu diren azkenak.

•  LIFO (azken sarrera, lehen irteera). Metodo hau aurrekoaren aurkakoa da, lehenengo
irteten direnak sartutako azken izakinak direla esan nahi baitu.

•  BATEZ BESTEKO PREZIO HAZTATUA (BPH). Batez besteko prezioa zenbateko
guztiaren eta unitate-kopuruaren arteko zatiketaren emaitza da. Salneurri hau aldatu egiten
da beste sarrera bat izaten den bakoitzean. Salgaien irteerak, azken eragiketaren ondoren
dagokien prezioan baloratzen dira.

Adibidea

Urtarrilean zehar A artikuluaren mugimenduak honakoak izan dira:

Data Mugimendua

01-1 Hasierako izakina 200 unitatekoa, 300 pta. unitateko.
01-10 50 unitate erosi, 310 pta. unitateko, A hornitzaileari.
01-15 100 unitate saldu C bezeroari.
01-18 120 unitate saldu D bezeroari.
01-25 45 unitate erosi, 320 pta. unitateko, B hornitzaileari.
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3.3.2. IZAKINEN KUDEAKETA

Zer gerta dakieke izakinei behar bezala kudeatzen ez badira?

•  Galtzea edo higatzea.
•  Beren kopurua, balioa edo kokalekua zein den ez jakitea.
•  Eskaera garaiz ez egitea, izakinak agortzeko arriskua izanik eta horrela, bezeroen
eskariei ez erantzutea.
•  Eskatutako kopurua egokia ez izatea, ondorioz biltegiratze-kostuak areagotuz (behar
baino artikulu gehiago eskatuz gero) edo eskaera errepikatzeak dakarren kostua areagotuz
(baldin eta gutxiegi eskatuz gero).

Izakinak mantentzeak sortzen dituen arazoak konpontzeko, stock-en kudeaketak ondorengo
galderei erantzun behar die:

•  Izakinen zer maila edo kopuru mantendu behar da?
•  Noiz:  berriz hornitzeko, zein mementotan egin behar da eskaria?
•  Zenbat:  zein da hornitu beharreko kopurua?

Izakin-tratamenduak inolako kosturik izango ez balu, irtenbidea erraza izango litzateke:
denetarik gordetzea ahalbidetuko lukeen biltegi handia izatea (horrela bezeroei erantzuteko
gaitasuna ez litzateke inoiz etengo) eta produktu guztien egunez eguneko kontrola
eramatea, betiere bakoitzaren kopuru, kokaleku eta abarrekoak ezagutuz.

Baina errealitatea oso desberdina da. Enpresaren baliabideak ez dira mugagabeak;
ezinezkoa da kontsumitzaileek eska ditzaketen produktu guztiak emateko mugarik gabeko
biltegia eta hau kudeatzeko baliabideak eskura izatea.

Stock-en kudeaketaren helburua ahalik eta kostu txikienean zerbitzu maximoa ematea da.
Stock-en kudeaketari metodo batzuk jartzen zaizkio ezarritako helburua lortzeko.
Kudeaketa-metodo hauek ondorengo alorretan ezartzen dira:

•  Inbentario-kontrolean.
•  Izakinen mailan.
•  Eskaera-puntuan.
•  Eskatu beharreko kopuruan.

3.3.2.1. Inbentario-kontrola

Inbentario-kontrolaren bidez, enpresak etengabe izaten du izakinen berri: kopurua eta bere
balioa dirutan; erositako unitateak eta bere zenbatekoa; kontsumitutako unitateak eta bere
balioa dirutan; sarrera- eta irteera-datak...

Artikulu guztien aipatutako datuak ezagutzeko kontrol zorrotzak eskatzen dira eta horrek
pertsonal eta bitartekoetan gastu handiak eragiten ditu.

Baina artikulu guztiek ez dute garrantzi ekonomiko bera enpresarentzat; balio ekonomiko
handiena duen talde txiki bat, tarteko balio ekonomikoa duen tamaina ertaineko beste talde
bat eta balio eskaseko artikulu asko dituen beste talde bat bereizten dira.
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Biltegia hiru motako artikuluetan banatzeari ABC sailkapena deitzen zaio. Kontsumo-
-balioak konparatzea du bere oinarri, handienetik txikienera sailkatuz:

Sailkapena Artikulu-kopurua Kontsumo-balioa
A Handia Oso handia
B Ertaina Ertaina
C Txikia Txikia

Grafikoki honela irudikatuko genuke:

Artikulu guztiek garrantzi bera ez dutela aitortzeak kudeaketa eta kontrolean bestelako
metodoak erabiltzea eragiten du. Gastuak artikulu bakoitzaren garrantzi ekonomikoaren
proportzio berekoa izan beharko du.

A produktuek (eta neurri txikiagoan B motakoek) bakarrik jasango dute kontrol zorrotz eta
errepikatua, baina kopuru txikia izanik abantaila da enpresarentzat eta, horrela, aurreztu
egiten du inbentario-kostuetan.

Sailkapena Kontrol-mota
A Zorrotza
B Normala
C Lasaia

A eta B artikuluak ondo zainduz kontsumo-balioen % 90 baino gehiago kontrolpean izango
da.

A artikuluen gaineko kontrola biltegi-arduradunak egingo du; gainontzekoen kontrola bere
laguntzaileen esku utziko du, eta hauei jaramon gutxi egingo die.

Kontsumo
  Balioa

100

 95

  75

   A        B        C

          20     50            100    Artikuluak (%)
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Kostuak murriztu egingo dira, inbentarioak kontrolatzeko bitartekoak artikulu gutxi batzuei
bakarrik ezarriko baitzaizkie. Bitartekoen murriztapena ez da kontrol kalitatearen kalterako,
honek biltegiko mugimenduen balioaren % 90 baino gehiago hartzen baititu.

3.3.2.2. Izakinen maila

Izakinen mailarekin honakoa ulertzen dugu: normalean enpresak biltegian izaten duen
izakin-kopurua.

Izakinen maila altuak bezeroen eskaera betetzeko aukera ematen du, baina era berean,
biltegiratze-kostu handiak ditu. Bestalde, stock-maila baxuak biltegi-kostuak murriztu egiten
ditu, baina zerbitzatu gabeko eskaera-kopurua areagotu egiten du, eta honek galerak
eragiten ditu.

Izakin-maila altua mantentzeak biltegiratze-kostuak igoarazi egiten ditu, ondoko
arrazoiengatik:

•  Giza baliabideak: izakin-kudeaketa eta mantentze-lanetan jarduten duen pertsonala.
•  Materialak, lokala, instalazioak...
•  Baliabide finantzarioak: izakinak erosteko erabilitako dirua ezin izaten da mugitu;
enpresaren beste behar batzuk betetzeko edo errentagarritasun handiagoko beste jarduera
batzuetan ezin da erabili.
•  Aukera-kostua: baliabide-kostua da, biltegirako izendaturik egoteagatik hauek ezin
baitira beste alternatiba batean erabili.
•  Zaharkitzapena: arrazoi batzuk direla medio (moda, aldaketa teknologikoak...), biltegian
denbora luzez gordetako artikuluak inork ez eskatzea (egoera ezin hobean egon arren).
Beren egoera kontuan izanik, artikulu hauei irtenbideren bat eman behar zaie: azpiproduktu
moduan saldu, txatar gisa, birziklapena...

Biltegiak eskaera bete ezin duenean, stock-haustura izaten da, eskatzen zaizkion
artikuluak ez edukitzeagatik.

Stock-hausturak eragiten dituen ondorioak hauek dira:

•  Izakin-eskasia dela eta, salmenta-murriztapena, eta ondorioz bezeroak galtzeko
arriskua, hauek produktua beste enpresa batean erosiko baitute.
•  Ekoizpenaren beherakada, lehengaiak falta izateagatik.
•  Jarduera etetea; enpresa-jarduera garatzeko ekipo eta instalazioek erabilitako pieza
higatuen lekuan jartzeko ordezkoak falta izateagatik.

Biltegiratutako genero guztien artean badago talde bat, enpresarentzat duen garrantziagatik
eta hausturak eragingo lituzkeen ondorio larriengatik, haustura hori inoiz jasan behar ez
duena. Hori saihesteko, enpresak segurtasun-stock-a mantendu behar du.

       Zerbitzu-kalitate handiagoa.
Stock-maila handiagoa

       Biltegi-kostu handiagoa.

Stock-maila txikiagoa   "   Stock-haustura   "   Haustura-kostua
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Artikulurik gabe gelditzeko arriskua baztertzeko, enpresak mantendu beharreko izakinen
maila da; artikulurik eza zeragatik gerta daiteke: hornikuntzan atzerapena, enpresak
zerikusirik ez duen arrazoi bategatik hornikuntza-epean aldaketaren bat (garraioa, greba...),
ustekabeko eskaera-gehikuntza...

Izakinen maila segurtasun-stocka kontsideratzen den kopuruaren azpitik badago, stock-
-haustura gertatzeko arriskua dago.

Segurtasun-stockaren zenbatekoa artikuluen kontsumo-maila eta hornikuntza-epearen
arabera ezartzen da. Eskaera-agindua eman denetik merkantziak biltegira iritsi arte
igarotzen den denbora da hornikuntza-epea. Egokiena epe hori ahalik eta laburrena izatea
da, zerbitzua ziurtatzeko beharrezkoa den izakinen maila jaitsi egiten baitu.

Inbentarioaren errotazioak biltegiratutako produktuen irteera-maiztasuna neurtzen du.
Biltegian geratzen den artikuluaren batez besteko stocka eta honen kontsumoak (irteerak)
alderatuz kalkulatzen da errotazioa.

Urte guztian zehar artikulu baten 1.000 unitate kontsumitu badira eta biltegiratutako stock-
aren batez besteko maila 50 artikulukoa bada, horrek honakoa esan nahi du:

                                                                 1.000 / 50 = 20

Artikulua urtean zehar 20 aldiz berritu dela, alegia.

Zaharkitutako artikuluek errotazio-indize oso baxua izaten dute. Egokiena ahalik eta
izakinen errotazio-indize altuena lortzea da. Hau kontsumoak azkartuz, edo biltegi-irteerak
motelagoak direnean, erositako kopuruak murriztuz lor daiteke.

3.3.2.3. Eskaera-puntua

Biltegia berriro ere hornitzea beharrezko bihurtzen duen izakinen-maila da. Noiz eskatu?
galderari erantzuten dio, izakinen mailari dagokionez.

Stockak eskaera-puntutzat jotzen den kopuruaz azpitik behera egiten duenean, beste
eskaera bat egin beharra dago. Ondasunen kontsumo-mailaren, hornikuntza-epearen eta
segurtasun-stockaren arabera kalkulatuko dugu eskaera-puntua.

Dema
15ek

Eska
Eskaera-puntua = hornikuntza-epean aurreikusitako kontsumoa +
ezarritako segurtasun-stocka

EP = HAK + SS
gun eskaera iritsi bitartean 20 artikulu kontsumituko direla eta segurtasun-stocka
oa dela; eskaera-puntua honakoa izango da:

EP = HAK + SS
EP = 20 + 15
EP = 35 artikulu

era, beraz, izakinen maila 35 artikulura iristen denean egin beharko da.
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3.3.2.4. Eskatu beharreko kopurua

Erosketa ekonomikoagoa izateko eskatu beharreko artikulu-kopurua ezartzea da kontua.

Eskaera bat egiten den bakoitzean kostu batzuk sortzen dira: bidaltzea, jasotzea... Ikuspegi
horretatik eskaerak ahalik eta gehien gutxitzea interesatzen da; horretarako, artikulu
bakoitzetik kopuru handiagoa eskatzen da, nahiz eta artikulu-kopuru handiagoa mantendu
beharrak biltegiratze-kostuak gehitu.

Enpresak bi aldagai hauek bateratuz aurkitu behar du irtenbidea, kostu totala (bien
batuketa) ahalik eta txikiena izan dadin.

3.3.3. HORNIK

Hornikuntza-ko

•  Erosketa-ko
gastuak (garrai

•  Eskaera-ko
inprimakiak, tele

•  Biltegiratze-
material eta gi
hau.

 KASU PRAKTI

Pentsa dezagu
enpresak egune

Biltegian 2.400
Zenbait egun g
atzerapenei aur

Eskaria iristen 
dugu. Horrela, 
(segurtasun-sto

Metodo honen 
arazorik, baina
duguna, alde b
(eskari gutxiago

BILTEGI-KUDE

Ondorengo gald

•  Biltegia man
•  Guk ordaind
Kostu totala = Eskaera kostua + Biltegiratze kostua
57

UNTZA-KOSTUAK

stua honako hauek osatzen dute:

stuak. Hornitzaileari eginiko erosketaren kostua da, biltegira iritsi bitarteko
oa...) gehituta. Produktu-kopuruaren araberakoa da.

stuak. Eskaerak sortzen duen kostua da; bertan sartzen dira prestaketa,
fonoa, harrera... Eskaera-kopuruaren araberakoa da.

kostuak. Bertan sartzen dira: inbentario-kostua, finantzaketa-kostua,
za baliabideen kostua, zaharkitzea... Stock-mailaren araberakoa da kostu

KOA.

n hornitzaile batek sei egun behar dituela lehengaiak zerbitzatzeko, eta
ro 400 unitate kontsumitzen dituela.

 unitate (6 x 400 = 2.400) gelditzen direnean egin beharko dugu eskaria.
ehiagotarako aparteko kantitatea edukitzea gomendatzen da; hornitzaileen
re egin ahal izango diegu horrela.

den bakoitzean, automatikoki, beste bat egin beharrean gaudela ikusten
biltegian beharrezko gutxieneko kantitatea gehi erreserbakoa egongo da
cka).

eragozpena garraio-kostuak dira; hornitzaileak ordaintzen baditu, ez dago
 guk ordaindu beharrekoak badira, urte osoan garraiotan gastatu behar
atetik, eta kantitate handiagoak biltegiratzea kostatuko litzatekeena, bestetik
, baina handiagoak), kalkulatu behar ditugu.

AKETARI BURUZKO TESTA

eren bidez, gure enpresarentzat biltegia arazoa den ala ez jakingo dugu.

tentzeak elektrizitate-energian kostu handiagoa suposatzen al du?
u behar al dugu lehengaien garraioa?
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•  Lehengaiak galdu edo zahartzeko arriskua al daukagu?
•  Ez al dago lapurreta edo sute-asegururik kontratatu beharrik?
•  Biltegiratutako kantitatea hazten doan heinean, aseguru-saria ere igo egiten al da?
•  Biltegia erosi ala alokatu egin behar dugu?

Erantzun gehienak ezezkoak badira, lehengaiak kantitate handitan eros daitezke. Erantzun
gehienak baiezkoak badira, ordea, biltegia arazo larria da enpresarentzat.

3.4. EKOIZPEN-PROZESUA BURUTZEKO BEHAR DEN DENBORA

Garrantzitsua da produktua ekoizteko edo zerbitzua burutzeko behar dugun denbora zenbat
den jakitea, eguneko, hilabeteko edo urteko ekoizpena kalkulatzeko eta gure bezeroentzako
epeak ezarri eta betetzeko. Horretarako, langile batek ekoizpen-prozesuko aldi bakoitza
egiteko behar duen denbora batu behar da, egiten dituen geldialdi guztiak kontuan hartuta
(bai behar pertsonalek bultzatutakoak eta bai makinek eskatutakoak).

 KASU PRAKTIKOA

Gaileta-ekoizle baten kasua aztertuko dugu. Pertsona honek gailetak egin eta ondoren bere
dendan saltzen ditu. Prozesu osoan ematen duen denbora da atal honetan interesatzen
zaiguna.

Gailetak egiteko makina egunean 5 aldiz betetzen dela eta aldi bakoitzean 100 gaileta
lortzen direla badakigu. Produktuaren unitatea ez da gaileta bakoitza, makina egunean
kargatzen den aldi bakoitza baizik.

Pentsa dezagun gaileta-ekoizleak gaileta-ekoizpenean eta salmentan pasatzen duen
denbora neurtu dugula. Hauek dira ekoizpen-prozesuko denborak:

•  Egunerako orea prestatzea 80 min
•  Makina behin betetzea 15 min
•  Makina erabili eta 100 gaileta egitea 50 min
•  100 gaileta zerbitzatu eta kobratzea 20 min
•  Makina garbitu eta hurrengo egunerako prest uztea 50 min

Badakigu makina betetzeko behar duen denbora, makina erabili eta gailetak egiteko
denbora eta 100 gaileta zerbitzatu eta kobratzeko denbora. Orain, betetze bakoitzari, orea
prestatzea eta garbiketaren zein zati dagokion kalkulatu behar dugu.

•  Orea prestatzeko behar dugun denbora, 80 min. Bosten artean zatituko dugu denbora
hau " 80/5=16 min. Horrela badakigu orea prestatzeagatik betetze bakoitzari zenbat
denbora dagokion.
•  Makina garbitzeko behar dugun denbora, 50 min. Bosten artean zatituko dugu "
50/5=10 min. Hau da garbiketan ematen dugun denboragatik betetze bakoitzari dagokion
denbora.

Laburtuz:

•  Orea prestatzen emandako denboraren zati proportzionala: 16 min.
•  Makina bete: 15 min.
•  Makina erabili eta gailetak egin: 50 min.
•  Zerbitzatu eta kobratu: 20 min.
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•  Makina garbitu eta hurrengo egunerako prest uzteko behar den denboraren zati
proportzionala: 10 min.
•  GUZTIRA: 111 min.

Betetze bakoitzeko 111 minutu behar dira. Eta 100 gaileta ekoitzi eta saltzen dira. Orain,
ekoizpen-prozesuko aldi bakoitzeko denborak industrian ohizkoak diren ala ez ikusi behar
dugu. Gehiegikeriaren bat aurkitzen badugu, hori zuzentzeko beharrezko neurriak hartu
behar ditugu.

3.5. KOSTUA KALKULATZEA

Ondasun eta zerbitzuak sortzeko, enpresak lanetik eta produkzio-faktoreetatik sortutako
kostuak ditu. Kostu horiek finkoak edo aldakorrak izan daitezke.

Kostu finkoak faktore egonkorrak erabiltzearen ondorioz sortutakoak dira. Enpresak ezin
ditu aldatu; produkzio-bolumena nolanahikoa izanik ere, enpresak beti izango ditu kostuok:
enpresaren lokalaren alokairua; lan-faktorea ordaintzea; jarduera hori egitearen ondoriozko
zergak; ura, argia, gasa, telefonoa eta bestelako gutxieneko gastuak... Kostu finkoak, beraz,
ez dira aldatzen ekoitzitako kantitatearen arabera, hau da, gastua egiten da gutxi, asko edo
ezer ez ekoitzi arren.

Kostu aldakorrak lehengaiak edo produkzio-bolumenaren menpe dauden bitarteko
produktuak erabiltzearen ondorioz sortzen dira, hau da, ekoitzitako kantitatearen
araberakoak dira; ekoizten ez badugu, ez dugu kostu aldakorrik izango.

Epe luzera, enpresa ia-ia kostu finko guztiak aldakor bihurtzeko gauza da, merkatuaren
aldaketetara egokituta. Horrenbestez, lan-ordainketak murritz ditzake, lana urrituz; edo
lokalaren alokairuaren gastua murritz dezake, enpresaren behar berrietara egokitzen den
beste lokal bat aurkituz. Baina beti geratzen da murriztu ezin daitekeen kosturen bat
(telefonoaren, uraren, elektrizitatearen,.. gutxieneko kuota). Hala ere, gehienetan epe
luzerako kostuak aldakorrak direla esaten da.

Guztizko kostua enpresaren kostu guztien batura da (kostu aldakorrak gehi kostu finkoak).

Batez besteko kostuek produktu-unitate bakoitzaren kostu osoa adierazten dute (batez
besteko kostua = kostu osoa / ekoitzitako unitateak).

Bazterreko kostuak sorturiko azken unitatearen kostuak dira.

Produkzioak goranzko etekinak dituela esango dugu batez besteko kostuak beheranzkoak
direnean, eta beheranzko etekinak dituela, berriz, batez besteko kostuak goranzkoak
direnean.

Batez besteko kostuak murrizteko joera duten indar garrantzitsuenak hauexek dira:

•  Eskala-ekonomiak. 100.000 tonako petroliontziak 50.000 tonakoak baino kostu
txikiagoak izango ditu.

Guztizko kostua = Kostu finkoa + Kostu aldakorra
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•  Produktibitatea handitzea. Langile batek denbora berean unitate gehiago sortzen
duenean.

Puntu honetara iritsita, beharrezkoa iruditzen zaigu gastua eta kostuaren arteko
ezberdintasuna azpimarratzea. Gastua salduko diren ondasunak egiteko edo enpresak
emandako zerbitzuak hornitzeko behar diren produkzio-faktoreak eskuratzean sortzen da.
Kostua erositako ondasun eta baliabideen produkzioan egiten den erabilerarekin zerikusia
duen kontzeptua da. Hau da, eta funtsezkoa da, gastua ez da beti kostua. Adibidez,
gailetak egiteko hamar kilo azukre eros dezakegu (gastua) eta kilo bakarra erabili (kostua),
geratzen dena geroko produkzioetarako gordez.

Era berean, gastua eta inbertsioa bereiztu egin behar ditugu. Bi kontzeptu hauek diru-irteera
dagoela esan nahi badute ere, irteera horren helburuan oinarritzen da beren arteko
desberdintasuna. Gastua dagoenean, produktu edo zerbitzuarekin berehalako asetasun
edo onura lortzea da helburua. Produktua edo zerbitzua agortzen denean, lortutako onura
gelditzen da, baina inongo balio monetariorik gabe. Inbertsioa dagoenean, ordea, gure diru-
-kopurua handituko duen produktu edo zerbitzua erostea da helburua, hau da, diru-kopurua
ordaintzen dugu orain, denboraldi baten ondoren diru-kopuru handiagoa lortzearen truke.

Gastuaren adibide batzuk hauek dira: jatetxean bazkaria ordaintzea, autoa erostea
(lanerako erabili behar ez dugunean), etxebizitzaren alokairua, ikuskizunetarako sarrerak...
Hainbat inbertsio-adibide aipatuko ditugu jarraian: etxebizitza erostea, makina edo
ordenagailua erostea, dibidenduak emango dizkiguten akzioak erostea...

 KASU PRAKTIKOA

Kostu finkoak:

•  Amortizazioak:

! Makinen amortizazioa:

– Oragailua: 400.000 / 10 = 40.000 pta/urte.
(2.404,05 / 10 = 240,41 euro/urte).

– Labea: 500.000 / 10 = 50.000 pta/urte.
(3.005,06 / 10 = 300,51 euro/urte).

! Tresnen amortizazioa:

– Moldea: 6.000 / 5 = 1200 pta/urte.
(36,06 / 5 = 7,21 euro/urte).

– Erretilua: 12.000 / 5 = 2.400 pta/urte.
(72,12 / 5 = 14,42 euro/urte).

– Pala: 3.000 / 5 = 600 pta/urte.
(18,03 / 5 = 3,61 euro/urte).

– Ontziak: 8.000 / 5 = 1.600 pta/urte.
(48,08 / 5 = 9,62 euro/urte).

– Paleta: 1.500 / 5 = 300 pta/urte.
(9,02 / 5 = 1,80 euro/urte).

! Altzarien amortizazioa:

– Hiru apal: 27.000 / 10 = 2.700 pta/urte.
(162,27 / 10 = 16,23 euro/urte).

– Salmahaia: 75.000 / 10 = 7.500 pta/urte.
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(450,76 / 10 = 45,08 euro/urte).
– Mahaia: 30.000 / 10 = 3.000 pta/urte.

(180,30 / 10 = 18,03 euro/urte).

AMORTIZAZIOAK GUZTIRA = 109.300 pta. urteko (656,91 euro/urte).

•  Lokalaren alokairua: 125.000 pta/hilabete (751,27 euro/hilabete).

•  Elektrizitate-energia. Beti ordaindu behar den gutxienekoa eta egiten den kontsumoa
desberdindu behar ditugu. Lehenengoa, kostu finkoa da, ez ekoitzi arren ordaindu beharra
baitaukagu; bigarrena, ordea, kostu aldakorra da, ekoizten ez badugu ez baitugu energiarik
erabiliko. Gutxieneko kontsumoa = 5.500 pta/hilabete (33,06 euro/hilabete).

•  Ur-kontsumoa. Elektrizitatearekin gertatzen den gauza bera gertatzen da. Gutxieneko
kontsumoa = 1.200 pta/hilabete (7,21 euro/hilabete).

•  Soldata: 175.000 pta/hilabete (1.051,77 euro/hilabete).

•  Gizarte Segurantza: 36.000 pta/hilabete (216,36 euro/hilabete).

•  Beste gastu finko batzuk. Jantzia, buruko sarea, eskularruak eta garbitzeko materiala:
7.000 + 1.500 + 3.650 + 13.000 = 25.150 pta (42,07 + 9,02 + 21,94 + 78,13 + 151,15 euro).

Kostu aldakorrak:

•  Elektrizitate-energia: 25.000 pta/hilabete (150,25 euro/hilabete).

•  Ur-kontsumoa: 4.000 pta/hilabete (24,04 euro/hilabete).

•  Lehengaiak: Makina oreaz betetzeko honako kantitate hauek behar dira: 10 kg irin, 10
litro ur, 0,5 kg gatz, 1,5 litro ekilore-olio, 4 kg azukre eta 2,5 dozena arrautza. Hauekin
guztiekin 100 gaileta ekoizten dira. Batez beste, 150 aldiz betetzen da makina hilabetean.

Salneurriak hauek dira: irina = 110 pta/kg (0,66 euro/kg); ura = 3,5 pta/litro (0,02 euro/litro);
gatza = 50 pta/kg (0,30 euro/kg); olioa = 150 pta/litro (0,90 euro/litro); azukrea = 125 pta/kg
(0,75 euro/kg); arrautzak = 120 pta/dozena (0,72 euro/dozena).

! Irina: hilabeteko kontsumoa: 10 kg x 150 = 1.500 kg/hilabete.
1.500 kg x 110 pta/kg = 165.000 pta/hilabete
(1.500 kg x 0,66 euro/kg =990 euro/hilabete).

! Ura: hilabeteko kontsumoa: 10 litro x 150 = 1.500 litro/hilabete.
1.500 litro x 3,5 pta/litro = 5.250 pta/hilabete
(1.500 litro x 0,02 euro/litro = 30 euro/hilabete).

! Gatza: hilabeteko kontsumoa: 0,5 kg x 150 = 75 kg/hilabete.
75 kg x 50 pta/kg = 3.750 pta/hilabete
(75 kg x 0,30 euro/kg = 22,5 euro/hilabete).

! Olioa: hilabeteko kontsumoa: 1,5 litro x 150 = 225 litro/hilabete.
225 litro x 150 pta/litro = 33.750 pta/hilabete
(225 litro x 0,90 euro/litro = 202,5 euro/hilabete).
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! Azukrea: hilabeteko kontsumoa: 4 kg x150 = 600 kg/hilabete.
600 kg x125 pta/kg = 75.000 pta/hilabete
(600 kg x 0,75 euro/kg = 450 euro/hilabete).

! Arrautzak: hilabeteko kontsumoa: 2,5 dozena x 150= 375 dozena/hilabete
375 dozena x 120 pta/dozena = 45.000 pta/hilabete
(375 dozena x 0,72 euro/dozena = 270 euro/hilabete).

LEHENGAIEN KONTSUMOA = 327.750 pta/hilabete (1.965 euro/hilabete).

GUZTIZKO KOSTUAK:

Kostu finkoak guztira:

Amortizazioa = 109.300 pta/urte / 12 = 9.108 pta/hilabete
(656,92 euro/urte / 12 = 54,74 euro/hilabete)

Alokairua = 125.000 pta/hilabete (751,27 euro/hilabete)
Gutxieneko energia-kontsumoa = 5.500 pta/hilabete (33,06 euro/hilabete)
Gutxieneko ur-kontsumoa = 1.200 pta/hilabete (7,21 euro/hilabete)
Soldata = 175.000 pta/hilabete (1.051,77 euro/hilabete)
Gizarte Segurantza = 36.000 pta/hilabete (216,36 euro/hilabete)
Beste gastuak = 25.150 pta/urte / 12 = 2.096 pta/hilabete

(151,15 euro/urte / 12 = 12,60 euro/hilabete)

Guztira = 353.904 pta/hilabete x 12 hilabete = 4.246.848 pta/urte
(2.127,01 euro/hilabete x 12 hilabete = 25.524,12 euro/urte)

Kostu aldakorrak guztira:

Energia-kontsumoa = 25.000 pta/hilabete (150,25 euro/hilabete)
Ur-kontsumoa = 4.000 pta/hilabete (24,04 euro/hilabete)
Lehengaien kontsumoa = 327.750 pta/hilabete (1.965 euro/hilabete)

Guztira = 356.750 pta/hilabete x 12 hilabete = 4.281.000 pta/urte
(2.139,29 euro/hilabete x 12 hilabete = 25.671,48 euro/urte)

Guztizko kostua = kostu finkoa + kostu aldakorra = 4.246.848 + 4.281.000 = 8.527.848
pta/urte (25.524,12 + 25.671,48 = 51.195,60 euro/urte).

Gaileta-kopurua = 100 gaileta x 150 aldiz hilabetean = 150.000 gaileta/hilabete x 12 hilabete
= 180.000 gaileta/urte.

Unitateko guztizko kostua (gaileta bakoitzeko) = guztizko kostua / gaileta-kopurua =
8.527.848 / 180.000 = 47,38 pta (51.195,60 / 180.000 = 0,28 euro).

Unitateko kostu aldakorra = guztizko kostu aldakorra / gaileta-kopurua = 4.281.000 /
180.000 = 23,78 pta (25.671,48 / 180.000 = 0,14 euro).

Unitateko kostu finkoa = guztizko kostu finkoa / gaileta-kopurua = 4.246.848 / 180.000 =
23,59 pta (25.524,12 / 180.000 = 0,14 euro).
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3.6. PUNTU HILA EDO ERRENTAGARRITASUN-ATARIA

Enpresa-sistemak duen zalantzarik handiena, ziurrenik, egin ahal izango diren salmenten
kopurua aurreikusteko zailtasunak sortarazten du. Salmentak aldatzen direnean,
enpresaren aktiboek eragindako mozkina ere aldatu egiten da.

Beraz, garrantzitsua izan ohi da mozkinak lortzen hasteko behar den salmenta-bolumena
zehaztea.

Lokagune, puntu hil edo errentagarritasun-ataria, gastuak erabat estaltzea ahalbidetzen
duen salmenta-bolumena da, unitate fisikotan emanda. Beste era batera esanda,
enpresaren emaitza zero izan dadin behar den salmenten sarrera-bolumena da.

Guztizko kostu finkoa
Puntu hila =

Salneurria – Unitateko kostu aldakorra

 KASU PRAKTIKOA

Ondorengo datuetatik abiatuta, puntu hila zein den ezagutu nahi da: guztizko kostu finkoa =
4.246.848 pta (25.524,12); salneurria = 50 pta (0,30 euro); unitateko kostu aldakorra = 23,78
pta (0,14 euro). Beraz, puntu hila:

4.246.848 pta (25.524,12 euro)
Puntu hila =         = 161.785 gaileta

     50 – 23,78 (0,30 - 0,14 euro)

Kantitate honetatik aurrera, enpresa irabaziak lortzen hasiko da.

3.7. BATEZ BESTEKO HELTZE-AROA EDO USTIAPEN-ZIKLOA

Lehengaiak erosten direnetik produktua saldu eta kobratzen den arte pasatzen den denbora
da.

Ekoizpena egoki bideratzeak ekoizpen-prozesua (eta berarekin batera batez besteko heltze-
-aroa) minimo izatea ahalbidetzen du, eta horrek enpresaren errentagarritasuna eta
produktibitatea handitzen laguntzen du.
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 KASU PRAKTIKOA

Enpresa batek lehengaiak erosten dizkio bere hornitzaileari eta honek 30 eguneko epea
ematen dio ordaintzeko. Lehengaiek biltegian, batez beste, 10 egun ematen dituzte.
Ondoren ekoizpen-lantegira pasatzen dira, eta hemen 8 egun behar dituzte produktu bukatu
bilakatzeko. Hemendik produktu bukatuen biltegira pasatzen dira eta, batez beste, 22 egun
pasatzen dira saldu arte. Enpresak 60 eguneko epea ematen die bere bezeroei ordaintzeko.

Batez besteko heltze-aroa kalkulatu eta bere iraupena laburtzeko neurriak hartu behar dira.

Heltze-aroa = - 30 + 10 + 8 + 22 + 60= -30 + 100 = 70 egun.

Beraz, enpresa honen heltze-aroa 70 egunekoa da. Urte osoan zehar ekoizpen-zikloa
365 / 70 = 5 aldiz errepikatzen dela esan nahi du honek.

Zikloaren iraupena laburtzeko neurrietan ondorengoak aipa ditzakegu:

•  Gure bezeroei ematen diegun ordainketa-epea laburtu. Horretarako, 60 eguneko epea
eskain diezaiekegu edo % 2ko deskontua, eskaria jaso eta lehenengo 10 egunetan
ordaintzen badigute.

•  Lansarien bidez ekoizpena suspertu, ekoizpen-prozesuan denbora gutxiago emanez
edo lan-metodoak hobetuz, makineria berrituz...

•  Lehengaien biltegiari dagokionez, kantitate txikiagoko eskari gehiago egiteko aukera
aztertu.

•  Produktu bukatuen biltegiari dagokionez, salmentak igo egin beharko ditugu, publizitate-
-kanpainekin, 3 x 2 (hiru hartu eta bi ordaindu) eskaintzekin...

    - 60 egun (adib.)

Heltze-aroa

Lehengaiak ordaintzea

Lehengai-
-erosketa

Lehengaien
biltegia Ekoizpena

Produktu
bukatuen
biltegia

Kredituzko
salmenta

+ 45 (adib)
Salmentak
kobratzea
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Heltze-aroa kalkulatzeko behar ditugun aldagaiak aztertuko ditugu jarraian:

3.7.1. LEHENGAIEK BILTEGIAN PASATZEN DUTEN BATEZ BESTEKO
EGUN-KOPURUA

KASU PRAKTIKOA

Urtean zehar 2.400 kg lehengai erostea aurreikusi dugu. Eta, batez beste, biltegian 150 kg
edukitzen ditugula kalkulatu dugu. Nola kalkula dezaket lehengaiek biltegian pasatzen duten
batez besteko denbora?

2.400 kg / 150 kg = 16 aldiz berritzen da biltegia urtean zehar.
365 egun / 16 = 23 egunetan egoten dira batez beste lehengaiak biltegian.

3.7.2. BATEZ BESTE BILTEGIAN DITUDAN UNITATEAK

•  Biltegira sartzen den lehengai-kopurua idatzi.
•  Hurrengo eskaria egitean biltegian gelditzen den kopurua idatzi.
•  Biak batu.
•  Zati bi egin.

KASU PRAKTIKOA

Lehenengo, eskaria jasotzen denean biltegira sartzen den kopurua idatziko dut, adibidez,
600 unitate. Ondoren, hurrengo eskaria egiten dudanean biltegian gelditzen diren unitateak
kontatuko ditut, adibidez, 50 unitate. Bi kantitateak batu egingo ditut eta zati 2 egingo: 600 +
50 = 650, 650 / 2 = 325 unitate ditut batez beste beti biltegian.

3.7.3. BATEZ BESTE LEHENGAIEK LANTEGIAN EMATEN DUTEN
EGUN-KOPURUA

 Urtean zehar erosten ditugun lehengaiak
365 /

          Biltegian dauden batez besteko unitateak

   Urtean zehar ekoizten ditugun piezak
365 /

          Bideango batez besteko pieza-kopurua
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3.7.4. PRODUKTU BUKATUEK BILTEGIAN PASATZEN DUTEN BATEZ
BESTEKO EGUN-KOPURUA

3.7.5. GURE BEZEROEK ORDAINTZEKO EMATEN DUTEN BATEZ
BESTEKO EGUN-KOPURUA

3.7.6. NIRE HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO PASATZEN DUDAN
BATEZ BESTEKO EGUN-KOPURUA

   Urtean zehar biltegira sartu diren produktu bukatuak
365 /

          Biltegian batez beste dagoen produktu bukatuen kopurua

 Urtean zehar emandako kreditu guztiak
365 /

                  Bezeroen batez besteko zorra

              Σ erosketak hornitzaileei
365 /

         Hornitzaileekin dugun batez besteko zorra
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1. Zer da balio erantsia?

2. Zer da segurtasun-stocka?

3. Azaldu izakinak baloratzeko erabiltzen diren metodoak.

4. Laburbildu izakinen kudeaketak jorratzen dituen lau alorrak.

5. Bereizi kostuak, gastuak eta inbertsioak.

6. Sailkatu ondorengo kontzeptu hauek kostu finko eta aldakorretan:

- Lehengaiak.
- Eskulana.
- Lapurreta asegurua.
- Olio eta lubrifikatzaileak.
- Elektrizitatea.
- Gizarte Segurantza.
- Konponketak.
- Lehengaien garraioa.
- Telefonoa.
- Makineria mantentzeko lanak.
- Material osagarriak.

7. Bereizi gastuak eta inbertsioak:

- Eraikinak.
- Makineria.
- Energia elektrikoaren instalazioa.
- Segurtasun eta higieneko instalazioa.
- Lokalaren alokairua.
- Lehengaiak erostea.
- Sute aurkako asegurua.
- Patentea.
- Ur-instalazioa.
- Garraiorako ibilgailua.
- Bulegoko altzariak
- Biltegiak.
- Soldatak.
- Publizitatea.
- Zaintzailea.

8. Nola kalkula dezaket batez beste biltegian beti dudan unitate-kopurua?

9. Urtean zehar 80.000 hozkailu erostea aurreikusi dut. Batez beste biltegian 4.000 edukitzen ditudala
kalkulatu dut. Nola kalkula dezaket hozkailuek biltegian pasatzen duten batez besteko egun-kopurua?

    ERREPASOKO ARIKETAK
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    ERREPASOKO ARIKETAK

10. Guztizko kostu finkoa = 9.000.000; salneurria = 200 pezeta; unitateko kostu aldakorra = 50 pezeta.
Datu hauekin puntu hila edo errentagarritasun ataria aurkitu.

11. Ondorengo grafikotik abiatuta, kalkulatu batez besteko heltze-aroa. Zenbat aldiz errepikatuko da
urtean aldi hori? Aipatu bere iraupena laburtzeko hartuko zenituen neurriak.

            30 egun

Heltze-aroa

Lehengaiak ordaintzea

Lehengai-
-erosketa

Lehengaien
biltegia   (14

egun)
Lantegiak
(18 egun)

Produktu
bukatuen

biltegia   (26
egun)

Kredituzko
salmenta

Salmenta-
-kobrantza
(60 egun)
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4. Aukeratu industri izaerako enpresa bat.

- Produktuen ezaugarri teknikoak izendatu.
- Produktuen ekoizpen-prozesua zehaztu, erabilitako teknologia eta baliabideak azpimarratuz.
- Erosketa- eta biltegi-politikak deskribatu.

5. Ekoizpen-plana deskribatu taldean, adibidez, hondartzako dendatxoa, bizikletak konpontzeko
lantegia…

6. Ikasleen lanbide-profilera egokitzen den enpresatik abiatuz, taldeka ikertu:

- Lehengai edo bestelako materialen hornitzaile nagusien zerrenda.
- Makineria, erreminta eta gainerako kapital finkoko baliabideen hornitzaileen zerrenda.

7. Zerbitzu-izaerako enpresa aukeratu eta deskribatu  bere ekoizpen-plana.

1. Interesgarrienak iruditzen zaizkizuen negozio-ideiak izendatu taldean. Arbelean idatzi, eta ondoren ideia
berritzaileenak hautatu.

 
2. Aurreko ariketan aukeratutako ideietatik, gure hirian ase gabe dauden beharrak hobekien betetzen dituenak

zein diren aztertu.
 
3. Europako Batzordeak zehaztutako enplegu-iturri berrietatik, gure lurraldean epe laburrera enplegua sortzeko

aukera handienak dituztenak eztabaidatu.

     ARIKETA PRAKTIKOAK
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4.1. SARRERA

Giza baliabideak, hau da, enpresa osatzen duten pertsonak dira enpresa-jarduerak
arrakasta izan dezan enpresak dituen elementurik baliotsu eta garrantzitsuenak. Giza
baliabide hauek kudeatzea oso konplexua da, pertsonekin lan egitea suposatzen baitu.

Langileen beharra planifikatzeko garaian oinarrizko bi elementu hartu behar ditugu kontuan:

•  Ekoizpen-planaren arabera beharko dugun pertsona-kopurua, beren prestakuntza-
-maila… Honekin guztiarekin gure enpresa-proiektua aurrera eramateko langileria
zehaztuko dugu.

•  Ekoizpen-plana moldatu ondoren, langileen profilak zehazteko datuak izango ditugu;
hau da, kontratatuko ditugun pertsonek izan beharko dituzten ezaugarriak. Oso
garrantzitsua da, zehaztu dugun profiletik abiatuta, hautagai egokiena aukeratzea.

Enpresa osatuko duten pertsonak zein izango diren erabaki ondoren, hauen kontratazio eta
administrazioaz arduratu beharko du enpresako giza baliabideen kudeaketak. Hauxe izango
da, hain zuzen ere, ondorengo orrietan landuko dugun gaia. Era berean, enpresa barneko
lan-harremanak erregulatzen dituzten elementuak ere ikusiko ditugu.

4.2. LANEGUNA

Enpresaburuak langilea kontratatzen duenean, langile honek zenbat orduz lan egingo duen
zehaztu beharko du, hau da, bere laneguna zein izango den (kontratua gauzatzean
emandako eguneroko edo asteroko denbora).

Lanegunaren iraupena hitzarmen kolektibo edo lan-kontratuetan finkatutakoa izango da.
Ohizko lanegunaren iraupena inoiz ez da izango astean 40 ordu baino luzeagoa, urte osoko
batez besteko lan eraginkorra kontuan hartuta. Hala ere, eguneroko eta asteroko
gutxieneko atsedenaldiak errespetatzen diren bitartean, lanegunaren banaketa irregularra
finka daiteke hitzarmen kolektiboan.

Lanegun eraginkorra kalkulatzeko, lanegun osoari desplazamendu, arropa-aldaketa eta
antzekoetan ematen den denbora kendu behar zaio.

Laneguna aztertzerakoan, jarraian aipatzen ditugun arauak hartu behar ditugu kontuan:

4.2.1.  EGUNEROKO ATSEDENALDIA

•  Lanegun baten amaiera eta hurrengoaren hasieraren bitartean, gutxienez, 12 orduko
tartea behar da.

•  Eguneroko ohizko lan eraginkorreko ordu-kopurua inoiz ez da 9 ordu baino luzeagoa
izango, hitzarmenean finkatu ezean, eta beti eguneroko atsedenaldiak errespetatuz.

•  18 urtetik beherakoek ezingo dute egunero lan eraginkorreko 8 ordu baino gehiago lan
egin, hezkuntzan emandako orduak barne sartuta.
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Lanegunaren barneko atsedenaldiei dagokienez, Langileen Estatutuak honakoa dio:

•  Etenik gabeko laneguna 6 ordukoa baino luzeagoa denean (4,30 ordu 18 urtetik
beherakoentzat), gutxienez 15 minutuko atsedenaldia egin beharko da (30 minutukoa 18
urtetik beherakoentzat). Atsedenaldi hau lan eraginkorreko denbora gisa kontsideratuko da
hitzarmenak edo kontratuak hala esaten duen kasuetan.

Desplazamendu, arropa-aldaketa, etab. ez dira laneguneko parte kontsideratzen.

4.2.2.   ASTEROKO ATSEDENALDIA

Etenik gabeko eta ordaindutako egun bat eta erdiko atsedenaldirako eskubidea dute
langileek astean (bi egunekoa 18 urtetik beherakoentzat). Normalean, igande osoak eta
larunbat arratsaldeak (edo astelehen goizak) osatzen dute atsedenaldi hau. Eskubide honi
dagokionez, hitzarmen kolektiboek arau zehatzak finka ditzakete sektore bakoitzarentzat.

14 egun jarraian lan egitea baimenduta dago; horrela, epe horretako asteroko gutxieneko
atsedenaldiak batu egingo dira.

4.2.3.  URTEROKO OPORRAK

Ordaindutako urteko oporrak hitzarmen kolektiboak edo bakoitzaren lan-kontratuak
dioenaren araberakoak izango dira, baina inoiz ez dira 30 egun baino gutxiago izango.

Enpresaburu eta langileak elkarrekin erabakiko dute oporrak noiz hartu, hitzarmen
kolektiboko opor-plangintza kontuan hartuta:

•  Enpresaren jarduera handieneko denboraldia oporretatik kanpo utz dezake.
•  Txandak ezar ditzake.
•  Denboraldi jakin batean jarduera erabat geldiaraz dezake.

Langileak bere oporraldia zein den jakin beharko du, oporrak hasi baino bi hilabete
lehenago, gutxienez.

4.2.4.  ORDUTEGIA

Lan-kontratua egiterakoan finkatzen da ordutegia. Arrazoi ekonomiko, tekniko edo
antolamenduzkoak direla eta, enpresariak ordutegi hau alda dezake. Aldaketa honek
langileen % 10ari hiru hilabete baino denbora luzeagoaz eragiten badio, aurrez, enpresako
batzordearekin akordio batera iritsi beharko da.

Bat, bi edo hiru txandatan lan egin daiteke. Hiru txandako kasuan (hau da, lantegiak 24 ordu
segidan lan egiten du), txandek aldakorrak izan beharko dute eta inork ezingo du bi aste
jarraian gaueko txandan lan egin (gaueko 10etatik goizeko 6ak arte), langileak hala nahi
duen kasuetan izan ezik.
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4.2.5.  APARTEKO ORDUAK

Ohizko laneguna gainditzen duten lan egindako orduak dira aparteko orduak. Aparteko
orduak egitea borondatezkoa da, hitzarmen edo kontratuak alderantzizkoa esan ezean.

Aparteko orduak ezingo dira gauez gauzatu, baimendutako jarduera jakin batzuen kasuan
izan ezik. 18 urtetik beherakoek ere ezingo dituzte aparteko orduak burutu.

Finkatutako zenbatekoak ordainduko dira, baina beren balioa ezin da ohizko orduarena
baino txikiagoa izan. Diruz ordaindu beharrean, ordaindutako atsedenaldi baliokideekin
ordaintzea sarritan gertatzen da.

Urte osoan egiten diren aparteko orduak inoiz ez dira 80 baino gehiago izango, hurrengo
lau hilabeteetan atsedenaldiekin konpentsatzen direnean izan ezik.

Beste mota bateko aparteko orduak ere badaude, egiturazkoak. Ezbeharrei aurrea hartu
edo bestelako ezohizko eta premiazko kalteak konpontzeko egiten diren aparteko orduak
dira. Mota honetako aparteko orduak gauzatzea derrigorrezkoa da langilearentzat. Aparteko
ordu arrunt gisa ordaintzen dira, baina ez dute mugarik.

4.2.6.  LANEKO JAIAK

Urtean zehar 14 eguneko laneko jaietarako eskubidea dute langileek (ordainduak eta ez
errekuperagarriak). Egun hauetatik bi, herriko jaiei dagozkienak dira. Datak alda daitezke
urtetik urtera, baina kopurua ez.

Hauek dira herrialde-mailako jaiak, nolanahi ere errespetatu egin beharko direnak:

•  Urte berria: urtarrilak 1.
•  Lanaren festa: maiatzak 1.
•  Espainiako festa nazionala: urriak 12.
•  Eguberri-eguna: abenduak 25.

   ≥≥≥≥

Aparteko
orduak

Ohizko laneguna
gainditzen duten

orduak

Ordaindutakoak

Ordaindutako atsedenaldi
baliokideak

Konbenioko
zenbatekoa

Ohizko
ordua

Gehienez urtean 80,
estrukturalak ezik

Hurrengo lau
hilabetetan
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Aste erdian edo igandean ematen diren festak, oraintxe aipatutako herrialde-mailakoak izan
ezik, astelehenera pasa ditzake gobernuak.

14 egun hauen barnean, autonomia-erkidego bakoitzak bertan ospatzen diren festak laneko
jai gisa finka ditzake, herrialde-mailako beste batzuk ordezkatuz (astelehenera pasa
daitezkeenak).

4.2.7.  ORDAINDUTAKO BAIMENAK

Ordaindutako baimenetarako eskubidea du langileak, enpresari aurrerapen jakin batekin
ezagutarazi eta behar bezala arrazoitzen duen kasuetan. Baimenak irauten duen denboran
lan-prestazioan etenaldia izaten da. Hainbat arrazoi daude baimena eskatzeko:

•  Ezkontza: 15 egun natural.
•  Seme-alaben jaiotza: 2 egun (beste herri batera joan behar bada, 4 egun).
•  Familiakoen gaixotasun edo heriotza: 2 egun (beste herri batera joan behar bada, 4
egun).
•  Etxe-aldaketa: egun 1.
•  Zeregin sindikal edo ordezkaritzakoak: zeregin hau egoki betetzeko beharrezko
denbora.
•  Estatuko betebeharrak: behar den denbora, hiru hilabeteren % 20a gainditu gabe; kasu
hauetan, eszedentzia-egoerara pasatzen da.
•  Seme-alaben edoskitze-aroa: egunean ordu 1.
•  Enplegu-bilaketa: astean 6 ordu.
•  Beste zenbait kasu: azterketa eta ikasketak, medikuak…

4.3. SOLDATA

4.3.1.  SOLDATA-KONTZEPTUA

Langileak besteentzat lan egiteagatik aldiro kobratzen duena da, dirutan edo gauzatan,
nahiz lan eraginkor nahiz laneko bezala kontsideratzen diren atsedenaldien ordaina izan.
Gauzatan ordaindutako soldatak ezingo du soldata osoaren % 30a baino handiagoa izan.

Langileen Estatutuak salbuespen batzuk finkatzen ditu. Beraz, kontzeptu hauek ez dira
soldata gisa kontsideratzen:

•  Lan-jardueraren ondorioz izaten diren gastuen ordainketak (dietak, lekualdatze-gastuak,
lan-tresnak higatzea, monetaren ahultzea…).
•  Gizarte Segurantzaren dirulaguntza eta ordainketak.
•  Lekualdatze, etenaldi edo kanporatzeei dagozkien ordainketak.
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4.3.2.  SOLDATAREN EGITURA

Soldataren egitura hitzarmen kolektiboan edo bakoitzaren kontratuan finkatzen da. Bi bloke
handik osatzen dute: oinarrizko soldata eta osagarriak. Hitzarmen kolektiboan edo
bakoitzaren kontratuan finkatzen dira hauek.

•  Oinarrizko soldata, denbora edo lan-unitateko kategoria profesional bakoitzarentzat
finkaturiko ordainketaren zatia da. Lan egite hutsagatik jasotzen da, baldintza pertsonalak
edo enpresaren emaitzak kontuan hartu gabe.

•  Osagarriak, langilearen baldintza pertsonalak edo berak egindako lanaren baldintzak,
edo enpresaren egoera eta emaitzak kontuan hartuta oinarrizko soldatari egiten zaizkion
gehikuntzak dira. Mota askotako osagarriak aurki ditzakegu: izaera pertsonalekoak
(antzinatasuna, hizkuntzak, titulu ofizialak…), lanpostuarekin erlazionatutakoak (gaueko
txandak, arriskua, toxikotasuna, itsaso edo aireko lanak…), lan-kantitate edo -kalitatearekin
erlazionatutakoak (ekoizkortasun-pizgarriak), aparteko ordainketak, ordainketak gauzatan
(etxebizitza, autoa, seme-alaben hezkuntza…).

Bien arteko baturari soldata gordina deitzen zaio. Aurrerago ikusiko dugun bezala, soldata
gordin honi kenketa batzuk aplikatu behar zaizkio langileak jasoko duen soldata garbia zein
izango den kalkulatzeko.

4.3.3.  APARTEKO ORDAINKETAK

Langileak urtero aparteko bi ordainsari jasotzeko eskubidea du; bat Gabonetan eta bestea,
hitzarmen kolektiboan finkatutako edo enpresaburu eta langileen ordezkarien artean
hitzartutako hilabetean.

Ordainketa hauen zenbatekoa hitzarmenean edo lan-kontratuan finkatuko da. Bere
ordainketa 12 hilabetetan banatuta ere egin daiteke (hainbanaketa). Hitzarmen edo
kontratuan hala finkatu bada, aparteko bi ordainsari baino gehiago kobratzea posible da.

Irabazi-ordainketa bat ere egin daiteke; urtean zehar enpresaburuak lortutako irabazien
araberakoa izango da. Legeak ez du ezer esaten ordainketa honi buruz eta, beraz,
hitzarmenean finkatu ohi da.

4.3.4.  LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

Langileen Estatutuak lanbide arteko gutxieneko soldata derrigor finkatzen du. Soldata hau
baino baxuagoko kontrataziorik ezin da egin. Sindikatu eta enpresa-elkarteekin kontsultatu
ondoren, gobernuak finkatzen du urtero lanbide arteko gutxieneko soldata.

Horretarako kontuan hartzen diren faktoreak hauek dira: Kontsumorako Prezioen Indizea
(KPI), lortutako batez besteko ekoizkortasun nazionala, ekonomi abagunea eta lanaren
partaidetzak errenta nazionalean duen hazkundea.

2000. urterako finkatu den lanbide arteko gutxieneko soldata, edozein jarduera, sexu eta
adinentzat (hau da, 18 urtetik beherakoek ere berdin kobratzen dute) ondorengoa da:
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Lanbide arteko g
baino motzagoa b

4.3.5.  SOLDATA

Hitzartutako data
ordainketa, atzera
kontura aurrerakin

Aldizkako ordaink
baino luzeagoa iz

Enpresaburuak, b
langileei.

4.3.6.  SOLDATA

Soldata da famili
beraz, soldataren

Baina, legeak sol
gabe geldi daitez
ondorioak arintze
Segurantzako Min
gabezia dagoen 
arduratzen da.

Enpresaburuek G
Bermerako Fondo

KASU PRAKTIKO

Xabier Gorrotxate
zen:

•  Oinarrizko sol
•  Osagarriak:

! Antzinata
! Hitzarmen
! Bidaietak
! Aparteko 

Bere soldata gor

A

Langileak: 2.356 pta/egun edo 70.680 pta/hilabete.

ldi baterako eta sasoikako langileak: 3.339 pta/egun.
Etxeko langilea: 549 pta/egun.
utxieneko soldata ohizko lanegun bati dagokio. Beraz, laneguna ohizkoa
ada, dagokion zati proportzionala kobratuko da.

REN LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

 eta tokian egin beharko du enpresaburuak soldataren likidazioa eta
penik gabe eta agiri egokiak erabiliz. Langileak, jadanik egin duen lanaren
ak jaso ditzake.

eta erregularren kasuan, soldata ordaintzeko epeak ezingo du hilabetekoa
an.

akoitzaren soldata ordaintzea egiaztatzen duen ordainagiria emango die

REN BABESA: SOLDATA-BERMERAKO FONDOA

a gehienentzat euren sarrera ekonomiko bakarra. Hemen oinarritzen da,
 garrantzia. Horregatik legeriak soldatak ordaintzea bereziki babesten du.

data kobratzea bermatzen badu ere, kasu batzuetan enpresak kaudimenik
ke eta ondorioz soldatak ordaintzea ezinezko bihurtzen da. Egoera hauen
ko sortu zen Soldata Bermerako Fondoa (FOGASA). Lan eta Gizarte
isterioaren menpe dagoen erakunde autonomoa da. Enpresen kaudimen
kasuetan ordaindu gabeko soldata eta indemnizazioak ordaintzeaz

izarte Segurantzari egindako kotizazioekin finantzatzen da Soldata
 hau.

A

gi lantegiburua da eta 2000ko martxoko bere soldata honako hau izan

data: 150.000 pta (901,52 euro).

suna: 30.000 pta (180,30 euro).
eko plusa: 25.000 pta (150,25 euro).

o dietak: 20.000 pta (120,20 euro).
egitura-orduak: 15.000 pta (90,15 euro).

dina hilabetean jasotzen duen ordainketa guztien batura izango da:
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150.000 + 30.000 + 25.000 + 20.000 + 15.000 = 240.000 pta.
(901,52 + 180,30 + 150,25 + 120,20 + 90,15 = 1.442,43 euro)

Aparteko bi ordainsari jasotzeko eskubidea dauka. Oinarrizko soldatari antzinatasuna batuz
kalkulatzen da bakoitza. Hainbanaketa finkatzen dela kontsideratzen badugu, aparteko
ordainketei dagokienez hilero jasoko lukeena ondorengoa izango litzateke:

150.000 + 30.000 = 180.000 pta (1.081,82 euro).
180.000 x 2 aparteko ordainketa = 360.000 pta (2.163,64 euro).
360.000 / 12 = 30.000 pta/hilabete (180,30 euro).

4.4. SOLDATA-KENKETAK

Langileak ez du bere soldata osorik jasotzen; bi motako kenketak izaten ditu:

•  Gizarte Segurantzako kotizazioa.
•  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga.

4.4.1.  GIZ

Gizarte S
enpresab

Langilear
enpresab

•  Kotiza
aplikatzen
ehuneko 
izan ezik 

Gobernua
ondoreng

 Orda
Soldata garbia = Oinarrizko soldata + Osagarriak - Kenketak
79

ARTE-SEGURANTZAKO KOTIZAZIOA

egurantza finantzatzeko, hilero kopuru bat eman beharra dute langile eta
uru guztiek. Baina zenbatekoa zehaztu beharra dago.

en kotizazio-oinarriari ehuneko batzuk aplikatzearen emaitza da langile eta
uruek ordaindu beharko duten kuota.

zio-ehunekoa. Ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko kotizazio-oinarriei
 zaien ehunekoa da. Langilearen eta enpresaburuaren artean banatzen dira

hauek, laneko istripu eta gaixotasunei eta Soldata Bermerako Fondoari dagokiena
(enpresaren ardurapekoak dira bere osotasunean).

k finkatzen ditu ehuneko hauek. 2000. urterako finkatutako kotizazio-ehunekoak
o hauek dira:

       Kotizazio-oinarria x Kotizazio ehunekoa
indu beharreko kuota =

        100
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•  Kotizazio-oinarria. Kuota kalkulatzeko kotizazio-ehunekoa aplikatu behar zaion
kopurua da. Lau motako kotizazio-oinarriak daude:

a.- Gertakizun arruntengatik.
b.- Langabezia, Lanbide Heziketa eta Soldata Bermerako Fondoagatik.
c.- Aparteko orduengatik.
d.- Laneko gertakizunengatik. Kotizazio hau enpresari dagokio erabat. Langileak ez du

hauengatik kotizatzen.

a.- Gertakizun arruntengatik

1. Kalkulatu nahi dugun hilabeteko ordainketa guztiak batzen dira.

Ez ditugu kontuan hartuko ondorengo hauek:

! Bidaietako dietak, lekualdaketa-gastuak, distantzia-plusa eta hiri-garraioko plusa.
! Heriotzagatiko ordainketak eta lekualdatze, etenaldi eta kanporatzeengatikoak.
! Monetaren ahultzeagatik ordaintzen diren kopuruak eta tresnak higatzeagatiko eta
laneko arropak erosteagatiko ordainketak.
! Enpresak bere borondatez emandako produktuak.
! Ezkontzagatiko ordainketak.
! Gizarte Segurantzako laguntzak.
! Aparteko orduak.

2. Lortu dugun kopuruari aparteko ordainsariei dagokien zati proportzionala gehitzen
zaio (hainbanaketa).

3. Lortu dugun oinarriak langilearen kotizazio-taldeko oinarri maximo eta minimoaren
artean egon beharko du. Maximoa baino altuagoa edo minimoa baino baxuagoa
bada, kasu bakoitzean dagokion maximoa edo minimoa hartuko dira.

KONTZEPTUAK ENPRESA (%) LANGILEA (%) GUZTIRA (%)
" Gertakizun arruntak 23,6 4,7 28,3
" Langabezia
    Orokorra 6 1,55 7,55
    Iraupen mugatuko k. (d. osoa) 6,70 1,60 8,30
    Iraupen mugatuko k. (d. partziala) 7,70 1,60 9,30
    Iraupen mugatuko k. (ETT) 7,70 1,60 9,30
" Soldata-Bermerako Fondoa 0,4 --- 0,4
" Lanbide Heziketa 0,6 0,1 0,7
" Aparteko orduak
    Egiturazkoak 12 2 14
    Ez-egiturazkoak 23,6 4,7 28,3
Laneko istripuak eta gaixotasunak: abenduaren 29ko 2930/79 Errege Dekretuko tarifa % 10 murriztua
aplikatuko da. Erabat enpresari dagokio.

      Urteko aparteko ordainketen zenbatekoa
Aparteko ordainketen hainbanaketa =

         12
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4. Kotizazio-oinarriaren zenbatekoa, gertueneko multiplora hurbilduz normalizatuko da,

! 3000, hileroko ordainketentzat (18,03 eurotan).
! 100, eguneroko ordainketentzat (0,60 eurotan).

5. Azkenik, dagokion kotizazio-ehunekoa aplikatuko da.

KASU PRAKTIKOA

Kasu berdinarekin jarraituz, gertakizun arruntengatiko kotizazio-oinarria honela kalkulatuko
dugu:

1. Oinarria osatzen duten ordainketak zehaztuko ditugu:
150.000 (oinarrizko soldata) + 30.000 (antzinatasuna) + 25.000 (konbenioko
plusa) = 205.000 pta (1.232,07 euro). (Dieta eta aparteko orduei dagozkien
zenbatekoak ez dira sartzen).

2. Aparteko ordainketen zati proportzionala gehituko diogu:
(150.000 + 30.000) x 2 = 360.000 pta (2.163,64 euro)
360.000 / 12 = 30.000 pta (180,30 euro)
205.000 + 30.000 = 235.000 pta (1.412,38 euro).

3. 235.000 pta edo 1.412,38 euro hauek oinarri maximo eta minimoaren artean
dagoela egiaztatuko digu (3. taldea).

4. Normalizatu egingo dugu:
235.000 / 3.000 = 78,33 78 x 3.000 = 234.000 pta.
1.412,38 / 18’03 = 78,33 78 x 18,03 = 1.406,34 euro.

ERREGIMEN OROKORREKO KOTIZAZIO-OINARRI MAXIMO ETA MINIMOAK
Maila Profesionalak Oinarri minimoak Oinarri maximoak

Hilabeteko Hilabeteko
Pezeta Euro Pezeta Euro

1. Ingeniari eta Lizentziatuak 122.970 739,06 407.790 2.450,87
2. Ingeniari tekniko, peritu eta laguntzaile tituludunak 102.000 613,03 407.790 2.450,87
3. Administrari eta lantegiko buruak 88.680 532,98 407.790 2.450,87
4. Laguntzaile titulu gabeak 82.470 495,65 407.790 2.450,87
5. Ofizial administratiboak 82.470 495,65 369.750 2.222,24
6. Menpeko langileak 82.470 495,65 369.750 2.222,24
7. Laguntzaile administratiboak 82.470 495,65 369.750 2.222,24

Eguneko Eguneko
Pezeta Euro Pezeta Euro

8. Lehen eta bigarren mailako ofizialak 2.749 16,52 12.325 74,07
9. Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak 2.749 16,52 12.325 74,07
10. Peoiak 2.749 16,52 12.325 74,07
11. 18 urtetik beherako langileak (edozein mailatakoak) 2.749 16,52 12.325 74,07
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5. Gertakizun arruntengatiko kenketa:
234.000 x % 4’7 = 10.998 pta.
1.406,34 x % 4’7 = 66,10 euro.

b.- Langabezia, Lanbide Heziketa eta Soldata Bermerako Fondoarengatik

1. Normalizatu gabeko gertakizun arruntengatiko kotizazio-oinarriari, aparteko orduen
zenbatekoa gehitu.

2. 3.000 edo 100en multiplora normalizatu (18,03 edo 0,60 eurotan).

3. Dagokion kotizazio-ehunekoa aplikatu.

KASU PRAKTIKOA

1. 235.000 + 15.000 = 250.000 pta (1.502,53 euro).

2. 250.000 / 3.000 = 83,33 83 x 3.000 = 249.000 pta
1.502,53 / 18,03 = 83,33 83 x 18,03 = 1.496,49 euro.

3. Langabeziari dagokion kenketa:
249.000 x % 1,6 = 3.984 pta (1.496,49 x % 1,6 = 23,94 euro).

Lanbide Heziketari dagokion kenketa:
249.000 x % 0,1 = 249 pta. (1.496,49 x % 0,1 = 1,50 euro).

c.- Aparteko orduengatik

1. Langileak egin dituen aparteko orduen zenbatekoak osatzen du.

2. Dagokion ehunekoa aplikatzen zaio.

 KASU PRAKTIKOA

Aparteko orduei dagokien kenketa:
15.000 x % 2 = 300 pta (90,15 x % 2 = 1,80 euro) .

d.- Laneko gertakizunengatik

Langabezia, Lanbide Heziketa eta Soldata Bermerako Fondoaren berdina da, baina kasu
honetan enpresaburuak bakarrik ordaintzen du, eta ez langileak.

LANEKO ISTRIPU ETA GAIXOTASUNEI DAGOZKIEN OINARRIAK

Oinarri Minimoa Oinarri Maximoa

Pezeta Euro Pezeta Euro
82.470 495,65 407.790 2.450,87
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4.4.2.  PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA

PFEZa pertsona fisikoen errenta zergatzen duen zuzeneko zerga eta pertsonala da.

Langilearen urteko soldata eta duen seme-alaba kopuruaren arabera, enpresaburuak
kopuru batzuk atxikitzen dizkio langileari.

Gizarte Segurantzako kenketak aplikatu gabeko guztizko soldatari dagokion ehunekoa
aplikatuz zehazten da PFEZari dagokion kenketa.

2000. urterako finkatu diren PFEZari dagozkion atxikipenak ondorengo taulan agertzen dira:
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Seme-alaba kopuruaUrteko errendimenduaren
zenbatekoa (pta) 0 1 2 3 4 5 6 edo >

0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0
1.300.001 1.371.000 1 0 0 0 0 0 0
1.371.001 1.451.000 2 0 0 0 0 0 0
1.451.001 1.541.000 3 1 0 0 0 0 0
1.541.001 1.643.000 4 2 0 0 0 0 0
1.643.001 1.747.000 5 3 2 0 0 0 0
1.747.001 1.825.000 6 4 3 1 0 0 0
1.825.001 1.911.000 7 6 4 2 0 0 0
1.911.001 2.022.000 8 7 5 3 1 0 0
2.022.001 2.110.000 9 8 6 4 2 0 0
2.110.001 2.247.000 10 9 7 6 4 2 0
2.247.001 2.354.000 11 10 9 7 5 3 0
2.354.001 2.499.000 12 11 10 8 6 5 0
2.499.001 2.808.000 13 12 11 9 8 6 0
2.808.001 3.145.000 14 13 12 11 9 8 1
3.145.001 3.513.000 15 14 13 12 10 9 2
3.513.001 3.826.000 16 15 14 13 12 11 5
3.826.001 4.200.000 17 16 15 14 13 12 7
4.200.001 4.657.000 18 17 17 16 15 14 9
4.657.001 5.225.000 19 18 18 17 16 15 9
5.225.001 5.873.000 20 19 19 18 17 16 12
5.873.001 6.306.000 21 20 20 19 18 18 14
6.306.001 6.739.000 22 22 21 20 20 19 14
6.739.001 7.219.000 23 23 22 21 21 20 17
7.219.001 7.862.000 24 23 23 22 22 21 17
7.862.001 8.282.000 25 25 24 24 23 23 20
8.282.001 8.985.000 26 25 25 24 23 23 20
8.985.001 9.327.000 27 27 26 26 25 25 21
9.327.001 10.108.000 28 28 27 27 26 26 21

10.108.001 10.677.000 29 29 28 28 28 27 23
10.667.001 11.512.000 30 30 29 29 29 28 23
11.512.001 12.350.000 31 31 30 30 30 29 28
12.350.001 13.478.000 32 32 31 31 31 30 29
13.478.001 13.930.000 33 33 33 32 32 32 30
13.930.001 14.885.000 34 34 34 33 33 33 32
14.885.001 15.949.000 35 35 35 34 34 34 32
15.949.001 17.146.000 36 36 36 35 35 35 33
17.146.001 18.528.000 37 37 37 36 36 36 34
18.528.001 20.139.000 38 38 38 37 37 37 36
20.139.001 22.057.000 39 39 39 38 38 38 36
22.057.001 baino gehiago 40 40 40 40 39 39 38
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KASU PRAKTIKOA

Kasuari jarraipena emanez, eta 2.820.000 pezetako urteko soldata (16.948,84 euro) eta bi
seme-alaba dituela kontuan hartuz, aplikatu beharreko ehunekoa % 12koa izango da.

Jasotako soldata = oinarrizko soldata + antzinatasuna + konbenioko plusa +
aparteko orduak = 220.000 pta (1.322,23 euro).

220.000 x % 12 = 26.400 pta (158,67 euro).

4.5. ZENBAT KOSTATZEN DA LANGILE BAT?

Soldataz gain, enpresaburuaren zamarik garrantzitsuenetako bat Gizarte Segurantzako
kotizazioak dira.

Langilearen hilabeteko kotizazio-oinarritik abiatuz, gertakizun arrunt, langabezia, Soldata
Bermerako Fondo eta Lanbide Heziketako kuota patronalei dagokien % 30,8a ordaindu
behar du enpresaburuak.

KASU PRAKTIKOA

Soldataz gain, ondorengoak ordaindu beharko ditu enpresaburuak:

•  Gertakizun arruntengatik: 234.000 x % 23,6 = 55.224 pta (331,90 euro).
•  Langabeziagatik: 249.000 x % 6,2 = 15.438 pta (92,78 euro).
•  Soldata-Bermearen Fondoagatik: 249.000 x % 0,4 = 996 pta (5,99 euro).
•  Lanbide Heziketagatik: 249.000 x % 0,6 = 1.494 pta (8,98 euro).
•  Aparteko egiturazko orduengatik: 15.000 x % 12 = 1.800 pta (10,82 euro).

GUZTIRA = 74.952 pta (450,47 euro).

4.6. AUTONOMOEK ORDAINDU BEHAR AL DUTE GIZARTE-
-SEGURANTZA?

Erantzuna baiezkoa da.

Kotizazio-oinarri maximo eta minimo batzuk finkatu dira (zaila baita hilero jasotzen dutena
zehaztea), eta oinarri hauei kotizazio-ehunekoa aplikatzen zaie (2000 urtean % 28,3koa
delarik).

Kotizazio-oinarria Kotizazio-ehunekoa, 28,3

Maximoa: 407.790 pezeta
(2.450,87 euro)

115.405 pezeta
(693,60 euro)

Minimoa: 116.160
(698,14 euro)

32.873 pezeta
(197,57 euro)
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50 urtetik beherako langile autonomoak, berak aukeratutako kotizazio-oinarriaren arabera
kotizatuko du, maximo eta minimoek ezartzen duten mugen barnean eta 3.000ren
multiplora biribilduz.

Langileak aldi baterako ezintasunagatiko babesa jasotzen ez badu, bere kotizazio-
-ehunekoa % 26,5ekoa izango da.

50 urtetik gorako langileek oinarri minimo eta 219.000ko maximoaren artean aukeratu ahal
izango dute, aurretik oinarri altuagoa kotizatu ezean. Kasu honetan, oinarri hau mantendu
edo, erregimen honetako kotizazio-oinarri maximoa igo den ehuneko berean igo daiteke.

4.7. LAN-KONTRATUAK

4.7.1.  KONTZEPTUA ETA ELEMENTUAK

Jadanik esan dugu enpresa sortzerakoan kontuan hartu behar den faktore
garrantzitsuenetako bat giza baliabideena dela. Legeriak hainbat kontratazio-era finkatzen
ditu eta garrantzitsua da egokiena aukeratzeko hauek ezagutzea.

Lan-kontratua enpresaburuaren eta langilearen arteko akordio gisa defini dezakegu: honen
bidez, aldiro ordainsaria jasotzearen truke, langileak bere zerbitzuak enpresaburuaren
zuzendaritzapean era pertsonal eta iraunkorrean eskaintzeko hitza ematen du, biak ere une
bakoitzean indarrean dauden arauei lotuz.

Kontratua idatziz edo hitzez gauza daiteke. Baina derrigorrez idatziz egin beharreko
kontratu-mota batzuk finkatzen ditu legeak; hauek dira garrantzitsuenak: praktiketako eta
ikasketako kontratuak, lan edo zerbitzua burutzeko kontratuak, bitarteko izaerako
kontratuak, lan finko eta aldizkakoen kontratuak, denbora partzialeko kontratuak, errelebu-
-kontratuak eta aldi baterako laneko enpresek egindako kontratuak.

Kontratu guztietan hiru elementu nagusi daude: onespena, objektua eta kausa.
Hauetakoren bat faltako balitz, kontraturik ez legokeela esan genezake. Bestalde, akordioa
ahalbidetzen duten enpresaburua eta langilea, elementu pertsonal izenekoak dira.

•  Onespena. Aldeen arteko akordioa da, libre adierazitakoa, lanari, honen baldintzei eta
horren trukean jaso beharreko ordainsariari buruzkoa da.

•  Objektua. Honen gainean ezartzen da kontratua; egin beharreko lanak eta ordainetan
jasoko den soldatak osatzen dute.

•  Kausa. Kontratuaren bidez lortu nahi dena dela esan daiteke; enpresaburuarentzat,
lortutako emaitzak bere eskura jartzea izango litzateke kausa (eta hori lehen unetik
berehalakoan gertatzen da); langilearentzat, berriz, hitzartutako soldata jasotzea izango
litzateke.
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ADIBIDEA:

S andreak A saltokiarentzat soinekoak egiten ditu, eta bukatutakoan hitzartutako salneurri
batean saltzen dizkio. T jauna B saltokiarentzat soinekoak egiten aritzen da lanean.

Lehenengo kasuan ez dago lan-kontraturik; S andrea bere kontura aritzen da, arriskuak
bere gain hartzen ditu eta produktua amaitu ondoren bere lanaren emaitza enpresari
ematen dio. T jaunaren kasuan, ordea, B saltokian gizon horren jardueraren arriskua bere
gain hartzen dute eta ekoizten duenaren jabe dira, nahiz eta beste pertsona batek bukatuko
duen zerbaiten zati izan; jakina, kasu honetan lan-kontratuko egoera dugu.

4.7.2.  PROBALDIA

Langilearen gaitasun tekniko eta pertsonalak aztertu eta posturako duen egokitasuna
baloratzeko enpresaburuak probaldia erabil dezake. Probaldia enpresaburu eta langilearen
arteko akordioa da. Akordio honen bidez, langileak denboraldi batean soldata baten truke
lan egingo du, eta amaieran lan-kontratua sinatzeko aukera izango du.

Probaldia aukerazkoa da, eta hala finkatzen bada, idatziz egin beharko da. Ondorengo
iraupena izango du:

•  Hitzarmen kolektiboek finkatutakoa.

•  Konbeniorik ez badago edo ezer esaten ez badu, gehienez sei hilabetekoa izango da
teknikari tituludunentzat, eta bi hilabetekoa gainerako langileentzat.

Probaldi honetan langileak dituen eskubide eta betebeharrak bere lanpostuari dagozkionak
izango dira, enpresako beste edozein langilerentzat bezala, lan-harremanaren amaierari
dagozkionak izan ezik (bi alderdietako batek hala nahi badu bukatuko da harreman hori).

Probaldia bukatzen denean, bi alderdietako inork atzera egin ezean, kontratua burutuko da,
eta probaldia, antzinatasuna kalkulatzeko epearen barnean sartuko da.

4.7.3.  KONTRATU-MOTAK

4.7.3.1. Mugarik gabeko kontratuak

Prestazioak emango diren denboraldiaren iraupenak ez du mugarik kontratu-mota hauetan.

Idatziz edo hitzez gauza daiteke, mugarik gabeko kontratuen sustapen-programa barneko
edo horrela finkatutako kasuetan izan ezik (hauek idatziz egin beharko dira beti).

Enplegua sustatzeko neurri modura, lan-merkatura sartzeko zailtasunak dituzten taldeekin
buru daitezkeen kontratuak sartzen dira kontratazio-era honetan, hala nola langabetuak, 30
urtetik beherako langile gazteak, 45 urtetik gorakoak, elbarrituak, iraupen mugatuko
kontratua duten langileak eta emakume langabetuak.
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4.7.3.2. Denbora partzialeko kontratuak

Mota honetakoa izango da baldin eta langileak, jarduera zehatz bat garatzeko, hitzarmen
kolektiboan finkatutako lanegun osoaren % 77a baino ordu gutxiago sartzen dituenean
(egunean, astean, hilabetean edo urtean).

Kontratu-mota hau mugarik gabe edo aldi baterako itundu ahal izango da. Denbora
partzialeko kontratuak malgutasun handia ematen dio enpresari, langileak behar dituenean
eskura izaten baititu urteko, hilabeteko, asteko zenbait egunetan edo eguneko ordu
batzuetan bakarrik.

Kontratu-mota hau idatziz egin behar da eta honako datu hauek zehaztu beharko dira:

•  Iraupena (zehaztua edo zehaztugabea).
•  Eguneko, asteko, hilabeteko edo urteko lanordu-kopurua eta banaketa.

Lan egindako denboraren araberakoa izango da soldata.

4.7.3.3. Lan finko eta aldizkakoak burutzeko kontratuak

Denbora partzialeko kontratua erabiliko da, mugarik gabeko gisara ulertuta, enpresaren
ohiko lan-bolumenaren barruan lan finko eta aldizkakoak burutzeko.

Aldizkako edo ziklokako izaera duten lanak burutzeko egiten diren kontratuak dira. Lan
hauek urte-sasoi batean edo urte osoan zehar egiten dira, baina egunero-egunero egiten ez
direnak ere izan daitezke.

Kontratuaren iraupena mugagabea izango da ondorengo kasuetan:

•  Enpresaren ohizko jardueraren barnean, aldizkako lan finkoak burutzeko.
•  Enpresaren ohizko jardueraren barnean, izaera eteneko eta data jakin batzuetan
errepikatzen ez diren lan finkoak burutzeko.

Idatziz egin behar dira kontratu hauek, burutu behar den aldizkako jarduera zein izango den
adieraziz.

4.7.3.4. Lan edo zerbitzu jakin bat burutzeko kontratuak

Enpresaren jardueraren barnean, bere autonomia eta ezaugarri bereziengatik desberdindu
ahal diren lanak burutzeko edo zerbitzuak emateko ituntzen dira. Bere iraupena mugatua
bada ere, ez da amaierako azken data ezagutzen. Lanegun osorako edo denbora
partzialerako finka daiteke.

Kontratu-mota honen barnean sartuko liratekeen jarduerak dira, adibidez, obra zehatz bat
egiteko eraikuntza-lan batzuk, edo saio jakin batean parte hartzen duten irrati edo
telebistako aurkezlearen jarduera.

Idatziz egin beharko da bere iraupena lau aste baino luzeagoa denean. Lan edo zerbitzua
bukatzean iritsiko da amaierara kontratua (iraupena urtebetekoa baino luzeagoa denean, 15
egun lehenago abisatu beharko da).
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Amaierara iristean bi alderdietako inork ezer esaten ez badu eta lanean jarraitzen bada,
kontratua zehaztugabeko denboraz luzatu dela kontsideratuko da.

4.7.3.5. Ekoizpen-zirkunstantziengatik behin-behineko kontratua

Merkatuko eskari zirkunstantzialei erantzuteko, lan-metaketa edo eskaera gehiegi
izateagatik ituntzen dira, nahiz eta enpresaren ohiko jarduera izan. Kontratu hauek balio
handikoak dira aldizkako kanpainetan langileria indartzeko; adibidez, saltoki handietan
Gabonetan.

Sei hilabeteko iraupena izan dezakete gehienez, 12 hilabeteko epearen barruan. Hala ere,
kontratu hauen iraupena edo buru daitezkeen epearen iraupena alda daiteke hitzarmen
bidez, jardueraren urtaroko izaera kontuan hartuz.

Aldi baterako langileak kontrata daitezkeen jarduera zehatzak hitzarmen kolektibo bidez
zehaztuko dira. Enpresako langileria osoa kontuan hartuta egin daitekeen mota honetako
kontratu-kopurua ere konbenio bidez finkatzen da.

Kontratu-mota hau ere lanegun osorako edo denbora partzialerako finka daiteke.

4.7.3.6. Bitarteko izaerako kontratua

Arrazoi ezberdinak direla medio, aldi baterako beren zerbitzuak eskaini ezin dituzten
enpresako langileak ordeztu behar dituzten pertsonekin hitzartzen da. Enpresako langile
horiek, ordea, legeak, hitzarmenak edo kontratuak horrela aginduta, lanpostua gordetzeko
eskubidea daukate.

Ohiko adibideak dira haurdun dagoen emakumea edota soldadutza edo Ordezko Gizarte
Zerbitzua egiten ari den langilea ordezteko kontratatzen diren langileak.

Lanegun osorako gauzatuko da beti kontratu-mota hau.

4.7.3.7. Jarduera berria bultzatzeko kontratua

Ezarri berriak diren enpresetan edota produktu berria kaleratuz eta lantoki berriak zabalduz
beren jarduera zabaltzen dutenetan erabil daiteke.

Kontratu-mota honen iraupena 6 hilabete eta 3 urte bitartekoa izan daiteke.

4.7.3.8. Trebakuntza-kontratuak

Kontratu-mota honen helburua gazteen lan-merkaturatzea erraztea da, bai heziketa edo
titulu gabezia dutenena (prestakuntza teoriko-praktikoa lortzea posible eginez) eta bai,
titulua edukita, lan-esperientziaren bidez moldaketa praktikoaren beharra dutenena.
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4.7.3.9. Praktiketako kontratua

Unibertsitateko titulua, erdi- edo goi-mailako lanbide-heziketa edo ofizialki onartutako titulua
duen pertsona eta enpresariaren artean egiten den kontratua da. Bere helburua, langilearen
ikasketei dagokien praktika profesionala eskuratzea da.

Kontratu hauek ikasketak amaitu ondorengo lau urteetan egin daitezke, sei hilabete eta bi
urte bitarteko iraupenarekin. Bi urte baino gutxiagorako finkatzen bada, bi luzapen izan
daitezke gehienez. Bakoitzaren iraupena ez da sei hilabetekoa baino motzagoa izango eta
kontratuaren iraupen osoa ezingo da bi urte baino gehiagoz luzatu.

Titulazio bakar bategatik langilea ezingo da bi urte baino gehiago praktiketan kontratatuta
egon.

Probaldiaren iraupena gehienez hilabetekoa izango da erdi-mailako tituludunentzat eta bi
hilabetekoa goi-mailako tituludunentzat (hitzarmen kolektiboak beste ezer finkatu ezean).

Langileari ordaindutakoa hitzarmen kolektiboak finkatutakoa izango da. Inoiz ez da izango
lanpostu berdina edo baliokidea duen langilearentzat hitzarmenak finkatzen duen
soldataren % 60 edo 75a baino baxuagoa (kontratuaren lehenengo eta bigarren urtean,
hurrenez hurren).

Kontratua amaitzen denean langilea enpresan gelditzen bada, ezingo da probaldirik
errepikatu eta praktika-aldia antzinatasuna kalkulatzeko epearen barnean sartuko da.

Kontratua idatziz egin behar da, langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta praktika-
-aldian beteko duen postua zehaztuz.

Kontratua amaitutakoan ondorengo datuak jasoko dituen agiria eman beharko dio
enpresariak langileari: praktiken iraupena, betetako postua eta burututako zeregin nagusiak.

4.7.3.10.   Ikasketa-kontratua

Prestakuntza-maila jakin bat eskatzen duen lanpostu edo lanbidea egoki burutzeko behar
den prestakuntza teoriko eta praktikoa eskuratzea da kontratu-mota honen helburua.

Kontratu hau, praktiketakoa izenpetzeko titulurik ez duten 16 eta 25 urte bitarteko langileek
itundu ahal dute. Langile elbarrituen kasuan ez dago adin-mugarik. Ikasketa-kontratuaren
iraupena 6 hilabete eta hiru urte bitartekoa izango da.

Lan eraginkorra trebakuntza teorikoarekin konbinatuko da, eta trebakuntza horrek ezingo du
hitzarmen kolektiboan aurreikusten den lanegunaren % 15a baino txikiagoa izan. Garatzen
den jarduerak zerikusia izan beharko du ikasten ari den lanbidearekin.

Ordainketa hitzarmen kolektiboak finkatutakoa izango da, eta inoiz ez da lanbide arteko
gutxieneko soldataren % 70, 80 edo 90 baino baxuagoa izango. 18 urtetik beherakoen
ordainsariak ezin du beraien adinari dagokion lanbide arteko gutxieneko soldataren % 85a
baino baxuagoa izan.

Kontratua amaitutakoan, enpresaburuak agiria eman beharko dio langileari. Agiri horretan
prestakuntzaren iraupena eta lortutako prestakuntza praktikoaren maila zehaztuko dira.
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4.7.3.11.   Txandaketa-kontratua (errelebu-kontratua)

Enplegua sustatzeko neurri gisa sortu zen errelebu-kontratua. Enplegu-bulegoan izena
emanda dagoen langabetuarekin ituntzen da, erretiro partzialera iragaiten den langile
zaharrak libre uzten duen lanegunaren zatia betetzeko.

Bi kontratu-mota konbinatuz (txandakatzea eta denbora partziala) lanpostu bera bi
langileren artean banatzen da, eta gazte langabetuen lan-merkaturatzea ahalbidetzen du.

Kontratu-mota hau idatziz egin behar da eta bertan izena, adina eta ordezkatutako
langilearen egoera profesionala agertu beharko dira.

Laneguna eta soldata, ordezkatua izan den langileari dagokion murrizketaren baliokidea
izango da.

4.8. LANGILEEN ORDEZKARITZA

Langileek oro har, eta zehazki enpresa jakin batekoek, talde diren heinean ugazabekin
komunikatzeko bide batzuk behar dituzte, horien bidez talde moduan beren kezka eta
beharrak bideratu, enpresaren informazio eta eskaerak jaso, arlo sozialean bere jokaera
kontrolatu eta lan-kontuetako kudeaketan (adibidez, absentismoan, lana antolatzeko eran,
obra sozialaren kudeaketan…) lagundu ahal izateko. Beraz, funtsezkoa da enpresekin
bitartekari-lana egingo duten langileen ordezkariak egotea.

4.8.1.  LANGILEEN BATZARRA

Biltzeko eskubidea Konstituzioak jasotzen duen oinarrizko eskubideetako bat da, eta beraz,
langileek batzarrean biltzeko eskubidea dute.

Pertsonal-ordezkari edo enpresa-batzordeak egin dezake batzarra egiteko deia,
enpresaburuari 48 ordu lehenago abisatuz eta jorratu behar diren gaiak zehaztuz.

Lanorduetatik kanpo egiten dira batzarrak, lan-zentroan bertan eta nahi den maiztasunaz.

4.8.2.  ORDEZKARITZA-ORGANO UNITARIOAK

Langileen Estatutuaren arabera, langileak enpresaren baitan parte hartzeko benetako
instituzioak dira, horrela ordezkaritza soiletik urrunago joanez. Legeak pertsonal-
-ordezkariak eta enpresa-batzordeak bereizten ditu. Enpresa eta langileen arteko zubi gisa
jokatzen dute.

4.8.2.1. Pertsonal-delegatuak

10 langile baino gehiago eta 50 baino gutxiago dituzten enpresa edo lantokiek, beren
hautesleak ordezkatuko dituzten zenbait ordezkari izango dituzte. 30 langile baino
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gutxiagoko enpresetan ordezkari bakarra egongo da eta hiru, 30 eta 50 langile bitartean
dituzten enpresetan.

4.8.2.2. Enpresa-batzorde edo -komiteak

Aurreko kasuan bezala enpresa edo lantoki bateko langile-multzoaren ordezkaritza-organoa
da, hauen interesak zaintzen ditu, era kolegiatuan jokatzen du, 50 langile edo gehiago
dituzten zentroetan osatzen dira, eta ordezkatzen dituen langileen kopuruak gora egiten
duen neurrian batzordeko partaide-kopuruak ere gora egiten du.

Enpresa-batzordeek betetzen dituzten zereginak hauek dira:

•  Enpresak eman beharra daukan informazioa jasotzea.
•  Gai batzuen inguruan erabakiren bat hartu aurretik, enpresaburuari horren inguruko
txostenak ematea.
•  Zainketa- eta kontrol-lanak egitea.
•  Partaidetza- eta laguntza-jarduerak burutzea.

4.8.3.  ORDEZKARITZA SINDIKALA

Lehenengo eta behin, sindikatuaren definizioa ematea beharrezkoa da. Izaera
instituzionaleko elkartea da, irabazi-asmorik ez duena eta autonomoa. Bere baitan
besteentzako lan egiten duten langileak, funtzionarioak, inorentzat lan egiten dutenak,
langabetuak eta erretiratuak bil ditzake, bere kideen garapen ekonomiko eta soziala
sendotzeko helburuarekin.

Edozein langilek du sindikatuan afiliatzeko eskubidea, bere interes ekonomiko eta sozialak
babesteko.

Legeak sindikatu handien garapena bultzatzeko aukera egin du. Horrela sindikatu txiki eta
atomizatuek emango luketen baino egonkortasun handiagoa lortu nahi da, sindikatu nagusi
hauek ikuspegi orokorragoa eskaintzen baitute. Legearen arabera honela definitzen dira
sindikatu nagusiak:

•  Estatu-mailan, pertsonal-ordezkarien edo batzordekideen % 10a baino gehiago lortu
dutenak; partaide gutxiagorekin, baina aurrekoekin lotura dutenak ere sindikatu nagusitzat
kontsideratzen dira.

•  Komunitate autonomoen mailan, pertsonal-ordezkarien edo batzordekideen % 15a lortu
dutenak, gutxienez 1.500 kiderekin eta estatu-mailako sindikatuekin loturarik gabe; partaide
gutxiagorekin, baina aurrekoekin lotura dutenak.

Sindikatu nagusiaren izaera edukitzeak hainbat abantaila ditu, hala nola:
negoziazio kolektiboan zenbait pribilegiorekin parte hartzea, pertsonal-
ordezkari eta enpresa-batzordeak aukeratzeko hauteskundeak sustatzea,
laneko gatazken konponbidean parte hartzea (negoziazio zuzena,
bitartekaritza eta adiskidetza).
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4.9. NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

Enpresako lan-baldintzak erregulatzeko oinarrizko hiru akordio-mota daude:

•  Hitzarmen kolektiboak.
•  Esparru-hitzarmena.
•  Estatutuetatik kanpoko hitzarmena.

4.9.1.  HITZARMEN KOLEKTIBOAK

Langileen Estatutuan eta sektore bakoitzeko hitzarmen kolektiboan jasotzen diren langileen
eskubide eta betebeharrak ezagutu behar ditu enpresaburuek.

Lan-baldintzak erregulatzeko, langileen ordezkari eta enpresaburuen artean negoziatu
eta burututako kontratua da hitzarmen kolektiboa.

Izaera askotako hainbat arlo erregulatzen dituzte hitzarmen kolektiboek: ekonomikoak
(soldatak…), lanekoak (ordutegiak, oporrak…), sindikalak, eta oro har, enplegu-baldintza
eta langile eta enpresa arteko harremanetan eragiten duten elementuak.

Dagokion lan-agintaritzan aurkeztu behar dira hitzarmen kolektiboak eta ondoren Estatuko
edo dagokion probintziako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko dira.

Konbenioen iraupenari dagokionean, iraupen ezberdina ezar daiteke arlo bakoitzarentzat.
Adibidez, oso arrunta da bi edo hiru urterako hitzarmena burutzea, urtero soldatak
berrikusiz.

Hitzarmen guztiak ez dira berdinak; mota askotakoak daude, eta hainbat irizpideren arabera
sailka daitezke:

Lurralde-esparruaren arabera
- Herri-mailakoak.
- Probintzia-mailakoak.
- Probintzia artekoak.
- Erkidego-mailakoak.
- Herrialde-mailakoak.

Aplikazio-esparruaren arabera
- Enpresakoak.
- Enpresa baino esparru txikiagokoak (lan-zentroak,

departamentua, sekzioa).
- Enpresa baino esparru zabalagokoak.

Bere jardueraren arabera
- Ekoizpen-sektoreetakoak (meatzaritza, bankuak,

metala…).
- Enpresa  edo lan-zentroetakoak (enpresa edo lan

zentroko langile guztiak behartzen dituzte).
- Lanbide-kategorietakoak (profesional jakin batzuk

bakarrik behartzen dituzte).
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4.9.2.  BESTE HITZARMEN BATZUK

Hitzarmen kolektiboez gain, enpresaburu eta langileen artean beste akordio batzuk ere
badaude:

•  Esparru-hitzarmenak. Erakunde sindikal eta enpresa-elkarteen artean gauzatutako
akordioak dira. Hitzarmen kolektiboen negoziazioaren egitura finka dezakete, sor
daitezkeen gatazkak konpontzeko arauak zehazten dituzte…

•  Estatutuetatik kanpoko hitzarmenak. Hitzarmen kolektiboaren ezaugarriak bete gabe,
langile eta enpresaburuen artean burutzen diren akordioak dira. Hitzarmen kolektiboetan ez
bezala, akordio-mota honek bera sinatzen duten pertsonak bakarrik lotzen ditu.

4.10. LANEKO GATAZKA KOLEKTIBOAK

Langileek eta enpresaburuek interes komun batzuk dauzkate, eta horietan gehien
nabarmentzen direnak enpresen iraupena eta hazkundea dira, hauek bermatzen baitituzte
lanpostuak lehenengoentzat eta etekinak bigarrenentzat.

Baina beren artean gatazka-iturri diren interes kontrajarriak ere badaude. Aurka dauden
interes horien adibide gisa soldaten maila aipa dezakegu, langileak euren bizi-maila
hobetzeko soldatak maximizatzen saiatzen baitira eta enpresaburuak, berriz, betiere
murrizten saiatzen dira ekoizpeneko kostu-faktoreak direla eta.

Askotan, eta enpresetan izaten diren interes kontrajarrien ondorioz, izaera kolektiboa duten
gatazkak sortzen dira. Gatazka hauek ondoeza eragiten dute kaltetuengan, eta taldeak
jasaten dituen arazoak eta horiek konpontzeko eskaerak enpresari aditzera ematen
zaizkionean azaltzen dira nabarmen.
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1. Zenbat aparteko ordu egin ditzake langile batek urtean zehar?

2. Azaldu langilearen soldataren osagaiak.

3. Egia al da lanbide arteko gutxieneko soldata sindikatuek finkatzen dutela?

4. Aipatu soldata-kenketak.

5. Langile autonomoek ordaintzen al dute Gizarte Segurantza? Zenbat?

6. Aipatu kontratazio-mota ezberdinak.

7. Azaldu prestakuntzako eta praktiketako kontratuen arteko ezberdintasun nagusiak.

8. Zein motatako ordezkaritza-organoak egoten dira enpresan?

9. Zer da hitzarmen kolektiboa eta nola sailka daiteke?

    ERREPASOKO ARIKETAK
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     ARIKETA PRAKTIKOAK

1. Konparatu hitzarmen kolektibo ezberdinak aztertu eta aparteko orduen tratamendua.

2. Konparatu zure inguruko zenbait enpresatako laneguna.

3. Zure heziketa-zikloetako sektoreko langileen soldatari buruzko informazioa bildu. Aztertu egitura.

4. Enpresaburuari langilea kostatzen zaionaz eztabaidatu.

5. Zure herriko 18 urtetik beherakoei egindako kontratuen estatistika prestatu (kontratu-mota,
iraupena, sexua…).

6. Bete lan-kontratu ezberdinak.

7. Aztertu eta baloratu enplegua sustatzeko neurriak. Egokiak iruditzen zaizkizun beste batzuk
proposatu.
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5.1. FINANTZA-PLANA

Finantza-funtzioaren helburu nagusia jarduera garatzeko beharrezko baliabideak lortzea da.
Horrenbestez, pentsa daiteke finantzetan murgiltzen den nagusiak, likidezia ona izateko,
diru-kobrantzak eta ordainketak bakarrik kontrolatu beharko dituela, baina hori ez da
horrela.

Enpresaren finantza-funtzioak ondorengo galdera nagusi hauei erantzun behar die:

•  Zenbat diru gastatu behar dugu?
•  Zer sarrera izan behar dugu?
•  Zer mozkin lortu behar dugu?
•  Merezi al du ahalegin hau egitea?

Finantza-planarekin emango diegu erantzuna galdera hauei guztiei.
Ondorengo gaien azterketa egiten da finantza-planean:

•  Altxortegiaren aurrekontua.
•  Aurreikusitako galdu-irabazien kontua.
•  Aurreikusitako balantzea.

Enpresaren finantziazioak duen garrantzia ikusita, baliabideak lortzeko enpresaburuak
dituen bideak edo aukerak ikertuko ditugu. Jarraian finantziazio-iturriak aztertuko ditugu.

Lehenik eta behin, hauexek dira:

a.- Norberaren finantziazo-iturriak:

Hauek enpresaren jardueratik datoz eta jabeek jartzen dituzte.

Kapitala
Kanpokoak

Dirulaguntzak

Jaulkipen-primak
Norberaren finantziazio-iturriak

Gordailuak
Soberakinak

Barrukoak Ekitaldiko emaitza
Amortizazioak
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b.- Kanpoko finantziazio-iturriak:

Horien barruan, enpresak finantza-merkatuetako inbertitzaile edo bitartekarietatik lortzen
dituenak sartzen dira, hau da, enpresaren titulartasuna ez dutenak. Uneren batean itzuli
beharreko baliabideak dira.

5.2. ALTXORTEGIAREN AURREKONTUA

Kontabilitate-agiri honetan, eskudiruaren mugimendu guztiak jaso beharko dira. Denboraldi
jakin baterako aurreikusi diren ordainketa eta kobrantzen idazpenetan datza. Bien arteko
diferentziarekin, dirua behar dugun edo soberan daukagun jakin ahal izango dugu.

1. URTEA 2. URTEA 3. URTEA

Pezeta Euro Pezeta Euro Pezeta Euro
Hasierako saldoa 11.000 66,11 5.500 33,06 12.000 72,12
Kobrantzak 10.000 60,10 20.000 120,20 30.000 180,30
Ordainketak 15.500 93,16 13.500 81,14 33.500 201,34
Azken saldoa 5.500 33,06 12.000 72,12 8.500 51,09

Kreditu eta maileguak

Leasing-a
Epe ertain eta
luzerako finantziazioa Letrak eta ordainketak

Jesapenak

Kanpoko finantziazio-iturriak

Kreditu eta maileguak

Merkataritza-deskontuak
Epe laburrerako finantziazioa

Factoring-a

Hornidurak

Azken saldoa = Hasierako saldoa + kobrantzak - ordainketak
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ADIBIDEA

Otsaileko ordainketak 300.000 pezetakoak (1.803,04 euro) izango direla kalkulatu dugu eta
kobrantzak, 250.000 pezetakoak (1.502,53 euro). Gainera, badakigu urtarrilean 60.000
pezeta (360,61 euro) sobera gelditu zitzaizkigula.

Pezeta Euro

Urtarrileko soberakina    60.000 360,61
Otsaileko kobrantzak  250.000 1.502,53
Otsaileko ordainketak -300.000 1.803,04

Sobera gelditzen zaiguna     10.000 60,10

•  Zer hartu behar dugu kontuan kobrantzak eta ordainketak kalkulatzerakoan?

Kobrantzak benetan egiten direnean idazten dira, eta ez produktua saltzen denean; hau da,
aurretik esan dugun bezala, Altxortegi Aurrekontuan kobrantza eta ordainketak bakarrik
hartuko ditugu kontuan, eta ez sarrera- edo gastu-kontzeptuak.

 Adibidez, martxoaren 1ean 1.000.000 pezetako (6.010,12 euro) salmenta egiten badugu
eta bezeroari 60 eguneko kreditua ematen badiogu, kobrantza maiatzean idatziko dugu,
bezeroak ordaintzen digunean, eta, aldiz, martxoan sortzen zaiguna sarrera izango da.
Hemen daukagu kobrantza eta sarreren arteko ezberdintasun nagusia.

Era berean, kontuan hartu behar dugu gastua egiten den guztietan ez dela ordainketarik
izaten.

•  Altxortegiaren aurreikuspenaren garrantzia

Gure diruari etekin hoberena ateratzeko garrantzitsua da altxortegia kontrolatzea. Horrela,
aurrez ezagutuko ditugu gure diru-beharrak; dirua lortzeko erarik merkeena zein den.

Eta azterketa honen ondoren:

! Diru-soberakina izango dugula aurreikusten dugun kasuetan, diru hori erarik
errentagarrienean nola inbertitu erabaki dezakegu.
! Eta diru falta dugula aurreikusten dugunean, egoera hori hobetzera daramaten
metodoak jarri beharko ditugu martxan.
Era ezberdinak daude egoera honetatik irten ahal izateko; hornitzaileen ordainketak
luzatzen edo bezeroen kobrantzak aurreratzen saiatu, bankuetan merkataritza-agiriak
deskontatu, edo beraietatik kredituak lortzen saiatu.
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Altxortegi-plana kalkulatzeko eredu bat ikusiko dugu jarraian.

ALTXORTEGI-PLANA
URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE

KOBRANTZAK
Enpresaburuaren
ekarpena
Eskatutako
kredituak
Salmentak
Dirulaguntza
publikoak
Banku-kontuaren
interesak
Beste zenbait
sarrera
KOBRANTZAK
GUZTIRA

ORDAINKETAK
Aktibo finkoa
Hornitzaileak
Alokairuak
Aseguru-primak
Maileguen
interesak
Soldatak
Gizarte Segurantza
Hornidurak:
    - Ura
    - Argia
    - Telefonoa
Publizitatea
Zergak
Egokitze-lanak
ORDAINKETAK
GUZTIRA

KOBRANTZAK –
ORDAINKETAK
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 KASU PRAKTIKOA

Altxortegi-planaren kalkulua

Manu Perugorria jaunak Zibernetikako negozio bat ireki nahi du. Horretarako 25.000.000
pta. (150.253,03 euro) beharko dituela aurreikusten du. Horrelako negozioan sartu aurretik,
3 hilabeterako aurreikuspena egin du eta lortu dituen datuak ondorengoak dira. Horrela
jakin ahal izango du hasieran nola ibiliko den. Negozioa irailaren 15ean inauguratu nahi du.

Behar dituen 25.000.000 pezetatik (150.253,03 eurotik), berak 11.750.000 pezetako
(70.618,92 euro) ekarpena egiteko aukera dauka, eta gainerakoa maileguaren bidez lortu
nahi du. Irailean eskatuko du. Mailegu honek 100.000 pezetako (601,01 euro) hiruhileko
interesak ditu eta amortizazioko 500.000 pezeta (3.005,06 euro) (martxoan, ekainean,
irailean eta abenduan).

Hilabeteko 200.000 pezetako (1.202,02 euro) alokairua duen aretoa alokatu du. Hasieran 6
ordenagailu eta 2 inprimagailu erosi ditu. Ordenagailu bakoitza 250.000 pezetatan (1.502,53
euro) eskuratu du eta inprimagailuak, aldiz, bakoitza 75.000 pezetatan (450,76 euro).

Erantzukizun zibil, sute eta lapurretako aseguruak 160.000 pezeta (961,62 euro) kostatuko
zaizkio eta abenduan ordainduko ditu osorik.

Irailetik urte-bukaerara arte salmenta-balioespena ondorengoa izan da:

Irailean 460.000 pta (2.764,66 euro); urrian 610.000 pta. (3.666,17 euro); azaroan
650.000 pta. (3.906,58 euro); eta abenduan 675.000 pta. ( 4.056,83 euro).

Publizitatean 120.000 pezeta (721,21 euro) gastatuko ditu, honela banatuta: irailean 40.000
(240,40 euro), urtarrilean 40.000 pta. (240,40 euro) eta abuztuan 40.000 pta. (240,40 euro).

Disketeetan hileroko gastuak hauek dira: irailean 150.000 pta. (901,52 euro), urrian 145.000
pta. (871,47 euro), azaroan 123.000 pta. (739,24 euro), eta abenduan 164.000 pta. (985,66
euro).

Ogasun eta udalarekin estatu- eta udal-zergen ordainketa atzeratzea negoziatu du
(irabazien gaineko zerga izan ezik). Ondorioz, bi epetan ordaindu beharko ditu aipatutako
zerga, tasa eta kontribuzioak: irailean 12.000 pta. (72,12 euro) eta abenduan beste 12.000
pta. (72,12 euro).

Batez beste, bankuak hilero 15.000 pezetako (90,15 euro) interesak emango dizkio.

XXX Bankuan ordainketa altuko kontua ireki du hilabeteko saldo positiboak sartzeko, eta
kreditu-kontua, izan daitezkeen saldo negatiboei, hots, defizitei erantzuteko. Defizita izaten
den hilabetean, ordainketa altuko kontura joko da lehenengo defizit hori estaltzeko; nahikoa
saldo ez dagoen kasuetan, kreditu-kontura joko da.
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ALTXORTEGI-PLANA
URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRAI URR AZA ABE

KOBRANTZAK
Enpresaburuaren
ekarpena 11.750
Eskatutako
kredituak 13.250
Salmentak 460 610 650 675
Dirulaguntza
publikoak
Banku-kontuaren
interesak 15 15 15 15
Beste zenbait
sarrera
KOBRANTZAK
GUZTIRA 25.475 625 665 690

ORDAINKETAK
Aktibo finkoa 1.650
Hornitzaileak 150 145 123 164
Alokairuak 200 200 200 200
Aseguru primak 160
Maileguen
amortizazioa 500 500
Maileguen
interesak 100 100
Soldatak
Gizarte Segurantza
Hornidurak:
    - Ura
    - Argia
    - Telefonoa
Publizitatea 40
Zergak 12 12
Egokitze-lanak
ORDAINKETAK
GUZTIRA 2.652 345 323 1.136

KOBRANTZAK
             –
ORDAINKETAK

22.823 280 342 -446

Ordainketa altuko
Kontuaren saldoa 22.823 23.103 23.445 22.999
Kreditu-kontuaren
Saldoa
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Adibidearen interpretazioa:

Aktibo finkoa:  bertan epe luzerako ditugun elementuak sartuko dira, kasu praktiko honen
kasuan ordenagailu eta inprimagailuak izango liratekeelarik.
Aretoa alokatu ordez erosi izan bagenu, atal honen barruan sartuko genuke. Baina
alokairua denez, beste atal batean sartuko dugu.

Beraz;
Ordenagailuak: 6 unitate x 250.000 pezeta/unitate = 1.500.000 pezeta

Inprimagailuak: 2 unitate x 75.000 pezeta/unitate = 150.000 pezeta

1.650.000 pezeta

Erosi dugunagatik guztira ordaindu beharrekoa, 1.650.000 pezeta dira.

Publizitatea:  ordainketak eta kobrantzak soilik kontuan hartzen direnez, publizitatearen
kasuan aurten iraileko ordainketa soilik kontuan har dezakegu.

IRUZKINA

Lehenengo hilabetean 25.475.000 pezeta dauzkagu, enpresaburuaren ekarpenetik,
mailegutik, salmentatik eta bankuak ematen digun interesetik lortuak. Diru honekin
lehenengo hilabetean ditugun gastuei aurre egingo diegu, kasu zehatz honetan 2.652.000
pezeta.

Bigarren eta hirugarren hilabeteetan ditugun kobrantzekin ere inongo arazorik gabe aurre
egin diezaiekegu ordainketei.

Baina azken hilabetean kobrantza eta ordainketen arteko diferentzia negatiboa (-) dela ikus
dezakegu, baina honek ez du esan nahi enpresa hau egoera txarrean edo ordainketa-
-etenduran dagoenik, baizik eta ordainketei aurre egiteko ordainketa altuko saldoa erabili
beharko dugula.

Beraz, abenduan:

Kobrantzak: 690.000 pezeta.
Ordainketak: 1.136.000 pezeta.

Diferentzia: - 446.000 pezeta.

446.000 pezeta hauek dugun saldotik hartu beharko ditugu, saldo hori murriztua geratuko
delarik (446.000 pezeta gutxiago).
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5.3. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA

Enpresak lortutako irabazi edo galeren berri ematen digun kontabilitate-agiria da.
Fakturatutako salmenta eta hauek burutzeko beharrezkoak diren gastuen arteko diferentzia
aterata kalkulatzen da, kobrantza- edo ordainketa-datak kontuan hartu gabe. Beraz, argi
idatzita egonez gero, enpresak memento jakin batean lorturiko emaitzak zehatz-mehatz
adierazten ditu.

Negozio berrietan ohizkoa da lehenengo urteetan galerak izatea. Beraz, gomendagarria da
zenbait urtetarako aurreikuspenak egitea.

•  Zertarako balio du?

Gure irabazi edo galerak zein izango diren esaten digu eta, gainera, gure produktuaren
kostu gehienak batzen dituzten kontu-sailak zein diren jakin dezakegu.

Adibidez: gure produktuaren kostuaren % 55a lehengaietan pilatzen da. Kontu-sail hau
aztertu beharko genuke; kalitate-maila berdina mantenduz, merkeago salduko diguten
hornitzaileak aurkitzen; erosten dugun kopuruaren arabera deskontu handiagoak lortzen
edo ordainketa-epea luzatzen saiatu beharko genuke. Labur esanda, kontu-sail honen
kostua jaisten saiatu.

•  Nolakoa da aurreikusitako galdu-irabazien kontua?

Kostuak taldekaturik dituen eredua agertzen dugu jarraian.

Ezkerraldeko zutabean, gure kostu edo sarrerei dagozkien kontzeptuak daude.
Tarteko zutabean, kalkulatu nahi dugun urte horretako sarreren eta gastuen zenbatekoa.
Eskuineko zutabean, kostuen barnean gastuek duten ehunekoa kalkulatzen da, gastu-talde
bakoitzak produktuaren guztizko kostuan barnean duen pisua ezagutzeko.
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AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN
KONTUA

LEHENENGO URTEA GASTUEK KOSTUETAN
DUTEN %

SARRERAK
(A) Salmentak
  * Aurreikusitako salmentak
Finantza-sarrerak
  * Banku-kontuaren interesak
Aurreikusitako beste zenbait sarrera
(C) SARRERAK GUZTIRA

GASTUAK
(B) Erosketak
  * Salgaiak
  * Lehengaiak
Zerbitzuak
  * Errentamenduak
  * Konponketak
  * Profesional independenteen zerbitzuak
  * Aseguruak
  * Garraioak
  * Publizitatea
  * Hornidurak
Tributuak (irabazien gaineko zerga izan
ezik)
  * Zergak
  * Kontribuzioak
  * Tasak
Pertsonal-gastuak
  * Soldatak
  * Gizarte Segurantza
Finantza-gastuak
  * Maileguen interesak
  * Letren deskontuko interes, komisio,
gastuak
(H) Amortizazioak
  * Ibilgetuarena
  * Establezimenduko gastuak
(D) GASTUAK GUZTIRA

MARJINA GORDINA = A – B
(E) IRABAZIEN GAINEKO ZERGA BAINO LEHENAGOKO EMAITZA = C – D
(F) IRABAZIEN GAINEKO ZERGA
(G) AZKEN EMAITZA = E – F
CASH-FLOW-A = G + H
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Lehenik eta behin, inbertsioa eta gastua bereizi behar dira.  Enpresaren jarduera aurrera
eramateko beharrezko ondasunak erostea da inbertsioa. Enpresan ematen duten denbora
urtebetekoa baino luzeagoa da (adibidez, makineria, erremintak…). Gastuak, aldiz,
ekonomi ekitaldi batean kontsumitzen diren kontu-sailak dira (adibidez, elektrizitatea,
aseguruak…).

Ez dugu ahaztu behar, inbertsioari dagokion urteroko kopurua gastu gisa egotziko dela;
amortizazioa deitzen zaio honi.

Jarraian, aurreikusitako galdu-irabazien kontuko kontu-sail bakoitza aztertuko dugu:

Sarrerak:

! Salmentak:

– Aurreikusitako salmentak: aurreikusitako salmentak sartzen dira hemen, BEZik
gabe, eta dagokion kasuetan, itzulketak deskontatuta, rappel edo deskontuekin
batera.

! Finantza-sarrerak:

– Bankuko kontuaren interesak: bankuak, gure dirua bertan edukitzeagatik
ematen dizkigun interesak dira. Hemen sartuko genituzke akzioen dibidenduak ere,
besteei emandako maileguen interesak, goiz-ordainketako deskontuak eta aldi
baterako finantza-inbertsioen etekinak.

! Aurreikusitako beste zenbait sarrera: errentamenduak, jasotako komisioak eta
ustiapenerako dirulaguntzak sartuko genituzke atal honetan.

Gastuak:

! Erosketak:

– Salgaiak: saltzeko diren eta hornitzaileei erositako merkantzia eta gainerako
produktuen balioa dira.
– Lehengaiak: ekoizpen-prozesuan erabiliko ditugun hornitzaileei erositako
merkantzia eta gainerako produktuen balioa dira.
– Izakin-aldaketa (+/-): hasierako eta bukaerako izakinen arteko diferentzia da,
kostu-prezioan kalkulatuta.

Izakin-aldaketa positiboa (+ ) izango da, hasierako izakinak bukaerakoak
baino handiagoak badira.
Izakin-aldaketa negatiboa (-) izango da, bukaerako izakinak hasierakoak
baino handiagoak badira.

! Zerbitzuak:

– Errentamenduak: ondasun higiezin eta higikorren alokairu-gastuak.
– Konponketak: enpresako ibilgetu materialaren mantentze-lanen gastuak.
– Profesional independenteen zerbitzuak: abokatu, ekonomialari eta abarren
ordainsariak.
– Aseguruak: ordaindutako aseguru-sariak. Gizarte Segurantza eta istripuetako
mutuak ez dira hemen sartzen.
– Garraioa: erosi edo saldutako artikuluen garraio-gastuak.
– Publizitatea: gure produktuen sustapen-gastuak.
– Hornidurak: ur, argi eta telefonoagatik ordaindutakoak.
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– Beste batzuk: I+Gko gastuak eta harreman publikoak edo antzeko beste
zerbitzu batzuk.

! Tributuak:

– Zergak: Estatu- edo udal-erakundeei ordaindutakoak (Irabazien gaineko Zerga
izan ezik). Derrigor ordaindu beharrekoak dira eta ez dute kontraprestaziorik;
gizabanakoek edo enpresek errentaren edo sozietateen zerga ordaindu beharra dute
(hurrenez hurren), sarrerak edo onurak izateagatik.
– Kontribuzioak: Estatu- edo udal-erakundeei ordaindutakoak. Derrigor ordaindu
beharrekoak dira eta kontraprestazioa dute. Beharrak betetzeko ezartzen dira,
eskaria eskatzaile guztien artean banatu ezin denean. Adibidez: Udalak kale bat
konpontzen duenean, herri guztiari egiten dio mesede, baina batez ere kale
horretakoei; beraz, horiek kontribuzio bereziak ordaindu beharko dituzte.
– Tasak: Estatu- edo udal-erakundeei ordaindutakoak. Merkatuko prezioen
ordezkoak dira, ez dira derrigor ordaindu beharrekoak eta zerbitzu publikoak
erabiltzeagatik ordaintzen dira. Batzuetan, legeriak derrigorrezko bihurtu ditu, esate
baterako, hondakinak batzeagatik ordaintzen diren tasak, edo ura hornitzeagatik
ordaintzen direnak. Baina beste batzuetan ez dira derrigorrezkoak, taldeko
garraioetan adibidez.
Isunak edo zigorrak ez dira finantziazio-tresnatzat hartzen, baina zerga edo tasa
modura har daitezke.

! Pertsonal-gastuak:

– Soldata eta alokairuak.
– Gizarte Segurantza: enpresak Gizarte Segurantzako erakundeei ordaindutako
kuotak.
– Beste zenbait gastu sozial: ekonomatu eta jangeletarako dirulaguntzak,
ikasketa-bekak…

! Finantza-gastuak:

– Jasotako maileguen interesak.
– Letren deskontuko interes, komisio eta gastuak.
– Beste zenbait: bezeroei egindako goiz-ordainketako deskontuak, abalen
formalizazio-gastuak, transferentzia edo moneta-aldaketako gastuak…

! Amortizazioak:

– Ibilgetuarena: ibilgetu materiala (eraikuntzak, makineria…) eta ibilgetu
immateriala (patenteak, eskualdatze-eskubidea…) bereiz ditzakegu.
– Establezimendu-gastuak: eratze-gastuak (ordainsariak, hasierako
publizitatea…), lehen establezimenduko gastuak (merkaturatze-publizitatea,
ikerketen ordainketak…) eta kapital-zabalkuntzako gastuak sartzen dira hemen.

•  Marjina gordina: salmenta eta lehengaien erosketa-gastuen arteko diferentzia.

Marjina gordina = Salmentak – Erosketak.

•  Zerga aurreko emaitza: Sarrerak guztira – Gastuak guztira.

•  Irabazien gaineko Zerga: sozietate-erako enpresei atxikitako zerga da; zerga hau
Sozietateen gaineko Zerga da (gehienetan, mozkinen % 35). Enpresa indibidualek
PFEZaren bidez egiten dute beren mozkinen aitorpena.
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•  Emaitza: Zerga aurreko emaitza – Irabazien gaineko Zerga.

•  Cash-Flow-a: Emaitza +  Amortizazioak.

KASU PRAKTIKOA

Aurreikusitako galdu-irabazien kontuaren kalkulua.

Lehenengo kasu praktikoko datuekin jarraituz, galdu-irabazien kontua kalkulatu ondorengo
taula erabiliz.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN
KONTUA LEHENENGO URTEA GASTUEK KOSTUETAN

DUTEN %

SARRERAK
(A) Salmentak
  * Aurreikusitako salmentak
Finantza-sarrerak
  * Banku-kontuaren interesak
Aurreikusitako beste zenbait sarrera
(C) SARRERAK GUZTIRA

GASTUAK
(B) Erosketak
  * Salgaiak
  * Lehengaiak
Zerbitzuak
  * Errentamenduak
  * Konponketak
  * Profesional independenteen zerbitzuak
  * Aseguruak
  * Garraioak
  * Publizitatea
  * Hornidurak
Tributuak (irabazien gaineko zerga izan
ezik)
  * Zergak
  * Kontribuzioak
  * Tasak
Pertsonal-gastuak
  * Soldatak
  * Gizarte Segurantza
Finantza-gastuak
  * Maileguen interesak
  * Letren deskontuko interes, komisio,
gastuak
     (H) Amortizazioak
  * Ibilgetuarena
  * Establezimendu-gastuak
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(D) GASTUAK GUZTIRA

MARJINA GORDINA = A – B
(E)  ZERGA AURREKO EMAITZA = C – D
(F) IRABAZIEN GAINEKO ZERGA
(G) AZKEN EMAITZA = E – F

5.4.  AURREIKUSITAKO BALANTZEA

Atal honetako helburua balantzea interpretatzen ikastea da, hau da, behar dugun
informazioa ateratzen jakitea. Horretarako kontzeptu batzuk ezagutu beharko ditugu
lehenengo.

5.4.1. ONDAREA

Enpresa baten ondarea denborari loturiko kontzeptua da. Enpresak une jakin batean duen
egoera adierazten du; horrela, ondarea aztertzen den bakoitzean, balorazio desberdina
lortuko da, enpresaren jarduera inoiz gelditzen ez delako. Ondare hau enpresaren ondasun
(makinak, eraikuntzak, ibilgailuak, erremintak…), eskubide (bezeroak zor dizkion fakturak,
oraindik ordaindu ez dioten letra…) eta betebeharren (mailegua itzultzea, letra
ordaintzea…) multzoak osatzen du.

ADIBIDEA

Pentsa dezagun enpresa baten ondarea honela osatua dagoela: makineria, banku-kreditu
bat, kobratzeko fakturak, eraikin bat, erremintak, kobratzeko letrak, bankuaren mailegu bat,
ordaintzeko fakturak, kontu korronte bat, ordaintzeko letrak, ibilgailu bat, saltzeko
produktuak, lehengaiak biltegian, kapitala (bazkideek emandako dirua) eta erreserbak
(banatu gabeko mozkinak).

Elementu hauek aipatutako hiru taldetan sailkatzea eskatzen da:

Ondasunak: makineria, eraikuntza, erremintak, ibilgailua, saltzeko produktuak eta
lehengaiak.
Eskubideak: kobratzeko fakturak, kobratzeko letrak eta kontu korrontea.
Betebeharrak: kreditua, bankuaren mailegua, ordaintzeko fakturak, ordaintzeko letrak,
kapitala eta erreserbak.

Enpresaren ondare garbia ezagutzea da guk nahi duguna. Honela kalkulatuko dugu:

Ondare garbia    =    Ondasunak    +    Eskubideak    -    Betebeharrak
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ADIBIDEA

10.000 pezeta (60.10 euro) ditugu eskuan. Lagun batek 7.000 pezeta (42.07 euro) zor
dizkigu eta guk 15.000 pezeta (90.15 euro) zor dizkiogu familiarteko bati. Zein da gure
ondasun garbia?

Ondasun garbia = 10.000 pta. + 7.000 pta. – 15.000 pta. = 2.000 pta.
           (60,10 euro + 42,07 euro + 90,15 euro = 12,02 euro)

5.4.2.  BALANTZEA

Enpresa baten ondarearen kontabilitate-adierazpena balantzea dela esaten da. Balantzea
bi ondare-masatan banatzen da: AKTIBOA eta PASIBOA.

Aktiboa. Dirutan neurtu eta baloratzeko modukoak izan litezkeen ondasun eta eskubideak
diren ondare-elementuen multzoak osatzen du.

Pasiboa. Dirutan neurtu eta baloratzeko modukoak izan litezkeen eta betebeharrak diren
ondare-elementuen multzoak osatzen du..

BALANTZEA
AKTIBOA PASIBOA

Ondasunak
Eskubideak

Betebeharrak

5.4.2.1.   Balantzeko elementuen azalpena.

Aktibo zirkulatzailea

Enpresaren jarduera ziurtatzeko zeregina duen elementuen multzoa da Aktibo
Zirkulatzailea.

Enpresan denbora gutxi egoten diren elementuak sartzen dira (urte bat baino gutxiago).

Baliagarritasun handia ala txikia duen begiratuz, Aktibo zirkulatzailea honela banatzen da:

•  Baliagarria edo erabilgarria.
•  Bihurgarria.
•  Izakinak.

Aktibo zirkulatzailea
Aktiboa

Aktibo finkoa
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Baliagarria edo Erabilgarria. Mementoan edo berehala balia daitezkeen elementuen
multzoa da, hau da, eskudirua edo berehala eskudiru bilaka daitezkeen elementuak . Esate
baterako: kutxako dirua, bankuetako kontu korronteak, eta abar.

Bihurgarria. Mugaeguna igaro ondoren enpresak eska ditzakeen kobrantza-eskubideak
biltzen dituzten elementuen multzoak osatzen du. Enpresaren aldeko zorrak dira eta epe
laburrera kobratuko dira. Adibidez: bezeroak, zordunak, bezeroak kobratzeko merkataritza-
-efektuak, e/la-rako (epe laburrerako) kredituak, eta abar.

Izakinak. Enpresaren jarduera osatzen duten elementuen multzoa; likido bihurtzeko, hauen
bihurketa edo salmentaren menpe daudenak. Adibidez: lehengaiak, bukatutako produktuak,
eta abar.

Aktibo finkoa

Aktibo finko edo ibilgetua, enpresaren bizia ziurtatzeko zeregina duten ondare-elementuen
multzoak osatzen du, hau da, enpresaren barnean denbora asko geratzen diren elementuek
osatzen dute.

Enpresaren baitan duten iraupena mugagabea da, hau da, enpresarekin iraunkorki lotuta
daude.

Aktibo finkoa, ondorengo kontu-sailetan bana dezakegu:

•  Ibilgetu materiala.
•  Ibilgetu immateriala.

Ibilgetu materiala. Bere izenak dioenez, ibilgetu materiala gauza ukigarriek osatzen dute.
Adibidez: lurrek, eraikinak, makineriak, instalazioak, tresneriak, altzariak, garraio-
-elementuek.

Ibilgetu immateriala. Talde honen barnean, berriz, enpresak egindako inbertsio
iraunkorrak (baina ukiezin) biltzen dira. Adibidez: patente eta markak, merkataritza fondoa
eta abar.

Azkenik eta ibilgetu barnean, elementu material eta ez materialen balio-galera edo
amortizazioa aztertuko dugu, zeren amortizazio, elementuen balio-galeraren kontabilitate-
-egiaztatzeari baiteritzogu. Aktibo finkoaren balio-galera arrazoi hauengatik gerta daiteke:
denbora pasatzeagatik, izandako erabileragatik, edota zaharkituta gelditzeagatik.

Beraz, hori guk balantzean nola islatuko dugu?

Ibilgetuaren balio-galera jasotzen duenez, Ibilgetu materialaren edo immaterialaren atalean
islatuko dugu, baina berezitasun batekin: zeinu negatiboarekin.

     Pasibo finkoa
    Pasiboa

     Pasibo zirkulatzailea
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Pasibo finkoa

Enpresak epe luzera aurre egin beharreko ordainketa-obligazioen multzoak osatzen du.

Pasibo finkoa honela banatzen da:

•  E/lu-ra (epe luzera) galdagarria.
•  Galdagarria ez dena.

E/lu-ra galdagarria. E/lu-ra egin beharreko ordainketa-obligazioak. Adibidez: e/lu-rako
zorrak, jesapenak (enprestitoak), eta abar.

Galdagarria ez dena. Enpresaburuak eta bazkideek kapitalista gisa egindako ekarpenak
biltzen dituen ondare-masa da. Ordaindutako kapitalek, banatu gabeko mozkinek eta
dirulaguntzek osatzen dute ondare-masa hau. Galdagarria ez den pasiboak osatzen du
ondare netoa. Adibidez: banatu gabeko mozkinek (erreserbek), ekitaldi bukaeran lortutako
mozkinak (galdu-irabazi kontua).

Pasibo zirkulatzailea

Enpresak epe laburrean aurre egin beharreko obligazio diren elementuen multzoak osatzen
du.

Galdagarritasun-mailaren arabera, pasibo zirkulatzailea honela banatzen da:

•  Epe laburrera galdagarria.

E/la-ra galdagarria. Enpresak epe laburrean aurre egin beharko dien ordainketa-
-obligazioak.

Adibidez: hornitzaileekiko zorrak, enpresarentzat onartutako letrak, eta abar.

Ibilgetu materiala.
Aktibo finkoa edo ibilgetua

Ibilgetu immateriala.
Aktiboa

Baliagarri edo erabilgarria
Aktibo zirkulatzailea Bihurgarria.

Balantzea Izakinak.

Baliabide propioak.
Pasibo finkoa

Pasiboa E/lu-ra galdagarria.

Pasibo zirkulatzailea E/la-ra galdagarria.
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5.4.3. ZER ESATEN DIGU BALANTZEAK?

Aktiboaren bitartez, pasiboan agertzen diren kopuruak zertan inbertitu ditugun jakin
dezakegu.
Pasiboak, berriz, aktiboko inbertsioak egiteko dirua nondik lortu dugun esaten digu.

ADIBIDEA

Pentsa dezagun enpresa txiki bat dugula. Bere aktiboa ondorengo elementuek osatzen
dute: 900 pezeta (5,41 euro) kostatu zen lokala, 300 pezetan (1,8 euro) baloratutako
salgaiak eta 100 pezetan (0,6 euro) baloratutako ibilgailu bat. Hau guztia erosteko,
enpresaburuak 900 pezeta (5,41 euro) jarri zituen eta gainerakoa, 400 pezeta (2,4 euro),
banku bati eskatu zion. Zein izango enpresa honen balantzea?

AKTIBOA PASIBOA

Pta. Euro Pta. Euro

Lokala 900 5,41 Kapitala 900 5,41
Salgaiak 300 1,8 Banku zorrak 400 2,4
Ibilgailua 100 0,6

Lokala, salgaiak eta ibilgailua erosteko dirua nondik lortu zen esaten digu pasiboak.

Enpresaburuak jarritako kapitala eta bankuari eskatutako kreditua zertan inbertitu ziren ikus
dezakegu aktiboan.

Enpresaren egoera aztertzerakoan baliagarriak izan daitezkeen beste hainbat datu ere
atera ditzakegu balantzetik.

5.4.3.1.   Errotazio-fondoa/Maniobra-fondoa

Logikoa da finantza-oreka egoteko pasibo finkoak aktibo finkoa finantzatu behar duela
pentsatzea, eta pasibo zirkulatzaileak aktibo zirkulatzailea finantzatu behar duela
pentsatzea. Baina gure bezeroek ordaintzen ez badigute, ezingo diegu gure hornitzaileei
ordaindu eta hemen sortzen da desoreka. Adibide batekin garbiago ikusiko dugu:

ADIBIDEA

Makina bat erostea erabaki da. Bere iraupena 5 urte iraungo duela pentsatzen da. Azter
ditzagun finantzaketako bi kasu:

a) 5 urteko kredituarekin finantzatuko da makina. Makinak mozkinak ematen dituen heinean,
kreditua ordaintzen joango gara.

b) Urtebeteko kredituarekin finantzatuko da makina. Zorra ezingo dugu makinak ematen
dizkigun mozkinekin finantzatu. Desoreka dago.

Enpresan desorekarik izan ez dadin, pasibo finkoak, aktibo finko osoa finantzatzeaz
gain, aktibo zirkulatzailearen zati bat finantzatzea gomendatzen da. Aktibo zirkulatzailea
finantzatzen duen zati honi errotazio-fondoa deitzen zaio. Beste era batera esanda, aktibo
zirkulatzailearen zati bat finantzatzen duen pasibo finkoaren zatia da errotazio-fondoa.
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Zenbat eta errotazio-fondo handiagoa izan, enpresa hainbat eta kaudimendunagoa izango
dela esan daiteke.

Errota

5.4.3.2.   E

Egin d

ADIBID

Gure 
errenta
sektor
errenta
lortuta

5.4.3.3.   In

Hasier

Aktibo

Inberts
likidez
Maniobra-fondoa/errotazio-fondoa = Aktibo zirkulatzailea - Pasibo zirkulatzailea
             = Pasibo finkoa - Aktibo finkoa
zio fondoaren adierazpen grafikoa ikusiko dugu jarraian:

Aktibo finkoa Pasibo finkoa

Errotazio-fondoa
Aktibo zirkulatzailea

Pasibo zirkulatzailea

npresaren errentagarritasuna

ugun inbertsioarekin lortzen ari garen errentagarritasuna ere kalkula dezakegu.

EA

enpresak % 15,8ko errentagarritasuna lortzen du. Sektoreko batez besteko
garritasunarekin alderatu beharko dugu datu hau (kasu honetan jantzi-denden

eko errentagarritasunarekin); % 12koa dela kontsideratuko dugu. Gure enpresaren
garritasuna sektoreko batezbestekoa baino altuagoa dela argi ikusten da; beraz,

ko errentagarritasuna ona dela esango dugu.

bertsioa berreskuratzeko aldia

ako inbertsioa berreskuratzeko beharko dugun urte-kopurua da.

 finkoa edo ibilgetua lortzeko egindako inbertsioaz ari garela argitu beharrean gaude.

ioa berreskuratzen den urte-kopurua txikiagoa den heinean, arrisku gutxiago eta
ia handiagoa izango du enpresa-proiektuak.

Enpresaren errentagarritasuna = ( Mozkina / Fondo propioak ) x 100

Batez besteko berreskuratze-aldia = Inbertsioa / Cash-flow-a
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KASU PRAKTIKOA

Jarraian, enpresa batean agertzen den ondareko elementuen inbentarioa kontuan hartuz
(milaka pezetatan):

   Pta.           Euro

Merkataritza-fondoa 5.000.000 180,61
Banku-zorrak E/L 11.000.000 66.111,33
Salgaiak 4.000.000 24.040,48
Irabaziak 1.000.000 6.010,12
Bankua, k/k 2.500.000 15.025,30
Altzariak 2.000.000 12.020,24
Erreserbak 3.000.000 18.0 30.36
Kapitala 15.000.000 90.151,82
Hornitzaileak 2.500.000 15.025,30
Hartzekodunak 500.000 3.005,06
Eraikuntzak 15.000.000 90.151,82
Garraio-elementuak 3.000.000 18.030,36
Bezeroak 1.000.000 6.010,12
Kutxa 500.000 3.005,06

Egin beharreko lana:

•  Enpresa honen balantzea egin.
•  Errotazio-fondoa kalkulatu, bere esanahia zein den azalduz eta grafikoa eginez.
•  Errentagarritasuna.
•  Inbertsioaren batez besteko berreskuratze-aldia

BALANTZEA
AKTIBOA PASIBOA

AKTIBO FINKO EDO IBILGETUA PASIBO FINKOA EDO IRAUNKORRA

AKTIBO ZIRKULATZAILEA PASIBO ZIRKULATZAILEA

GUZTIRA GUZTIRA
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Errotazio-fondoa =

Errentagarritasuna =

Inbertsioaren berreskuratze-aldia =
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1. Zer esan nahi dugu finantza-planari buruz hitz egiten dugunean?

2. Zer da altxortegi-aurreikuspena? Zertarako balio du?

3. Adierazi, altxortegi-planean defizita badago, nola finantzatzen den.

4. Defini itzazu ondorengo kontzeptu hauek:

•  Amortizazioa.
•  Aurreikusitako galdu-irabazien kontua. Zertarako balio du?

5. Zer adierazten du cash flow-ak aurreikusitako galdu-irabazien kontuaren barnean?

6. Zer adierazten du “Gastuek kostuetan duten ehunekoa” dioen zutabeak aurreikusitako galdu-
-irabazien kontuan?

7. Aukeratu erantzun egokia:

Enpresak hornitzaileei zor dien dirua honakoa da:

a.- Ondasuna.
b.- Eskubidea.
c.- Betebeharra.
d.- …………..

8. Osa ezazu ondorengo eskema hau:

……………………….
Pasibo zirkulatzailea

……………………….
PASIBOA

……………………….
Pasibo finkoa

……………………….

9. Aukeratu erantzun egokia:

Altzariak, honako ondare-masan kokatzen diren ondare-elementuak dira.

a.- Baliagarria.
b.- Bihurgarria.
c.- Galdagarria ez dena.
d.- Ibilgetu materiala.

10. Agertu inbertsio eta gastuaren arteko ezberdintasuna.

11. Gomendagarria al da enpresarentzat errotazio-fondo zabala edukitzea?

12. Nola kalkulatzen da enpresaren errentagarritasuna?

ERREPASOKO ARIKETAK
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    ARIKETA PRAKTIKOAK

1. Jarraian agertzen diren ondare-elementuak kontuan hartuta, bereiz itzazu ondasun, eskubide eta
betebeharretan:

- Epe laburrerako zorrak.
- Lurrak eta ondasun naturalak.
- Epe laburrerako hornitzaileak.
- Altzariak.
- Eskainitako zerbitzuengatik hartzekodunak.
- Zordunak, kobratzeko efektuak.
- Kapitala.
- Salgaiak.
- Erreserbak.
- Kutxa, pezetak.
- Makineria.
- Jabetza industriala.
- Epe luzera ordaintzeko efektuak.
- Bankua, k/k.
- Bezeroak, kobratzeko efektuak.
- Ibilgetu Materialaren Amortizazio metatua.

2.  Kalkulatu ondorengo balantzea duen enpresaren errotazio-fondoa. Lortutako emaitzaren arabera,
enpresaren kaudimen-egoera aztertu:

BALANTZEA
AKTIBOA PASIBOA

Pezeta Euro Pezeta Euro
Aktibo finkoa Baliabide propioak

20.700 124,41 14.500 87,15
Aktibo zirkulatzailea E/lu-ko zorrak

10.850 65,21 12.500 75,13
E/la-ko zorrak

4.550 27,35

3. Loinaz Frutak S.L. enpresaren egoera-balantzea ondorengoa da:

BALANTZEA
AKTIBOA PASIBOA

Finkoa Finkoa
Pezeta Euro Pezeta Euro

Ibilgetu materiala 500.000 3.005,06 Baliabide propioak 1.040.000 6.250,53
Ibilgetu immateriala 1.500.000 9.015,18 E/lu-ko zorrak 1.400.000 8.414,17

Zirkulatzailea Zirkulatzailea
Bihurgarria 620.000 3.726,28 E/la-ko zorrak 1.100.000 6.611,13
Erabilgarria 520.000 3.125,26
Izakinak 400.000 2.404,05
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a) Datu hauetaz baliatuz, esan zein den Maniobra-/Errotazio-fondoa eta adieraz ezazu bere
esanahia.

b) Kalkula ezazu errentagarritasuna, mozkinak 570.000 pezetakoak (3.425,77 euro) izan direla
jakinik.

c) Kalkula ezazu batez besteko berreskuratze-aldia, cash-flow-a 450.000 pezetakoa (2.704,55
euro) izan dela jakinik.

4. Goiezti S.L. enpresak bere ondarean elementuok ditu:

- 50 milioi pezetan baloratutako lokala eta bulegoa; orubearen balioa zifra horren % 40koa da,
gainerako % 60a, eraikinari dagokio.

- 10 milioitan baloratutako banaketarako ibilgailua.
- 2 milioi pezetan baloratutako altzariak.
- Aipatutako ibilgetua (lokala eta bulegoa, ibilgailua eta altzaria) orain arte 7,5 milioi pezetan

amortizatu da.
- Salmentarako 14,634 milioitan baloratutako produktuak.
- 13,806 milioiko bezeroek ordaindu gabeko fakturak.
- 2,703 milioiko saldoa bankuan.
- 35,5 milioi pezetako bazkide-ekarpenak.
- Kapitalean sartu gabe dauden 6,6 milioiko fondo propioak (erreserbak).
- Hornitzaileei ordaindu gabeko fakturak, 11,4 milioi (90 egunera).
- Hornitzaileei zor zaizkien letrak, 1,843 milioi (60 egunera).
- BBV-k emandako 3 urterako 7 milioiko maileguaren saldoa.
- Ekitaldi honetan sozietateen gaineko zergaren ondoren lortutako mozkina, 3 milioi pezeta.

Enpresa honen balantzea sailkatu eta errotazio-fondoa, errentagarritasuna eta inbertsioaren
berreskuratze-aldia kalkulatu.

5. Bere jarduera nagusia lurrin-ekoizpena den sozietate anonimoa da PERFUMESA. 1998ko
abenduaren 31n ondorengo ondare-elementuen multzoa zeukan:

- 29.000.000 pezetan baloratutako eraikin bat. Hauetatik 21.000.000 eraikinari dagozkio eta
8.000.000, orubeari.

- Bankuko kontu korronteetako saldoa: 1.530.000 pezeta (9.195,49 euro).
- Erreserbak: 7.600.000 pezeta (45.676,92 euro).
- Enpresak biltegiratuta eta saltzeko dituen produktuak: 3.050.000 pezeta (18.330,87 euro).
- Altzaria eta bulegoko ekipamenduak: 916.000 pezeta (5.505,27 euro).
- Produktu bukatuak ekoizteko beharrezkoak diren lehengaiak: 198.000 pezeta (1.190,00 euro).
- Banku eta finantza-erakundeetako aurrezki-kontuetako saldoak: 611.000 pezeta (3.672,18 euro).
- Marka baten jabetza industrialagatik ordaindutakoa: 916.000 pezeta (5.505,27 euro).
- Produktu bukatuen salmentagatiko kobrantza-eskubideak: 7.630.000 pezeta (45.857,22 euro).
- Bideango produktuak:  488.000 pezeta (2.932,94 euro).
- Makineria: 1.084.000 pezeta (6.514,97 euro).
- Kutxako eskudirua: 962.000 pezeta (5.781,74 euro).
- Informazio-prozesurako ordenagailuak: 1.206.000 pezeta (7.248,21 euro).
- Bezeroen ganbio-letren kobrantza-eskubidea: 1.530.000 pezeta (9.195,49 euro).
- Ibilgetu materiala, orain arte, 4.625.000 pezeta (27.796,81 euro) amortizatu da eta ibilgetu

immateriala 183.000 pezeta (1.099,85 euro).

    ARIKETA PRAKTIKOAK
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    ARIKETA PRAKTIKOAK

- Lehengaien hornitzaileekin ditugun zorrak: 4.579.000 pezeta (27.520,34 euro).
- 3 urterako maileguaren zorra kreditu-erakunde batekin: 4.579.000 pezeta (27.520,34 euro).
- Makina-hornitzaileekin 2 urtera ditugun zorrak:  500.000 pezeta (3.005,06 euro).
- Ekitaldi honetan sozietateen gaineko zerga ondoren lortutako mozkina: 1.550.000 pezeta

(9.315,69 euro).

Enpresa honen balantzea sailkatu eta errotazio-fondoa, errentagarritasuna eta inbertsioaren
berreskuratze-aldia kalkulatu.

6.-    Markel Izagirre jaunak 144 pezetako (0,87 euro) kapitala dauka eta jostailu-denda txiki bat irekitzen
inbertitzen du. Dendaren inaugurazioa urtarrilaren 1ean egin nahi du.

284 pezetako (1,71 euro) kapitala beharko duela aurreikusten du. Beraz, urtarrilean 140 pezetako (0,84
euro) mailegua eskatzea erabaki du. Mailegu honek bi pezetako (0,01 euro) hiru hilabeteko interesak ditu
eta amortizazioko 10 pezeta (0,06 euro) (martxoa, ekaina, iraila eta abendua).

Kapital finkoa: makina erregistratzaile bat, apalak, esekitokiak eta salmahaia erosi ditu. Guztizko kostua
100 pezetakoa (0,60 euro) da eta amortizazio-epea 10 urtekoa.

1.200 pezetako (7,21 euro) aretoa erosi du. Hasierako ordainketa 675 pezetakoa (4,08 euro) da, eta
ordaintzeko geratzen dena hurrengo urteetan ordainduko du. Hilabete emango du areto hau egokitzen;
beraz, abenduan alokatu beharko du egokitze-lanak burutzeko. 100 pezetako (0,60 euro) kostua dute lan
hauek eta ondoren adierazten den bezala ordainduko ditu: 50 pezeta (0,30 euro) otsailean eta beste 50
(0,30 euro) abuztuan.

Erantzukizun zibil, sute eta lapurretako aseguruak 22 pezeta (0,13 euro) kostatuko zaizkio eta ekainean
ordainduko ditu osorik.

Urte honetan eta datorrenean izan ditzakeen salmentak balioestea eskatu dio enpresa espezializatu bati.
Ondorengo datu hauek lortu ditu:

Urtarrila, 0 pta.; otsaila, 110 pta. (0,66 euro); martxoa, 130 pta. (0,78 euro); apirila, 140 pta. (0,84 euro);
maiatza, 200 pta. (1,20 euro); ekaina, 400 pta. (2,40 euro); uztaila, 400 pta. (2,40 euro); abuztua, 500 pta.
(3,01 euro); iraila, 260 pta. (1,56 euro); urria, 210 pta. (1,26 euro); azaroa, 200 pta. (1,20 euro); abendua,
160 pta. (0,96 euro).

Publizitatean 120 pezeta (0,72 euro) gastatuko ditu, honela banatuta: urtarrilean 40 (0,24 euro), uztailean
40 (0,24 euro) eta abuztuan 40 (0,24 euro).

Lehengaiei hilero dagozkien gastuak hauek dira: urtarrila 0 pta., otsaila 44 pta. (0,26 euro), martxoa 52
pta. (0,31 euro), apirila 56 pta. (0,34 euro), maiatza 80 pta. (0,48 euro), ekaina 160 pta. (0,96 euro),
uztaila 200 pta. (1,20 euro), abuztua 200 pta. (1,20 euro), iraila 104 pta. (0,63 euro), urria 84 pta. (0,50
euro), azaroa 80 pta. (0,48 euro) eta abendua 64 pta. (0,38 euro).
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Ekainetik abuztura bitartean hiru langile beharko ditu, eta gainerako denboraldian, bakarra. Langile
bakoitzaren soldata 20 pezetakoa (0,12 euro) da (aparteko ordainsarien hainbanaketa eta gainerakoak
barne) eta Gizarte Segurantza 8 pezeta (0,05 euro).

Ogasun eta udalarekin Estatu eta udal-zergen ordainketa atzeratzea negoziatu du (irabazien gaineko
zerga izan ezik). Ondorioz, lau epetan ordaindu beharko ditu aipatutako zerga, tasa eta kontribuzioak:
martxoan 12 pta. (0,07 euro), ekainean 12 pta. (0,07 euro), irailean 12 pta. (0,07 euro), eta abenduan
beste 12 pta. (0,07 euro).

Batez beste, bankuak hilero pezeta bateko (0,01 euro) interesak emango dizkio.

Ur, argi eta telefonoaren hornidurari dagokionez, hilabeteko pezeta bateko (0,01 euro) gastua aurreikusi
da, urtarrilean izan ezik (orduan egiten baita instalazioa).

XXX Bankuan ordainketa altuko kontua ireki du hilabeteko saldo positiboak sartzeko eta kreditu-kontua,
egon daitezkeen saldo negatiboei, hots, defizitei, erantzuteko. Defizita izaten den hilabetean, ordainketa
altuko kontura joko da lehenengo defizit hori estaltzeko ahaleginetan; nahikoa saldo ez dagoen kasuetan
kreditu-kontura joko da.

    ARIKETA PRAKTIKOAK
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Banku eta kreditu-erakundeak ageriko k/k, pezetak: enpresak bere kontu
korrontean duen saldoa.
Bezeroak, kobratzeko efektuak: bezeroek enpresari zor dizkioten ganbio-letrak.
Bezeroak: bezeroek enpresari zor dizkioten fakturak.
Bideango produktuak: ekitaldiaren amaieran bukatu gabe dauden produktuak.
Bukatutako produktuak: saltzeko prest dauden produktuak.
Epe luzera ordaintzeko efektuak: urtebeteko epemuga baino luzeagoko ganbio-
letrak.
Epe luzerako zorrak: urtebeteko epemuga baino luzeagoko beste zorrak.
Epe motzeko zorrak: urtebete baino lehenago ordaindu beharreko beste zorrak.
Epe motzera ordaintzeko efektuak: urtebete baino lehenago ordaindu beharreko
ganbio-letrak.
Erreserbak: enpresak bazkideen artean banatu ez dituen eta bere esku gelditu
diren mozkinak dira.
Factoring-a: honen bidez, enpresak bezeroei kobratzeko eskubidea saltzen dio
beste enpresa bati edo finantza-bitartekari bati. Halako sistemen alde onak,
bestetik, likidezia ematea, administrazio- zein merkataritza-gastuetan aurreztea eta
ez ordaintzearen ondoriozko arriskuak urritzea dira. Baina kostu handia dauka eta
horixe da bere alderik txarrena.
Hartzekodunak, ordaintzeko efektuak: hornitzaile gisa kontsideratzen ez diren
hirugarren pertsonei zerbitzuak burutzeagatik zor dizkiegun ganbio-letrak.
Hornitzaileak, ordaintzeko efektuak: gure hornitzaileei ordaindu behar dizkiegun
ganbio-letrak.
Hornitzaileak: gure hornitzaileei ordaindu gabeko fakturak.
Jabetza industriala: Jabetza Industrialaren Erregistroari dagozkion ordainketa
guztiak, patentea erabiltzeagatik ordaindutakoa, adibidez.
Jesapena: obligazioen jaulkipena, epe luzerako zorra.
Kapital soziala: bazkideek enpresan jarri duten kapitala (dirua) da.
Kreditu-erakundeekin epe luzerako zorrak: urtebeteko epemuga baino
luzeagoko banku-maileguak.
Kreditu-erakundeekin epe motzeko zorrak: urtebeteko epemuga baino
motzagoko bankuen maileguak.
Kutxa, pezetak: enpresak kutxan duen eskudirua.
Leasing-a: oro har, alokairu-kontratua da, baina erosteko aukerarekin. Horren
bidez ondare-elementuak (makineria, ibilgailuak, eta abar.) behar dituzten
enpresek, elementuok epe baten barruan erabili ahal izango dituzte, kuota
ordainduta; horrela, epe hori bukatzen denean, alokaturikoa itzuli edo erosi ahal
izango dute hondakin-prezioan.
Merkataritza-fondoa: enpresarentzat balioa duten ondasun immaterialen multzoa:
bezero-kartera, izena, marka, logotipoa, etab.
Zerbitzuengatiko hartzekodunak: hornitzailetzat hartzen ez diren hirugarren
pertsonekin zerbitzuak burutzeagatik ditugun zorrak.
Zordunak, kobratzeko efektuak: bezerotzat hartzen ez diren erosleek enpresari
zor dizkioten ganbio-letrak.
Zordunak: bezerotzat hartzen ez diren erosleek enpresari zor dizkioten
kantitateak.
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6.1. SARRERA

Jadanik egin dugu enpresa-jarduera baldintzatzen duten aldagai nagusien azterketa:
ingurua, merkatua, bezeroak eta lehiakideak.

Ikerketa honen ondoren, enpresa-proiektua osatzen duten elementuak ere aztertu ditugu:
marketing-jarduerak, ekoizpen-plangintza, giza baliabideen antolakuntza, finantza-plana,
etab.

Bigarren kapituluan aipatu bezala, honek guztiak osatzen du negozioa martxan jartzeko
erabakia hartzeko oinarria.

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta, erabakia hartzeko unea iritsi da: bideragarria al da
gure enpresa-proiektua? Aurrera jarraituko al dugu?

Enpresa-proiektua baloratzeko garaian hiru faktore hartu behar dira kontuan:

•  Produktu edo zerbitzuaren berrikuntza-maila.
•  Enpresa arituko den ingurunea.
•  Arriskuak bereganatzeko ahalmena.

Berrikuntzak merkatu berriak irekiko dizkio enpresaburuari. Arriskuak bereganatzeko
ahalmenak, gainera, etorkizun aldakorrari abantailaz aurre egiten lagunduko dio. Ingurunea
ezagutzea ere beharrezkoa da, berak emango baitio enpresari merkatuko eskakizunen
berri, bere ezarpena eta iraupena baldintzatuko dituelarik.

Bestalde, enpresaburuak etekinak lortu nahi ditu eta, beraz, inbertituko duen diruaren
errentagarritasuna zein izango den ezagutu nahiko du.

6.2. IDEIAREN BALORAZIOA

Martxan jarri behar dugun negozioa zein izango den erabakitzea da lehenengo egin behar
dugun gauza enpresa sortzerakoan.

Lehen esan bezala, proiektu baten bideragarritasuna zehazteko kontuan hartu behar dugun
faktoreetako bat produktu edo zerbitzuaren berrikuntza-maila da. Berrikuntza hau honela lor
dezakegu:

•  Guztiz berriak diren gauzak sortuz.
•  Jadanik ezagutzen ditugun gauzentzat erabilera berriak asmatuz.
•  Gauzak egiteko era berriak asmatuz.

Enpresaburuak lehen izan duen lan-eskarmentua enpresa-proiektu berriaren abiapuntua
izan daiteke. Baina, lan-eskarmentuaz gain, badaude negoziorako beste ideia-iturri batzuk:
aisialdian lortutako trebetasunak (lorazaintza, dekorazioa…), kirola egitean lortutako
ezagutzak (bizikleta-konponketa eta salmenta-negozioa…), ase gabeko beharrak aurkitzen
lagunduko digun ingurunearen behaketa (gogora ditzagun lehenengo kapituluan aipatu
genituen Europako Batasunaren enplegu-iturri berriak)…
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Gure negozioa zein izango den erabaki ondoren, lagun eta familiakoei agertuko diegu,
beren ikuspuntuak ezagutzeko. Ondoren, etorkizunean gure hornitzaile eta bezero izan
daitezkeenengana edo informazio- eta aholkularitza-zerbitzuetara joko dugu. Lortzen dugun
erantzunaren arabera erabaki bat edo bestea hartuko dugu:

•  Gure ideiak, oro har, harrera positiboa izan badu, bideragarritasuna altua da. Baina ez
dugu ahaztu behar, oso kontuz jarraitu behar dugula, proiektua sakondu eta zehaztasunez
mugatuz.

•  Harrera epela izan badu, jasotako erantzunak aztertu beharko ditugu, bai aurkakoak eta
bai proposaturiko hobekuntzak kontuan hartuz.

•  Harrera negatiboa izan badu, proiektuaren funtsa aldatu beharko dugu.

6.3. MERKATUARI BURUZKO ERABAKIAK

Merkatua  da enpresaren jarduera gehien baldintzatzen duen elementua. Garapeneko lau
alditatik pasatzen da edozein merkatu, eta ingurunera egokitzeko ahaleginetan enpresak
ezberdin erantzun beharko du aldi bakoitzean:

•  Lehenengo aldian produktu edo zerbitzuen eskaria eskaintza baino altuagoa da; beraz,
ekoizten den guztia saltzen da.

•  Bigarren aldian eskaintza hazi egin da, eskaria berdinduz edo gaindituz. Enpresa
berriak sartu dira edo lehendik zeudenen ekoizpena handitu egin da. Kontsumitzaileek
zenbait produktutan aukera egin dezakete. Beraz, bezeroak erakartzeko abantailaren bat
eskaini behar da.

•  Hirugarren aldian eskaintzak eskaria gainditzen du. Ez da nahikoa produktu ona
ekoiztea; orain eroslea konbentzitu egin behar dugu gure produktua eros dezan. Enpresa
gehienak egoera honetan egoten dira. Produktuaren salmenta-kostuak kontuan hartu behar
dira: saltzaileak kontratatu, deskontuak aplikatu, publizitate-kanpainak diseinatu…

•  Laugarren aldian eskaintza eskaria baino askoz handiagoa da. Lehia handia dago
enpresen artean. Egoera hau arrakastaz gainditzeko ikuspegi-aldaketa izatea beharrezkoa
izan daiteke. Bezeroak sakon aztertu beharko ditugu produktu berritzailea eskaintzeko.

6.4. LEHIAKIDEEI BURUZKO ERABAKIAK

Galdera haue

! 
! 
! 
! 
! 
Nor dira gure lehiakideak?
Nolakoa da lehiaketa-maila?
Nola eragiten du lehiaketak merkatuaren garapen eta egituran?
Nola eragiten dute lehiakideen ekintzek merkataritza-erabakietan?
Nola lortzen eta mantentzen dituzte enpresek beren lehiaketa-abantailak?
i guztiei erantzun beharko diegu gure lehiakideak nor diren jakiteko.
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Ezagutzen al dugu gure merkatu berean ari den enpresa arrakastatsurik? Ezagutzen
badugu, arrakasta hori lortzen lagundu dioten arrazoiak zein izan diren sakon aztertu
beharko dugu:

•  Agian, eremu batean kokatu den lehenengo enpresa izan da.

•  Agian ez da lehenengoa izan, baina merkatuan toki garrantzitsua lortu du bere jarduera
oso ondo garatzen duelako. Hau da jadanik lehiakideak finkatuta dauden merkatuan
sartzeko enpresek egiten duten planteamendua. Beren helburua beste enpresetatik
bereizteko modua aurkitzea da.

Enpresarentzat egokiak diren merkatuko segmentuak aurkitzea da garrantzitsuena.
Arrakasta lortzen duten enpresak, merkatuak segmentatuz beren bezeroen behar bereziak
asetzen dituztenak dira. Beraz, garrantzitsuena, lehiatzeko era da, eta ez sektorea bera.

Lehiakideen ezaugarriak ezagutzeak gure erabakia hartzen lagunduko digu: enpresa-
-kopurua, beren produktuen ezaugarriak, produktuen abantaila eta eragozpenak, asetzen
dituzten beharrak, asetzen ez dituztenak, salneurria eta marjina komertziala.

6.5. BEZEROEI BURUZKO ERABAKIAK

Beste enpresek asetzen ez dituzten beharrak zein diren ezagutu ondoren, atal honetako
erabakirik garrantzitsuena segmentua aukeratzea da. Segmentua aukeratzeko eta bezeroak
erakartzeko, bezeroak eta, batez ere beren beharrak, zehatz ezagutu beharko ditugu.

Merkatuko segmentuak zein izango diren finkatu ondoren, jarraituko dugun merkataritza-
-politika erabaki beharko dugu. Bigarren kapituluan ikusi genituen segmentuetan jarduteko
estrategia ezberdinak (orobatekoa, bereizia eta kontzentratua). Enpresak dituen
baliabideak, produktu-motak, erosleen portaera eta lehiakideak kontuan hartuta, estrategia
bati edo besteari jarraitzea erabakiko dugu.

Bezeroak erakartzeko erarik hoberena produktua ezberdintzea da, lehiakideen
produktuekiko abantailak aurkeztuz.

Arrakastaren gakoa merke erosi eta garesti saltzea dela pentsa dezakegu. Baina, badaude
garesti erosi eta oraindik garestiago saltzen duten enpresak ere, balio erantsia duten
produktuak eskainiz. Enpresaburu hauek badakite arrakastaren oinarria produktuaren
balioan dagoela eta ez salneurrian.

6.6. NEGOZIO-PLANA MOLDATZEA

Merkatua, lehiakideak eta bezeroak aztertu ondoren, negozio-plana osatzen duten arloei
buruzko erabakiak hartu beharko ditugu.

6.6.1. MARKETING-A ETA MERKATURATZEA

Atal honetan enpresako produktu edo zerbitzu eta bere merkaturatze eta salmentari
buruzko erabaki guztiak hartu beharko ditugu:
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•  Helburu den merkatuaren arabera merkaturatu behar dugun produktu edo zerbitzua:
ezaugarriak, kalitatea, marka, aurkezpena, saldu ondoko zerbitzua…

•  Salneurri-estrategia; horretarako lehiakideen salneurriak, ekoizpen-kostuak, enpresaren
estrategia eta abar kontuan hartu beharko ditugu.

•  Produktuen banaketa-bideak.

•  Produktu edo zerbitzua bezeroengana eramango duen salmenta-taldea.

•  Banatzaile, saltzaile eta bitartekariei eskainiko zaizkien promozioak.

•  Bezeroak erakartzeko komunikazio-ekintzak: publizitatea, harreman publikoak, mailinga,
telemarketing-a, hitzaldiak…

•  Produktu edo zerbitzuen salmenta-aurreikuspenak, unitatetan eta dirutan.

6.6.2. EKOIZPENA ETA EROSKETAK

Produktuaren garapena eta ekoizpena edo zerbitzua burutzeko modua deskribatzea
beharrezkoa da atal honetan:

•  Teknologia, ekoizpen-baliabideak eta prozesu operatiboak.

•  Beharrezko instalazioa eta ekipamenduak.

•  Ekoizpen-prozesuan beharko ditugun lehengai eta materialak erostea.

•  Produktu-unitate bakoitzeko ekoizpen-kostua.

6.6.3. ANTOLAKUNTZA ETA GIZA BALIABIDEAK

Atal honetan enpresa osatuko duen giza taldea eta bere antolamendua deskribatuko ditugu:

•  Pertsona-kopurua, kategoriak eta profil profesionalak.

•  Enpresaren antolamendua lanpostuetan, bakoitzaren zereginak, erantzukizunak,
eskubideak eta beren arteko harremanak.

•  Langileen soldatak eta enpresako pertsonal-kostuaren kalkulua.

6.6.4. AZTERKETA EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Atal honetan hiru puntu nagusi zehaztuko ditugu: negozioa martxan jartzeko behar dugun
dirua, bazkideek eta hirugarren pertsonek egindako ekarpenen proportzioa eta inbertsioa
egin dutenen mozkinak. Horretarako kontuen aurreikuspena egin beharko dugu:

•  Altxortegi-aurrekontua (fondo likidoen sarrera eta irteerak), galdu-irabazien
aurrekontua (mozkinaren zehaztapena) eta balantze-aurrekontua (enpresaren egoera
ekonomiko-finantzarioa une jakin batean), eta errentagarritasun-ratioen kalkulua.
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6.7. KOKAPENARI BURUZKO ERABAKIAK

Enpresaren kokalekua garrantzitsua da, lortzen diren irabazietan eragina baitu. Eragin hori bi
bidetan gauzatzen da:

•  Leku batetik bestera ibiltzeak sortzen dituen kostuak (faktoreenak, produktuenak eta
pertsonenak).

•  Aglomerazio-ekonomiak edo elkarren ondoan egotearen ondorioak; toki edo eremu
berean pertsona eta jarduera ekonomiko asko ezartzen direnean gertatzen da. Hiru
motakoak izan daitezke:

" Eskala-ekonomiak edo barruko ekonomiak: kostu finkoak unitate-kopuru egokian
banatuta sortzen dira. Esaterako, gela bateko argi-gastuak berdinak izango dira, bertan
pertsona batek, bik edo hiruk lan eginda ere.

" Kokalekuko ekonomiak: sektore edo industria bereko enpresak batera daudenean
agertzen dira (mantentze-zerbitzuek gutxiagotan joan beharko dute, hornitzaileak ere
bai, berak badira…).

" Hirigintza-ekonomiak: alde bateko garapen nagusiaren arabera sortzen dira; izan
ere, ez da gauza bera izango 20 lan-zentro txikiren hirigintza edo industrialde handi
bakar batena ordaintzea.

Enpresaburuek kokalekuaren gaia planteatzeko arrazoietan, hauexek dira garrantzitsuenak:

•  Enpresa berria sortzea: non ezarriko den erabaki beharko da.

•  Enpresa handitzea edo lan-zentro berriak sortzea. Egoera hau ondokoen eraginez sor
daiteke: eskaria gehitzeagatik (eta horrek enpresa handitzea posible egiteagatik) edo
merkatuan produkzio-faktoreak aldatzeagatik (adibide argiena mineral gabe gelditzen den
meategiarena da).

Enpresa kokatzeko hainbat faktorek eragiten dute. Faktore hauen eragina desberdina
izango da jarduera-motaren arabera. Arrain-kontserbako enpresaren kasuan, adibidez,
portutik gertu egotea garrantzitsua izango da, baina dendaren kasuan bezeroengandik gertu
kokatzea izango da gehien eragiten duen faktorea.

Kokapen geografikoa aukeratzeko garaian kontuan hartu behar diren faktorerik
garrantzitsuenak honako hauek dira:

•  Bezeroengandik hurbil egotea. Merkatuan sartzeko erraztasunak izan beharko ditu
enpresak, baina helburu hau lortzea zaila izan daiteke merkatuaren tamainaren arabera.
Merkatu honen erdigunea aurkitu beharko dugu edo azkar sartzen lagunduko digun
eremuren bat. Enpresaren jarduera komertzial-erakoa bada, bezeroentzat oso erakargarria
den eremuan kokatzea erabakigarria izango da.

•  Lehengai eta beste materialen hornidura-iturrietatik hurbil egotea, hornidura-iturri hauek
gutxi batzuen esku dauden kasuetan, batez ere. Kasu hauetan garrantzitsua da hornidura
bermatzea eta stock handien beharrik ez izatea. Hornidurak gure enpresatik gertu badaude,
eskarien harrera azkarrago eta merkeago egitea lortuko dugu.



•  Ekipamendu-maila: produktuak sartzea eta irtetea erraztuko duten komunikabideak
hurbil egotea energia-iturrietatik gertu egotea eta bestelako zerbitzuak (argiztapen publikoa,
saneamendu-sarea, araztegiak, urbanizazioa…) hartu beharko ditugu kontuan.

•  Eskulan kualifikatua. Aldi baterako langileak kontratatzeko beharrean izan daiteke
enpresa, bere produktuen eskariaren igoera izaten denean adibidez. Beraz, kokatzeko
aukeratzen dugun tokian langile kualifikatuak egotea garrantzitsua da. Aholkulari
profesionalengandik gertu egotea ere komeni da.

•  Lurralde Antolaketako Planak eta Udal Ordenantzak. Hirigintza-antolaketako Plan
Orokorrek, Plan Partzialek eta Udal Ordenantzek eremu bakoitzarentzat baimendutako
erabilera eta bertan kokatuko diren instalazioek bete beharko dituzten baldintzak finkatzen
dituzte.

•  Zerga edo ekonomi izaerako laguntzak. Eremu jakin batean enpresa berriak kokatzea
bultzatzeko asmoarekin finkatzen diren dirulaguntza, beherapen eta salbuespenak
ezagutzea komeni da.

•  Bizitza-kalitatea. Enpresa kokatuko den tokia, enpresaburua eta bere lankideak biziko
diren tokia izango da. Beraz, garrantzitsua izango da hezkuntza-zentro, etxebizitza,
aisialdirako aukera eta abar eskainiko dituen gunea aukeratzea.

•  Kostua. Lurra edo lokala erosteaz gain, guztia egokitzea kostatuko zaiguna baloratu
beharko dugu. Hiri kanpoaldeko lokala merkataritza-gune bateko lokala baino gutxiago
kostatuko zaigu; egokitze-lanen kostua berdina izango da bi kasuetan, baina lortuko dugun
errentagarritasuna handiagoa izango da kokapen hobea duen kasuan.

•  Klima eta ingurugiroa. Jarduera batzuek hezetasun-maila zehatza behar dute garatzeko;
kontuan izan behar da, gainera, eskulanak errendimendu txikiagoa izango duela bero
handiko klimetan, klima epel eta hotzetan baino. Ura ere aintzat hartu beharko dugu, oso
garrantzitsua baita industria kimikoetan, paper-fabriketan edo freskagarriak egitekotan.
Ingurugiro-baldintzak ere garrantzi handikoak dira, hau da, hondakinak ateratzeko aukera
ematen duen erregimena, jarduera batzuk egitea eta ingurugirorako kaltegarriak diren beste
batzuk saihestea ahalbidetzen duen erregimena…

Nolanahi ere, enpresaren beharrak ezagutu ondoren, kokapen-aukerak aztertu egingo
ditugu. Aukeratuko dugun kokapenak honako baldintza hauek beteko ditu:

•  Enpresaren helburuak kostu txikienarekin lortzen lagunduko du.
•  Instalazio-kostu baxuena izango du.
•  Proiektua martxan jartzeak planteatzen dituen eskakizun gehienak beteko ditu.
•  Inguruko baliabideak hobeto erabiltzea esan nahi du.
•  Ez ditu gure jardueraren hazkunde- edo dibertsifikatze-aukerak mugatuko.

6
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.8. IZAERA JURIDIKOARI BURUZKO ERABAKIA

Jadanik zehaztu dugu negozio-ideia; merkatu-ikerketa eta negozio-plana ere moldatu
ditugu. Beraz, negozio berriaren bideragarritasuna baieztatu ondoren, hurrengo pausoa,
enpresa eratzea da. Lehenengo egin behar duguna izaera juridikoa hautatzea da.
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Horretarako, egoera zehatz bakoitzean hartu beharreko izaera juridikorik egokiena
aukeratzen lagunduko diguten hainbat faktore hartu behar ditugu kontuan (7. kapituluan
sakonduko dugu gai hau):

•  Garatu behar dugun jarduera-mota.
•  Enpresa berria osatzen duen pertsona-kopurua (bazkideak).
•  Bazkideen ekarpen ekonomikoak.
•  Erantzukizun-mota.
•  Fiskalitatea.
•  Akzio edo partaidetzen eskualdatzea eta enpresaren zabaltzea, bazkide berriak sartzea
edo aldatzeko aukera.

IZAERA JURIDIKOAK
Enpresa indibiduala Pertsona fisikoa edo enpresaburu indibiduala
Nortasun fisikoa duen enpresa kolektiboa Ondasun Erkidegoa

Merkataritza-sozietateak (nortasun juridikoa)

Sozietate Anonimoa
Erantzukizun Mugatuko Sozietatea
Sozietate Kolektiboa
Sozietate Komanditarioa
Lan Sozietate Anonimoa

Kooperatiba-sozietateak (nortasun juridikoa) Kooperatibak

6
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.9. ZUZENDARI SUSTATZAILE ETA LIDER-EZAUGARRIAK AL
DITUT?

Enpresak ez dira nahi izate hutsarekin sortzen: gaitasuna izatea ere ezinbestekoa da.
Enpresaburu sustatzaileak ase gabeko beharra aurkitzen du, behar hori asetzeko ideia
sortzen du eta aukera hori ustiatuko duen enpresa sortzeko beharrezko baliabideak lortzen
ditu (finantziazioa, pertsonak, kontaktuak…). Enpresaburu sustatzailea definitzen duten
ezaugarri eta jarrerak honako hauek dira:

•  Konprometitu eta saiatuak dira. Beren lana atsegin dute. Hezkuntza eta ikasketei
garrantzi handia ematen die eta lehiakortasun-grina handia dute.

•  Eraikitzaile eta sortzaileak dira diru-bilatzaileak baino gehiago. Helburu ekonomikoa
lortu ondoren, besteek enpresa nola ikusten duten da benetan axola zaiena.

•  Indibidualismoa talde-lanarekin batzen dute. Badakite lankideak behar dituztela,
pertsona bakar batek ezin baititu enpresak eskatzen dituen ezaugarri guztiak bete.

•  Arriskuak bereganatzeko ahalmen handia dute. Arriskuak bereganatzea enpresa-
-kontzeptutik bereiztezina da. Galera-posibilitateak kontuan hartu behar dira: merkatua
ezagutu, lehiakideen erantzuna edo enpresatik kanpoko beste edozein faktore. Zenbait
kasutan, bere intuizioaz fidatu beharko du.

Ezaugarri hauez gain, giza talde baten zuzendari modura, beste zeregin hauek betetzeko
gai izan behar du enpresaburuak: koordinatu, orientatu eta ekimena izan. Zuzendari sendoa
izan beharko du, baina haserrerik sortu gabe.
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Ezaugarri hauei guztiei, besteengan eragiteko ahalmena batzen badiogu, enpresaburu
liderra dugula esango dugu.

Enpresaburu guztiek dituzten ezaugarriak honako hauek dira:

•  Egin nahi duenari buruzko ideia garbi dauka, bai esparru pertsonalean eta bai lan-
-esparruan.
•  Saiatua da, bere hutsegiteetatik ikasi egiten du eta porrotak gainditu egiten ditu.
•  Irrika eta grina komunikatzen ditu.
•  Bere hutsak eta ezaugarriak ezagutzen ditu, eta zuzenki aurre egiten die.
•  Egiazalea eta bere printzipioekiko leiala da.
•  Heldutasuna eta eskarmentua ditu.
•  Denaz arduratzen da; porrotean pentsatu gabe, gauza berriak probatzeko prest dago
beti.

KASU PRAKTIKOA

Inoren menpean egon gabe lan egitea gustatuko al litzaizuke? BAI EZ
Ideia berriak ba al dituzu? Ideia horiek gauzatzeko gai al zara? BAI EZ
Aholkurik eskatzen al dizute? BAI EZ
Koordinatzaile zaren talderen bateko partaide al zara? BAI EZ
Ematen al diezu zure talde edo lankideei zure erantzukizunaren zati bat? BAI EZ
Zure alde sendoak hobetu eta ahulak zuzentzen saiatzen al zara? BAI EZ
Besteei laguntzea atsegin al duzu? BAI EZ
Zutaz fidatzen al dira besteak? BAI EZ
Ba al dakizu entzuten? BAI EZ
Zure hutsegiteetatik ikasten al duzu? BAI EZ
Erabakia hartu aurretik, besteen ikuspuntuak kontuan hartzen al dituzu? BAI EZ
Proposatutako gauzak lortzen dituzula uste al duzu? BAI EZ
Hasitakoa amaitzea atsegin al duzu? BAI EZ
Zerbait antolatu eta gaizki ateratzen bada, norabidez aldatzen al duzu? BAI EZ
Zure denbora eta zereginak antolatzen al dituzu eraginkorragoa izateko? BAI EZ
Besteekin duzun tratuan eraginkorra al zara? BAI EZ
Zure gain arriskuak hartzea atsegin al duzu? BAI EZ
Bizitzan zehar lortuko dituzun helburuak garbi al dituzu? BAI EZ
Zure intuizioaz fidatzen al zara? BAI EZ
Erraza al da zuretzat erabakiak hartzea? BAI EZ

! % 100 baietz erantzun baduzu, benetako zuzendaria zara.
! 15 baiezko erantzun eman badituzu, zuzendari izateko dohain handiak dituzu. Aztertu ezezko erantzunak eta

atera zeure ondorioak.
! Baiezko erantzunak 10 eta 15 bitartean badaude, zuzendari izateko nahikoa dohain baduzu. Ezezko

erantzunak aztertu eta zure alde sendo eta ahulak zehaztu.
! Baiezko erantzunak 6 eta 10 bitartean badaude, zuzendari izateko dohain gutxi duzu. Ezezko erantzunak

aztertu eta zure ahulenei buruzko ondorioak atera beharko dituzu.
! Baiezko 6 erantzun baino gutxiago eman badituzu, zure bidea ez da enpresa-zuzendari izatea. Beste lan

batzuez pentsatu beharko duzu.
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6.10. ERRENTAGARRIA AL DA NIRE NEGOZIOA? EKONOMI ETA
FINANTZA-DIAGNOSTIKOA

Enpresa-arloan, diagnostikoak ahul eta sendoak zehaztea esan nahi du, lehenengoak
zuzentzeko eta bigarrenak ustiatzeko; eta aldi berean inguruneko aukera eta arriskuak
ezagutzea.

Horregatik, enpresa barneko azterketa eta ingurunearen azterketa (kanpo-azterketa) bereiz
ditzakegu. Orain arte inguruneari dagokion azterketa jorratu dugu; baina orain barne-
-azterketan geldituko gara, enpresaren alderdi ekonomiko eta finantzarioa ikertuz.

Ekonomia-ikuspegitik, enpresaren zeregin nagusia inbertitutako kapitalen etengabeko
errentagarritasuna lortzea da eta, finantza-ikuspegitik, beren epemugan ordainketei
erantzun ahal izatea.

Ekonomi eta finantza-diagnostikoa egiteko metodologiarik erabiliena ratioetan oinarritzen
da. 5. kapituluan ikusi genituen errentagarritasuna kalkulatzeko ratiorik egokienak:

Emaitzaren arabera, 

Inbertsioaren berre
Errentagarritasuna = Mozkinak / Inbertsioa

skuratze-aldia = Aktibo finkoko hasierako inbertsioa / Cash-flow-a
135

aurrera jarraitzea komeni zaigun ala ez erabakiko dugu.
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    ERREPASOKO ARIKETAK

1. Izendatu enpresa-proiektua baldintzatzen duten hiru elementu garrantzitsuenak.

2. Nola lor daiteke produktu edo zerbitzua berritzea?

3. Merkatuko segmentu bakoitzean jarduteko era ezberdinak hauek dira:

a) ...................................
b) ...................................
c) ...................................

4. Laburbildu negozio-planaren edukia.

5. Azaldu kokapen geografiko egokiaren garrantzia zertan oinarritzen den.

6. Kokapen geografikoa aukeratzerakoan zein faktore eduki behar ditugu kontuan?

7. Aipatu hartuko dugun izaera juridikoan eragiten duten elementuak.

8. Izendatu enpresaburu-sustatzailearen ezaugarri eta gaitasunak.
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1. Zure lan-eskarmentua, aisialdian lortutako trebetasunak edo bestelako ezagutzak aplika ditzakezun
negozioen zerrenda egin. Ondorengo galdera hauei erantzuten saiatu:

- Eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak zehaztu.
- Produktu hauen eskaerarik ba al dago?
- Nire herrian behar al dira?
- Egin al dezaket nik lan hori?
- Zerbait berria eskain al dezaket?
- Sektore honetan arrakasta izan duen enpresarik ezagutzen al dut?

2. Bete jarraian agertzen den taula:

Produktua / zerbitzua Asetzen dituen beharrak /
erabilera

Eskain ditzakegun
abantailak

     ARIKETA PRAKTIKOAK



Edukiak

7.1. IZAERA JURIDIKOA HAUTATZEA
7.1.1. LEGE-ESKAKIZUNAK
7.1.2. BAZKIDE-KOPURUA
7.1.3. ALDERDI FISKALAK
7.1.4. ERANTZUKIZUNA
7.1.5. KAPITAL SOZIALA

7.2. IZAERA JURIDIKO EZBERDINEN EZAUGARRIAK
7.2.1. ENPRESABURU INDIBIDUALA
7.2.2. SOZIETATE KOLEKTIBOA
7.2.3. SOZIETATE KOMANDITARIOA
7.2.4. ERANTZUKIZUN MUGATUKO SOZIETATEA
7.2.5. SOZIETATE ANONIMOA
7.2.6. LAN-SOZIETATEA
7.2.7. KOOPERATIBA-SOZIETATEAK
7.2.8. ONDASUN-ERKIDEGOA

ARIKETAK

77..  EENNPPRREESSAA  AAUUKKEERRAATTZZEEAA



Enpresa aukeratzea

141

7.1. IZAERA JURIDIKOA HAUTATZEA

Enpresa-plana aztertu eta hasiera eman behar diogun negozioa zein izango den erabaki
ondoren, jarduerak izango duen izaera juridikoari buruzko erabakia hartu behar dugu.

Gure jarduerarentzat egokiena izan beharko du izaera juridikoa honek, eta horretarako,
kontuan hartu behar diren zenbait faktore daude:

•  Lege-eskakizunak.
•  Bazkide-kopurua. Sustatzailea bakarra bada, erabakia hartu beharko dugu
enpresaburu indibiduala edo erantzukizun mugaturiko gisa eratzea, eta bestela sozietate
gisa sortu beharko dugu.
•  Alderdi fiskalak. Lortzen dituzten mozkinak zergapetuta daude, sortzen duten
enpresaren arabera P.F.E.Zaren arabera ordainduko dute edo bestela S.Zaren arabera.
•  Hirugarrenekiko erantzukizuna. Bi erakoa izan daiteke, mugatua egindako ekarpenera
mugatzen denean eta mugagabea bakoitzaren ondarea ere ken daitekeenean.
•  Kapital soziala/ekarpenak. Zenbait forma juridiko sortzeko garaian ekarpen minimoa
egin beharra egon daiteke.

7.1.1. LEGE-ESKAKIZUNAK

Jarduera jakin batzuentzat eskakizun edo izaera juridiko jakin batzuk eskatzen ditu legeak.
Eta honek gure hautapena baldintzatzen du.

Adibidez, Madrilgo erkidegoan bidaia-agentziek Sozietate Anonimo edo Erantzukizun
Mugatuko Sozietate izaera eta gutxienez 10 milioi pezetako (60.101,21 euroko) kapital
soziala eduki behar dute.

7.1.2. BAZKIDE-KOPURUA

Kontuan hartu behar den beste faktoreetako bat bazkide-kopurua da.

•  Bazkide bakarraren kasuan, enpresaburu indibidualaren izaera hartzea da arruntena.
•  Bazkideak asko diren kasuan, ordea, sozietatea osatzea da gomendagarriena.

Legeak ezartzen duen gutxieneko edo gehienezko bazkide-kopuruak ere baldintzatzen du
izaera juridiko bat edo bestea hautatzea:
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Izaera juridikoa Gutxieneko bazkide-
-kopurua

Gehienezko
bazkide-kopurua

Enpresaburu indibiduala 1 1
Sozietate Kolektiboa 2 50

Akziozkoak 3 Ez dago
Sozietate komanditarioak

Sinpleak 2 Ez dago
Erantzukizun Mugatuko Sozietatea 1 50
Sozietate Anonimoa 1 Ez dago
Lan-sozietatea 3 Ez dago
Ondasun-erkidegoa 2 Ez dago

Lan elkartukoa 5 Ez dago
Kooperatiba

Bigarren mailakoa 2 Ez dago

7.1.3. ALDERDI FISKALAK

Izaera juridiko bakoitzari zerga-ordainketako erregimen berezia dagokio:

•  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergapeko izaera juridikoak (PFEZ):

! Enpresaburu indibiduala.
! Ondasun-erkidegoa.

•  Sozietateen Zergapekoak (SZ):

! Sozietate Kolektiboak.
! Akziozko Sozietate Komanditarioak.
! Erantzukizun Mugatuko Sozietateak.
! Sozietate Anonimoak.
! Lan-sozietateak.
! Kooperatiba Sozietateak, baina erregimen bereziarekin.

Nolanahi ere, negozioaren mozkinak kalkulatu beharko ditugu. Datu honi zerga-tasa
aplikatuz, emaitza gisa, Haziendari ordaindu behar dioguna lortuko dugu. Ez dugu ahaztu
behar bi kasuetan aplikatzen den zerga-tasa berezia dela:

•  PFEZ: lortutako mozkinen arabera, 0 eta % 56 bitartekoa da tasa.
•  SZ:

! % 35: Sozietate Kolektibo, Komanditario, Mugatu, Anonimo eta Lan-sozietateentzat.
! % 20: fiskalki babestutako kooperatibentzat.
! % 30: urtean 250 milioi (1.502.530,3 euro) baino gutxiago fakturatzen duten
enpresentzat, mozkinetako lehenengo 15 milioiei (90.151,82 euroei) % 30a aplikatzen
zaie.
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7.1.4. ERANTZUKIZUNA

Administrazio, hornitzaile, banku eta antzeko beste taldeen aurrean izango dugun
erantzukizuna ere kontuan hartu behar dugu.

Gure enpresa-jardueraren ondorioz dauzkagun zorrei erantzuteko betebeharra
adierazten du erantzukizunak.

Erantzukizuna bi erakoa izan daiteke:

•  Mugatua. Enpresaren izenean dauden kapital, ondasun eta eskubideetara mugatzen da
erantzukizuna. Inoiz ez da gure ondasun pertsonaletaraino iritsiko.

Adibidez: Pedro, Erantzukizun Mugatuko Sozietate bateko bazkide da eta hura sortu
zenean 600.000 pezetako (3.606,07 euro) ekarpena egin zuen. Sozietateak hiru milioiko
zorra dauka. Baina Pedrok, berak jarritako 600.000 pezetekin (3.606,07 euro) bakarrik
erantzungo dio zor honi.

•  Mugagabea. Enpresaren ondasun, kapital eta eskubideak zorrak ordaintzeko nahikoa
ez badira, bazkideen ondasun pertsonaletaraino iristen da erantzukizuna.

Adibidez: Roberto enpresaburu indibiduala da eta bezero batekin bost milioiko zorra dauka.
Zor honi erantzuteko, beharrezkoa bada bere ondasunetara jo beharko du (kontu
korronteak, etxeak…).

Erantzukizuna Izaera juridikoa

Mugagabea

Enpresaburu indibiduala.
Sozietate Kolektiboa.
Sozietate Komanditarioa: bazkide kolektiboak.
Ondasun-komunitatea.

Mugatua

Erantzukizun Mugatuko Sozietatea.
Sozietate Anonimoa.
Lan-sozietatea.
Kooperatiba.
Sozietate Komanditarioa: bazkide komanditarioak.

7.1.5. KAPITAL SOZIALA

Bazkideek egiten duten ekarpena da kapital soziala. Ekarpen hau dirutan, ondasunetan edo
lanetan egin daiteke. Negozioari hasiera emateko egiten da eta jarritako kapitalaren zati
proportzionalean enpresaren jabe bihurtzen da bazkidea.

Gutxieneko kapital soziala izatea ezartzen du legeak zenbait izaera juridikoren kasutan.
Horregatik, bazkide guztien artean gutxieneko hori jartzen ez bada, ezingo dute sozietatea
eratu.
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Izaera juridikoa Gutxieneko kapital soziala

Enpresaburu indibiduala Ez dago kapital sozialik
Sozietate Kolektiboa Ez dago gutxieneko kapital sozialik
Sozietate Komanditarioa sinplea Ez dago gutxieneko kapital sozialik
Akziozko Sozietate Komanditarioa 10 milioi pezeta (60.101,21 euro)
Erantzukizun Mugatuko Sozietatea 500.000 pezeta (3.005,06 euro)
Sozietate Anonimoa 10 milioi pezeta (60.101,21 euro)

Sozietate Anonimo Laborala 10 milioi pezeta (60.101,21 euro)
Lan-sozietatea Erantzukizun mugaturiko sozietate

laborala
500.000 pezeta (3.005,06 euro)

Ondasun-erkidegoa Ez dago gutxieneko kapital sozialik
Kooperatiba Sozietatea Ez dago gutxieneko kapital sozialik

7.2. IZAERA JURIDIKO EZBERDINEN EZAUGARRIAK

7.2.1. ENPRESABURU INDIBIDUALA

Norberaren izenean, berak zuzenean edo ordezkarien bidez, bere ondasun guztiekin
betebeharrei erantzunez (erantzukizun mugagabea), merkataritzako, industriako edo
profesional iraunkor eta jarraiko  jarduera burutzen duen pertsona fisikoa da enpresaburu
indibiduala.

Bere ondasun eta jabetzak askatasunez erabil ditzakeen 18 urtetik gorako edozein pertsona
izan daiteke enpresaburu indibiduala. Adingabe edo ezgaituak ere izan daitezke
enpresaburu indibidualak beren legezko ordezkarien bitartez.

Ez du aurretiko prozesu-eraketarik eskatzen. Tramitazioak enpresa-ekintzarekin hasten
dira. Tramitazioari dagokionez izaera juridikorik sinple eta merkeena (Merkataritza
Erregistroan izena ematea ere ez da derrigorrezkoa)  da. Baina arrisku handikoa da.

Enpresaburu indibidualek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arabera
ordaintzen dituzte zergak.

Abantailak:

•  Tamaina txikiko enpresentzako izaera juridikorik egokiena da.
•  Bere jarduera burutu ahal izateko kudeaketa eta tramitazio gutxien eskatzen dituen era
da.

Desabantailak:

•  Bere ondasunekin erantzuten du bere ekintzek sorturiko zorrez.
•  Enpresaburua ezkondua bada.
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7.2.2. SOZIETATE KOLEKTIBOA

Sozietate pertsonalista da. Finkatutako proportzioan, eskubide eta betebehar berdinen
partaide dira bazkideak.

Bertan bi erako bazkideak izan ditzakegu:

•  Bazkide kolektiboak.
•  Bazkide industrialak.

Bazkide kolektiboak:

Beren erantzukizuna honakoa da:

! Mugagabea. Hala ere, erantzukizun subsidiarioa/ordezkatzailea da, lehenengo
enpresaren ondasunak agortu behar baitira.
! Pertsonala. Bazkideak dira derrigortuta daudenak eta ez beste pertsona batzuk.
! Solidarioa. Edozein bazkide behar daiteke zor osoa ordaintzera.

Bazkide industrialak:

Bazkideek dirua, ondasunak edo lana jar dezakete.
Lana bakarrik jartzen duen bazkideari bazkide industriala deitzen zaio eta sozietateari,
Sozietate Kolektibo Irregularra. Bazkide industrialak ezin du enpresaren kudeaketan parte
hartu, eta irabazietan duen partaidetza, kapital gutxien jarri duenaren berdina da. Ez du
galeretan parte hartzen. Ondorioz, bazkide-mota hauen erantzukizuna mugatua dela esan
dezakegu.

Eskatzen duen inplikazio-maila altua dela eta (kudeaketa, erantzukizun mugagabea kasu
batzuetan eta beste batzuetan mugatua), bazkide gutxi dauden kasuetan bakarrik da egokia
izaera juridiko hau (gutxienez bi).

ADIBIDEA

“Amaia Larrarte eta bazkideak” Sozietate Kolektiboak lau bazkide ditu. Eta horietako batek,
lana bakarrik jarri du (industriala). Hauek dira bakoitzaren ekarpenak:

a) 1.500.000 pezeta (9.015,18 euro).
b) 750.000 pezeta (4.507,59 euro).
c) 3.000.000 pezeta (18.030,36 euro).
d) Lana (bazkide industriala).

Sozietateko estatutuen arabera, mozkinak eta galerak bakoitzaren ekarpenaren arabera
banatuko dira.

1998. urtean 600.000 pezetako (3.606,07 euro) mozkina lortu zuten. Nola banatuko da
mozkin hau?

1.999. urtean 1.050.000 pezetako (6.310,63 euro) galera eduki zuten. Nola banatuko da
galera hori?
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Sozietate-mota honen eraketa Merkataritza Erregistroan gordeko den eskritura publiko
bidez egin behar da.

Sozietatearen izena bazkide guztien edo batzuen izenekin osatuta egongo da. Kasu
honetan “eta bazkideak” hitzak gehitu beharko zaizkio. Bazkide ez diren pertsonen izenik
edo izendapen objektiborik ezin da sartu.

Gobernu-organo hauek agertzen dira:

- Zuzendaritza organoa, bazkide guztiek osatzen dute.
- Kudeaketa- eta administrazio-organoa, bazkideek aukeratutako administrarien

esku egongo da edo kasuren batean bazkideen esku.

Sozietate Kolektiboek Sozietateen Zergaren arabera ordaintzen dituzte zergak.

7.2.3. SOZIETATE KOMANDITARIOA

Bi erako bazkideek osatzen dute sozietate hau:

•  Kolektiboek: erantzukizun mugagabea dutenek.
•  Komanditarioek: erantzukizun mugatua dutenek.

Bazkide komanditarioak

Bazkide komanditarioek diru-ekarpena egiten dute eta beren helburu bakarra dibidenduak
lortzea da. Ez dute sozietatean lanik egiten eta kudeaketan ere ez dute parte hartzen.
Beren erantzukizuna mugatua izango da, hau da, egindako diru-ekarpenaren araberako
erantzukizuna dute.

Bazkide kolektiboak

Bazkide kolektiboak dira sozietatearen kudeaketan parte hartzen dutenak, lana nahiz dirua
jartzen dute Sozietate Kolektiboan antzera. Hauen erantzukizuna mugagabea izango da.

Bi motako sozietate komanditarioak daude:

! Sozietate Komanditario sinplea. Orain arte aztertu duguna da. Gutxieneko
bazkide-kopurua bi da eta ez du kapital sozialari dagokion gutxieneko mugarik.
Bazkideak kolektibo nahiz komanditarioak izan daitezke.
! Akziozko Sozietate komanditarioa. Aurrekoaren antzekoa da, baina bazkide
komanditarioek jarritako kapitala akzio-eran agertzen da. Gutxienez 3 bazkide eta 10
milioiko (60.101,21 eurotako) kapital soziala behar dira mota honetako sozietatea
eratzeko; % 25 sozietatea eratzeko mementoan ordaindu beharko da eta gainerakoa
estatutuetan esaten den eran.

Merkataritza Erregistroan gordeko den eskritura publiko bidez eratzen da sozietate hau.
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Bazkide kolektiboen izenek bakarrik osatuko dute sozietatearen izena. Batzuen izenak
bakarrik agertzen diren kasuetan “eta bazkideak” gehituko da, eta “Sozietatea Komanditan”
kasu guztietan. Adibidez: Irazusta eta bazkideak, sozietatea komanditan.

Akziozko Sozietate Komanditarioen kasuan erabil daiteke izendapen objektiboa, “Akziozko
Sozietatea Komanditan” beti agertuko delarik. Adibidez: Ikertuz Akziozko Sozietatea
Komanditan.

Mozkinak eta galerak estatutuen arabera banatuko dira. Estatutuek ezer finkatzen ez
badute, bazkide guztiek hartuko dute parte mozkinetan bakoitzaren ekarpenaren arabera.
Galerak badaude, ordea, bazkide komanditarioek ezingo dute beren ekarpena baino
gehiago galdu.

Sozietate-mota honek Sozietateen Zergaren arabera ordaintzen ditu zergak.

7.2.4. ERANTZUKIZUN MUGATUKO SOZIETATEA

Bazkide batek edo gehiagok era dezake sozietate hau, 500.000 pezetako (3.005,06 euro)
gutxieneko kapitalarekin. Kapital honek eraketa-mementoan erabat ordainduta eta
harpidetua egon behar du eta partizipazio zatiezin eta metagarrietan banatua.

Partizipazio hauek ezin dira sozietatekoak ez diren pertsonengana aske pasatu. Estatutuek
besterik adierazi ezean, senar-emazte, guraso, seme-alaba edo beste bazkide batengana
bakarrik pasa daitezke.

Bazkide bakoitzaren erantzukizuna partaidetza-kuotara mugatzen da (erantzukizun
mugatua).

Merkataritza Erregistroan gordeko den eskritura publiko bidez eratzen da.

Sozietatearen izena objektiboa edo subjektiboa izan daiteke, baina beti agertuko da
“Erantzukizun Mugatuko Sozietatea “ (EMS) edo “Sozietate Mugatua” (SM).

Irabazi eta galeren banaketa bazkide bakoitzaren partaidetza-kuotaren araberakoa da.

Gobernu-organo hauek izaten dira:

•  Bazkideen Batzar Nagusia: bazkideak 15 baino gehiago direnean. Bazkide guztiek
osatzen dute eta organo nagusia da.

          Soilik

Estatutuek onartzen badute

Partaidetzen
eskualdaketa

- Senar-emaztea
- Gurasoak
- Seme-alabak
- Beste bazkide

batzuk

Beste pertsona batzuk
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•  Administratzaile bat (edo batzuk), bazkidea ez den nornahi izan daiteke. Ez dago
karguan egoteko gehienezko eperik, iraupena sortze-eskrituran ezarritakoa izango da.

Erantzukizun Mugatuko Sozietateek Sozietateen Zergaren arabera ordaintzen dituzte
beren zergak.

7.2.5. SOZIETATE ANONIMOA

Bazkide batek edo gehiagok osatzen dute. Gutxieneko kapitala 10 milioi pezetakoa da eta
askatasunez eskualda daitezkeen tituluetan banatua dago. Titulu hauei akzio izena ematen
zaie. Akzio hauek duten balioaz baino ez dute erantzuten bazkideek (erantzukizun
mugatua).

Ondorengo ezaugarri hauek dituzte Sozietate Anonimoek:

•  Sozietate kapitalista da. Bazkideen nortasunak ez du garrantzirik; beren ekarpena da
axola duena. Ekarpen hauek diruz edo gauzaz egin ahalko zaizkio, betiere ekonomikoki
balioztatzeko modukoak badira. Horrelako sozietateetan akzioak ordaintzeko ezin izango da
lan-ekarpenik egin.
•  Kapital osoa akzio bidez adierazten da.
•  Bazkideen erantzukizuna mugatua da.
•  Sozietatea eratzerako unean kapital sozial osoak harpidetuta egon behar du (gutxienez
kapital honen % 25a ordainduta egon beharko duelarik).

Merkataritza Erregistroan gordeko den eskritura publiko bidez eratzen da.

Enpresaren izenean “Sozietate Anonimoa” (SA) esaerak agertu beharko du.
Adibidez: Pagosa S.A.

Gobernu-organo hauek izaten dira:

•  Akziodunen Batzar Nagusia. Eztabaidatu eta erabakiak gehiengoz hartzeko bazkide
guztiek egiten duten biltzarra da.
•  Administrazio Kontseilua. Kudeaketa eta ordezkapen-zereginak betetzen ditu.
•  Kontu-ikuskariak. Kontabilitatea berrikusteko barne-organoa da.

Bazkideen betebehar bakarra bakoitzaren akzioei dagokien ordainketa egitea da. Beren
oinarrizko eskubideak, berriz, ondoren agertzen ditugunak dira:

•  Enpresaren irabazietan parte hartzea (dibidenduak).
•  Enpresa ixten den kasuetan, enpresaren ondarean parte hartzea.
•  Kapital-zabalkuntzaren kasuan, lehentasunezko harpidetza.
•  Akziodunen Batzar Orokorrean parte hartzea, informazioa eskatzea eta boto-eskubidea
erabiltzea.
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7.2.6. LAN-SOZIETATEA

Kapitalaren zati handiena langileen esku dagoen Sozietate Anonimo edo Erantzukizun
Mugatuko Sozietateak dira. Langile hauen lan-egoera edo erantzukizuna mugagabekoa da
enpresaren barnean.

Sozietate Anonimo Laboralaren kasuan gutxieneko kapital soziala 10.000.000 pezetakoa
da, akzioetan banatua eta bazkideen ekarpenez eratuta, eraketa-mementoan % 25ek
ordaindua egon beharko duelarik.

Erantzukizun Mugaturiko Sozietate Laboralaren kasuan, aldiz, gutxieneko kapital soziala
500.000 pezetakoa da eta osotasunean ordainduta egon beharko du eraketa-mementoan

Kapital soziala, akzio izendun edo partaidetza sozialetan banatuta dago. Inork ezingo du
kapital sozialaren heren bat baino gehiago ordezkatzen duen akzio edo partaidetzarik izan.
Baina hemen salbuespenak ere aurki ditzakegu, entitate publiko, Estatu, elkarte
autonomikoak eta udal-entitateak kapitalean parte har dezakete % 50a bitartean.

Bi motako bazkideak izan ditzakegu:

•  Bazkide-langileak: mugagabeko kontratuak lotzen ditu enpresara, eta lanegun osoz
aritzen dira lanean. Pertsonalki eta zuzenean lan egiten dute sozietatearentzat.
•  Langile ez diren bazkideak edo bazkide kapitalistak: akzio edo partaidetzen jabe dira,
baina ez dute enpresan lan egiten.

Aipatu beharrekoa da enpresa-mota hauetan ere langileak izan ditzakegula:

Soldatapeko langileak: bazkide ez diren langileak kontratatu ditzake sozietate-
-mota honek, baina urtean zehar lan egindako ordu-kopuruak ezingo du bazkide-
-langileek lan egiten dituzten ordu guztien % 15a baino handiagoa izan.

Lan-sozietatea eratzean, Lan-sozietateen Erregistroan izena eman behar da, eta
ondoren, Merkataritza Erregistroan, baina horretarako Lan Ministerioak hala izendatu
duela egiaztatu beharko du.

Sozietatearen izenean “Lan-sozietate Anonimoa” edo “Erantzukizun Mugatuko Lan-
-sozietatea” esaerak agertu beharko du.

Erreserba Fondo berezia eratzera behartuta daude. Erreserba hau ekitaldi bakoitzeko
bazkideen artean banatu ezin den irabazi garbien % 10az osatuta egongo da.

Sozietate hauetan akzio eta partizipazioak eskualdatzeko prozedurak daude:

INTER VIVOS eskualdaketa. Sozietateko langile ez diren pertsonei akzioak eskualdatu
nahi zaizkienean, administrariei jakinarazi behar zaie, hauek 15 eguneko epean bazkide
ez diren langileei jakinarazteko. Bazkide ez diren langile hauek 30 eguneko epea izango
dute erosteko.
Bazkide ez diren langile hauetako inork eskubide hau erabiltzen ez badu, bazkide
langileei jakinarazteko epe berdina dute. Oharpenaren ondoren bazkide langile hauek
ere 30 eguneko epea edukiko dute erosketa gauzatu ahal izateko.
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Bazkide langile hauek eskubide hori erabiltzen ez badute, hurrengo hilabetean
sozietateak aukera edukiko du erosteko.
Eta azkenik, 6 hilabete igarota akzioak saldu ez badira, bazkideek akzioak libre
eskualdatzeko aukera izango dute. Jarraitzen diren lau hilabeteetan saltzea lortzen ez
bada, prozedura guztia hasi beharko litzateke berriro.

MORTIS CAUSA eskualdaketa. Hildakoaren oinordeko edo legatu-hartzaileak,
bazkide-izaera jasoko du.

Fiskalitate-laguntzak/-pizgarriak:

Ondarearen transmisio eta dokumentatutako ekintza juridikoen gaineko zergetan hobariak.

Sozietateen Zergaren arabera ordaintzen dituzte zergak.

7.2.7. KOOPERATIBA-SOZIETATEAK

Kooperatiben kudeaketa eta zuzendaritza kooperatiba beraren eta bere bazkideen esku
dago.

Beren ezaugarriak ondoren agertzen direnak dira:

•  Kapitala aldakorra da, bazkide-kopuruaren arabera handi ala txiki daiteke.
•  Bazkideen atxikimendu eta baja ematea libre da.
•  Bazkide bakoitzak boto bat dauka, bere ekarpena kontuan hartu gabe.
•  Bazkideen erantzukizuna mugatua da.
•  Kooperatibek ez dute irabazi-asmorik. Ekonomi eta giza intereseko beste helburu batzuk
izaten dituzte. Horregatik, soberakinak badaude, bazkide bakoitzak burututako jardueraren
arabera banatuko dira, eta ez bakoitzaren ekarpenaren arabera.

Honela sailkatzen dira kooperatibak:

•  Lehenengo mailakoak: bazkideak pertsona fisiko edo juridikoak dira (gutxienez 5
bazkide). Adibidea: Orkli S.Coop., Irizar S.Coop., Fagor S.Coop.…
•  Bigarren edo ondoko mailakoak: bi kooperatiba edo gehiagoz osatuta badaude
(gutxienez 2 bazkide). Adibidea: Goilan S.Coop., MCC (Mondragon Corporacion
Cooperativa).

Hainbat kooperatiba-mota daude:

! Lan elkartuko kooperatibak.
! Etxebizitzakoak.
! Nekazaritzakoak.
! Irakaskuntzakoak.
! Itsasokoak…

Eskritura publikoa Kooperatiben Erregistroan gordetzen den unetik eratuta dagoela
kontsideratuko da.
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Sozietatearen izena “Kooperatiba Sozietatea” esaeraz osatuko da.

Fiskalki babestuta dauden kooperatibek Sozietateen Zergaren % 20ko tasa murriztuaren
arabera ordaintzen dituzte beren zergak.

Sozietateko organoak honako hauek dira:

•  Batzar Orokorra. Bazkide guztiek osatzen dute eta bakoitzaren ikuspuntuen
adierazpen-organo gorena da. Bazkide bakoitzak boto bat dauka eta bertan hartutako
erabakiek bazkide guztiak behartzen dituzte.
•  Errektore-kontseilua. Sozietatearen gobernu-, kudeaketa- eta ordezkaritza-organoa da
(gutxienez 3 kide). Bazkideak bakarrik izan daitezke kontseilarik.
•  Ikuskariak. Batzar Orokorraren aurrean aurkeztu baino lehen, urteko kontuez
informatzen dute (gehienez 3 kide).
•  Zuzendari edo gerentea. Kontseiluak izendatzen du. Bazkide ez den norbait izan
daiteke. Sozietatearen egoera ekonomikoari buruzko txostenak egin behar ditu bi hilero.
•  Errekurtso-batzordea. Kontseiluak bazkideei ezarritako zigorren aurkako errekurtsoak
bideratu eta ebazten ditu (gutxienez 3 kide). Bazkideen artean aukeratzen dira kide hauek.

Kooperatiban parte har dezaketen pertsonak ondorengoak dira:

•  Bazkideak. Gutxieneko bazkide-kopurua 5 da. 16 urtetik gorakoak izan behar dute;
estatutuetan finkatutako derrigorrezko gutxieneko dirua jarri beharko dute (normalean,
ekarpen osoaren % 25a, gainerakoa estatutuek edo batzarrak ezarritako era eta epean
ordaindu beharko da) eta estatutuek aurreikusitako probaldia gainditu beharko dute.
•  Elkarkideak. Kapitala jartzen dute, baina beren ekarpenak ezingo dira bazkide-
-langileenak baino handiagoak izan. Ez dute itzulkinetan parte hartzeko eskubiderik
(lortutako soberakinen banaketa), baina bai beren ekarpenen interesak jasotzekoa. Ezingo
dira organo askotako kide izendatu, baina Batzar Orokorrean parte hartzeko eskubidea
dute, hitz eta botoarekin (beren boto-kopurua ezingo da boto guztien % 20a baino
handiagoa izan).
•  Langileak. Bazkide ez diren langileen kopurua ezingo da bazkide guztien % 10a baino
handiagoa izan.

Ekitaldiko soberakin garbiak (zerga ondoren) helburu hauetarako erabiliko dira:

•  Derrigorrezko Erreserba Fondoa, kooperatiba sendotu eta garatzeko.
•  Hezkuntza eta Promozio Fondoa, bazkideak hezitzeko.
•  Gainerakoa ondorengo hauetara bidera daiteke: kooperatiba-itzulkinak (soberakinen
banaketa bazkideen artean, burututako jardueraren arabera eta ez ekarpenaren arabera),
soldatapeko langileen partaidetza (antzeko jarduera duen bazkidearen itzulkinaren
% 25aren baliokidea) edo borondatezko erreserba-fondoa.

7.2.8. ONDASUN-ERKIDEGOA

Jarduera burutu ahal izateko beren ondasunak jartzen dituzten pertsonen elkartea da.

Elkarte-mota honek izaera fisikoa du: ondasun-erkidegoaren izaera juridikoa, osatzen duten
bazkide bakoitzarenaren berdina da.

Enpresaburu indibidualen kasuan modura, ondasun-erkidegoaren ondarea elkartu diren
pertsonena izango da.



152

Gutxieneko bazkide-kopurua bi da eta hauek beren ondare guztiarekin erantzuten dute
(erantzukizun mugagabea). Negozioa sinplea denean eta inbertsio txikia egin behar
denean izango da egokia izaera juridiko hau.

Erkidegoa da Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman behar dena, eta ez kide
bakoitza.

Ez du Sozietateen Zerga ordaintzen (ez baitauka nortasun juridikorik), baina bazkide
bakoitzak, lortzen dituen irabazien araberako PFEZa ordainduko beharko du.

Erkidego osoak era bateratuan egin beharko du BEZaren aitorpena.

Ondasun-erkidegoko langileek Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean izena eman
beharko dute. Lan-ekarpena egiten duten bazkideek, ordea, langile autonomo gisa izena
eman beharko dute. Diru-ekarpena bakarrik egiten duten bazkideak ez dira langiletzat
hartzen, beraz, ez dute izenik emango.
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1. Izendatu izaera juridikoa aukeratzeko garaian kontuan hartu behar diren faktoreak.

2. Zer motatako erantzukizuna eduki dezake negozioaren sustatzaileak?

3. Nola eragiten dute kapital sozialak eta bazkide-kopuruak izaera juridikoa hautatzean?

4. Aipatu enpresaburu indibidualaren ezaugarri nagusiak.

5. Zer da Sozietate Kolektibo Irregularra?

6. Nola banatzen dira mozkinak Sozietate Kolektiboetan? Eta Komanditarioetan?

7. Azaldu Sozietate Komanditario Soilaren eta Akziozko Sozietate Komanditarioaren arteko
ezberdintasunak.

8. Partaidetzak libreki eskualdatzea posible al da Sozietate Mugatuan?

9. Zein dira Sozietate Anonimoen ezaugarri garrantzitsuenak?

10. Deskribatu Sozietate Anonimoen gobernu-organoen zereginak.

11. Aipatu Lan-sozietate Anonimoan izan ditzakegun bazkide-motak.

12. Zein da Sozietate Anonimoa Lan-sozietate Anonimotik bereizten duen ezaugarri nagusia?

13. Nola bana daitezke Lan-elkartuko Kooperatibako soberakinak?

14. Zein dira Kooperatiba Sozietatearen ezaugarriak?

15. Aipatu Lan-sozietate Anonimo eta Lan-elkartuko Kooperatiben arteko ezberdintasun nagusiak.

16. Zein da Ondasun-erkidegoko bazkideen lan- eta zerga-erregimena?

17. Agertu sozietate-mota bakoitza adierazteko laburdurak.

    ERREPASOKO ARIKETAK
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1. Aztertu izaera juridikoa aukeratzeko garaian kontuan hartu behar diren faktoreak.

2. Aztertu hartutako izaera juridikoaren arabera, erantzukizun-mota ezberdinak.

3. Konparatu izaera juridiko ezberdinen zerga-izaera.

4. Gure herrialdean sortzen diren enpresa gehienen izaera juridikoari buruzko informazioa lortu.

5. Egin enpresa-motaren arabera kontuan hartu behar diren ezberdintasun-faktoreen taula.

6. Idatzi zuk asmatutako Erantzukizun Mugatuko Sozietatearen estatutuak.

7. Egin merkataritza-sozietate ezberdinak erlazionatu eta bereiziko dituen eskema.

8. Aztertu kooperatiba baten estatutuak eta agertu ikasgelan.

9. Egin Lan-sozietate eta Lan Elkartuko Kooperatibak alderatuko dituen taula.

10. “Lan-sozietateak eta Lan Elkartuko Kooperatibak, enplegua sortzeko era bat” esaldia eztabaidatu
ikasgelan.

     ARIKETA PRAKTIKOAK
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8.1. SARRERA

Kasu zehatz bakoitzerako forma juridikorik egokiena zehazteko aukera ematen duten
irizpideak aztertu ditugu aurreko kapituluan. Oraingoan, negozioa martxan jartzeko jarraitu
beharreko prozesua aztertuko dugu.

Nortasun fisikoa duten enpresek (enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta
sozietate zibilak) ez dute nortasun juridikoa lortzeko inongo prozesu edo tramitaziorik
jarraitu beharrik.

Pertsona juridikoek, ordea, enpresa martxan jarri aurretik nortasun juridikoa lortu beharko
dute. Izaera juridikoa duten sozietateak hauek dira: merkataritza-sozietateak (kolektiboak,
erantzukizun mugatukoak, anonimoak eta komanditarioak) eta merkataritza-sozietate
bereziak (kooperatibak, lan-sozietate anonimoak…).

Lehenengo, sozietatea eratu eta nortasun juridikoa lortzeko burutu behar den prozesua
aztertuko dugu eta, ondoren, enpresa martxan jartzeko egin beharreko tramiteak.

8.2.     ERAKETA ETA NORTASUN JURIDIKOA LORTZEKO PROZESUA

8.2.1. MERKATARITZA-SOZIETATEEN ERREGISTRO OROKORREKO
ZIURTAPEN NEGATIBOA

Enpresaren izena ondo aukeratzea oso garrantzitsua da, izen hori betiko izango baita.
Sarritan, negozioen izena irizpide arbitrarioen ondorioa izaten da (formalismo hutsa); baina
izenak zeregin oso garrantzitsua izan dezake enpresa abian jartzeko garaian.

Horrenbestez, izena aukeratzeko, komeni da enpresak zenbait irizpide kontuan izatea,
besteak beste ondokoak:

•  Enpresak sortu edo saltzen duena deskribatzen duen izena aukeratzea. Izenak
enpresak ondoen egiten duena gogoratu eta iradoki beharko du, bezeroak produktua zer
dela-eta erosten duen hobeto jakin dezan.

•  Izen bereizgarria aukeratzea. Identifikatzeko eta gogoratzeko erraza den izena aukeratu
behar da. Bezeroak ahalik eta errazen aurkitu beharko du gure enpresa, merkatuan
agertzen diren guztien artean.

•  Enpresaren izena ahalik eta erakargarriena izatea. Hizkuntzaren nahiz irudi grafikoaren
(logotipoaren) aldetik, izenak bezeroak erakarri egin beharko ditu.

•  Izena enpresak gerora izango duen hedapena kontuan hartuz aukeratzea. Ahalegina
egin behar da enpresak gerora izango dituen jarduera berriei dagokienez, nahastea eragin
dezakeen izenik ez aukeratzeko.

Aldi berean, ez dugu ahaztu behar sozietate-mota bakoitzak izena jartzeko dituen
berezitasunak. Hauek ere kontuan hartu beharko ditugu.
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Sustatzaileek ezin izango diote, inondik ere, beste enpresa baten izena jarri euren
enpresari. Baina, zein kasutan kontsideratzen da beste enpresaren izenarekin berdintasuna
dagoela?

•  Hitz berak erabiltzen direnean, ordena, genero eta kopurua ezberdina izanik.
•  Hitz berak erabiltzen direnean, artikulu, adierazpen etab. gehitu edo ezabatuz.
•  Hitz ezberdinak erabili arren, fonetikoki berdinak direnean.

Hala ere, irizpide hauek ez dute baliorik, beste sozietatearen baimena lortzen bada.

Horretarako Merkataritza Erregistrora joango dira, Inskribaturiko Sozietateen eta
Erakundeen Izenak deritzon sailera, izen bereko beste erakunderik ez dagoela egiaztatzen
duen ziurtagiria lortzeko.

Agiri honetan gure enpresarentzako hiru izendapen jar ditzakegu. Izendapen honen
ondoren, enpresaren izaera juridikoa agertu beharko da beti. Lehendik erregistratuta ez
dagoen lehenengoa onartuko dute, gutxi gorabehera bost eguneko epean.

Eskatutako izenen bat onartu ondoren, Merkataritza Erregistroak ziurtagiria luzatuko du.
Ziurtagiri hau lortu eta bi hilabeteko epean sozietatea eratzeko notarioarengana jo ez bada,
berriro eskatu beharko dugu ziurtagiria. Ziurtagiri negatiboaren baliotasun-epea bi
hilabetekoa bada ere, onartutako izena 15 hilabetez gordetzen da.

Beharrezkoa da agiri hau aurkeztea, bai eraketako eskriturak ematean eta bai Merkataritza
Erregistroan izena ematean.

Kooperatibei dagokienez, Kooperatiben Erregistroan aurkeztu beharko dute agiri hau.

8.2.2. ESTATUTUEN KALIFIKAZIO-ESKAERA

Merkataritza Sozietate Berezietako bazkide sustatzaileetako batek egiten du estatutuen
proiektuaren kalifikazio-eskaera Kooperatiben Erregistroan, Batzar Eratzaileko aktaren bi
alerekin batera. Akta honen barnean estatutuen proiektua eta izen bereko beste sozietaterik
ez dagoela frogatzen duen agiria sartuko dira.

Kooperatibaren jarduera-esparrua herrialde-mailakoa edo probintzi artekoa denean,
kalifikazio-eskaera hau Lan Ministerioko Kooperatiba eta Lan Sozietateen Zuzendaritza
Orokorrean aurkeztuko da; probintzi mailakoa denean, berriz, Probintziako Lan
Zuzendaritzan.

8.2.3. ERAKETAKO ESKRITURA ETA ESTATUTUAK IDAZTEA

Negozioaren sustatzaileek elkarren arteko harremanak zehaztuko dituen eraketako
eskritura idatzi behar dute (normalean, abokatuak idazten du). Eskrituraren barnean
estatutuak sartzen dira. Estatutu hauek sozietateko funtzionamenduko arauak finkatzen
dituzte eta, beraz, oso garrantzitsuak dira.

Kooperatibetan, bazkide sustatzaile guztiek osatzen duten Batzar Eratzaileak onetsi behar
ditu estatutuak.

Eraketako eskriturek jaso beharko dituzten gutxieneko datuak honako hauek dira:
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•  Izena, helbidea, enpresa osatzen duten pertsona fisiko edo juridikoen helbidea.
•  Sinatzen dutenek enpresa eratu nahia.
•  Kapitala eta bazkideen ekarpenak.
•  Sozietateko administratzaileen identifikazioa, nazionalitatea eta helbidea.
•  Estatutuak.

Estatutu hauetan jasoko diren arloak, berriz, jarraian aipatzen ditugunak dira:

•  Sozietatearen izena.
•  Garatuko dituen jarduerak.
•  Sozietatearen iraupena eta eragiketen hasierako data.
•  Helbidea.
•  Kapitala; ordainketarako epe eta moduak.
•  Bazkideen ekarpenak edo akzio-kopurua (hauen balio nominala, Sozietate Anonimoen
kasuan).
•  Administrazio-organoaren egitura eta jarduera-erregimena.
•  Bilkura-organoen funtzionamendua.
•  Bazkideen artean egiten diren beste hitzarmen batzuk.

8.2.4. ERAKETAKO ESKRITURA PUBLIKOA NOTARIO AURREAN
EMATEA ETA ESTATUTUAK ONESTEA

Bazkide eratzaileek notario aurrean eraketako eskritura sinatzen dute eta sozietateko
estatutuak onartzen dituzte. Notarioari aurkeztu beharko zaizkion agiriak honakoak dira:

•  Sozietatearen izenari buruz Merkataritza Erregistro Orokorreko ziurtapen negatiboa (bi
hilabeterako balio duela kontuan hartuta).
•  Bazkide bakoitzaren NAN eta IFZa (Identifikazio Fiskalaren Zenbakia).
•  Kapital soziala ordaindu dela ziurtatzen duen bankuko agiria.
•  Sozietatearen datuak: ekarpenak, helbidea, administratzaileak…

Eskritura sinatu ondoren, notarioak Erregistrora komunikatzen du eta, horrela, sozietatearen
izena erregistratuta geratzen da.

8.2.5. ONDARE-ESKUALDAKETA ETA EGINTZA JURIDIKO
DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGAREN KITAPENA

Zerga honek ondare-eskualdaketak, sozietate-eragiketak eta egintza juridiko
dokumentatuak zergapetzen ditu. Baina, sozietateen eraketa aztertzen ari garenez,
sozietate-eragiketei dagokien atala bakarrik garatuko dugu kapitulu honetan.

Legerian jasotzen diren eta Ondare-eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
zerga jasaten duten sozietate-eragiketak honako hauek dira:

•  Sozietateen eraketa, kapital sozialaren zabalkuntza edo murriztapena, sozietateen
elkartzea, banantzea eta desegitea.
•  Galerak berdintzeko bazkideen ekarpenak.
•  Aurretik Europako Batasuneko estaturen batean egon ez den sozietatearen egoitza edo
helbide-aldaketa Espainiara (edo Europako Batasunean egonda, antzeko zergarik jasan ez
duena).
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Eskritura eman ondorengo 30 laneguneko epearen barnean aurkeztu behar da zerga honen
kitapena. Enpresa dagoen probintziako Ogasuneko Lurralde Ordezkaritzan egin behar da
ordainketa, 600 eredua erabiliz. Honekin batera, sozietatearen eraketako eskrituraren
orijinala eta kopia bat aurkeztu beharko dira.

Ezarpen-oinarria hasierako kapital nominala da eta honi aplikatu behar zaion zerga-tasa
% 1ekoa. Ordaindu beharreko kuotaren % 99ko beherapena dute lan-sozietate eta
kooperatibek.

8.2.6. IDENTIFIKAZIO FISKALEKO KODEA LORTZEA (IFK)

Identifikazio Fiskaleko Kodea (IFK) pertsona juridiko guztiek eskatu behar dute, pertsona
pribatuak nahiz publikoak izan, edozein jarduera egiten dutela ere. Kodearen helburua
sozietatea fiskalki identifikatzea da. Banakako enpresaburuek, berriz, Identifikazio
Fiskalaren Zenbakiaren bidez ordezten dute kode hori (IFZ).

Sozietatea legalki eratuta dagoenean, 30 eguneko epean eskatu beharko da Identifikazio
Fiskalaren Kodea. Sozietate edo enpresaren helbide fiskalari dagokion Ogasunaren
Ordezkaritzan egiten da eskaera. Horretarako ondorengo agiri hauek aurkeztu beharko
ditugu:

•  Inprimaki ofiziala; 036 eredua Sozietateen gaineko Zergapeko subjektu pasiboen
kasuan eta 037 eredua pertsona fisiko edo Sozietateen gaineko Zerga jasaten ez dutenen
kasuetan.
•  Eskaera sinatu duenaren NANaren fotokopia.
•  Sozietatearen eraketako eskrituraren kopia.

Lortutako IFK behin-behinekoa da; 6 hilabeteko balioa du. Epe hau amaitu baino lehen,
behin betiko IFK jaso beharko dugu. Horretarako aurkeztu behar ditugun agiriak hauek dira:

•  Aurkeztutako eskaera-ereduaren frogagiria.
•  Eraketako eskrituraren lehenengo kopiaren orijinala.
•  Merkataritza Erregistroan izena ematearen agiriaren fotokopia.

8.2.7. MERKATARITZA-ERREGISTROAN IZENA EMATEA

Merkataritza-sozietateen eraketa Merkataritza Erregistroan inskribatu behar da nahitaez.

Merkataritza-trafikoan garrantzizkoak diren datuak Merkataritza Erregistroan inskribatuta,
datuok izaera publikoa dute eta, horrela, interesa duten hiritar guztiek kontsultatu ahal
izango dituzte.

Merkataritza Erregistroko informazioaren barruan hauxe sartzen da: enpresaren izena,
jarduera-mota, sozietatearen nahiz sukurtsalen egoitza, jarduera hasteko eguna,
sozietatearen estatutuak, sozietatearen kapitala…

Merkataritza Erregistroan izena eman arte, sozietateak ez du nortasun juridikorik izango.
Probintziako Merkataritza Erregistroan eskatu behar da agiria, eskritura publikoa ematen
denetik hilabeteko epean. Jarraian aipatzen ditugun agiriak aurkeztu behar dira:
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•  Eraketako eskritura publikoa.
•  Izen hori beste inork erabiltzen ez duela egiaztatzen duen Merkataritza Sozietateen
Erregistro Orokorreko ziurtagiria.
•  Ondare-eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga ordaindu dela
frogatzen duen agiria: 600 eredua.
•  IFKren fotokopia.

8.2.8. ERREGISTRO BEREZIAK

Enpresak euren jardueraren edota forma juridikoaren arabera, erregistro berezi batzuetan
inskribatu beharko dira. Besteak beste, ondoko erregistroak aipa daitezke: Kooperatiben
Erregistroa, Aseguru-etxeen Erregistro Berezia, Finantza Erakundeen Erregistroa, Enpresa
Argitaratzaileen Erregistro Berezia…

Kooperatiben kasuan, eraketako eskritura eman ondorengo bi hilabeteko epearen barnean
egingo da izena ematea. Aurkeztu behar diren agiriak honako hauek dira:

•  Izena emateko eskaera.
•  Eraketako eskrituren lau kopia.

Enpresaren jarduera-esparruaren arabera, Kooperatiben Zuzendaritza Orokorrean edo
Probintziako Lan Zuzendaritzan egingo da izena ematea.

8.3. ENPRESA MARTXAN JARTZEKO EGIN BEHARREKO
TRAMITEAK

8.3.1. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAN ALTA (JEZ)

Benetako zuzeneko zerga da, eta berorren zerga-egitatea (zergapetzen den ekintza), berriz,
nazioko lurraldean enpresa-jarduerak burutzeak osatzen du.

Zerga honetako alta enpresaren legezko ordezkariak eskatuko du, jardueraren egoitzari
dagokion Ogasunaren Ordezkaritzan, jarduera hasi aurreko 10 eguneko epean.

Aurkeztu behar diren agiriak honako hauek dira:

•  Inprimaki ofiziala: 845 eredua herri-mailako jarduerentzat eta 846 eredua probintzia eta
herrialde-mailako jarduerentzat.
•  036 eredua, sozietatearen helbide fiskala JEZaren alta egiten den probintzia berean
dagoenean.
•  NAN eta IFZ pertsona fisikoen kasuan eta IFK pertsona juridikoen kasuan.

Tramitea egun batean buru daiteke, eta bere kostua 25.000 eta 1.000.000 pezeta bitartekoa
da, jarduera-motaren arabera.
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8.3.2. BEZ-AREN AUKERETAN ALTA EMATEAREN AITORPENA

Balio Erantsiaren gaineko Zerga, kontsumoa zergapetzen duen zeharkako zerga da, eta
enpresaburuek eta profesionalek egindako ondasun nahiz zerbitzuak zergapetzen ditu;
baita ondasunen inportazioak ere.

Enpresaburuak eta profesionalak, BEZari dagokionez, Ogasunaren eta azken
kontsumitzaileen arteko bitartekariak baino ez dira, eta azken horiei jasanarazi beharko die
zerga.

Jarduera hasi aurretik 036 eredua aurkeztu behar da dagokion Ogasuneko Administrazioan.
Agiri honetan, identifikazio-datuez gain, BEZaren erregimen bereziren bat aukeratzen den
zehaztu beharko da.

8.3.3. ERROLDA-AITORPENA. JARDUERA HASI AURREKO
AITORPENA AURKEZTEA

Enpresa-jarduerak edo garatuko dituzten pertsona edo erakundeek, erroldaren aitorpenaren
bidez, Zerga Administrazioari komunikatu beharko diote jarduera horien hasiera. Aitorpen
hau Espainiako lurraldean enpresa-jarduera bat edo batzuk hasteko asmoa duten pertsona
fisiko eta juridiko guztiek aurkeztu beharko dute.

Hasierako aitorpenarekin honakoa lortzen da:

•  Lehen aipatu dugun IFZ edo IFK eskatzea.
•  Eragiketak hasi aurreko aitorpena aurkeztea.
•  Enpresaburuaren datuak eta bere zerga-egoera eta betebeharrak Ogasunari
komunikatzea.

Jarduera hasi aurreko deklarazioa aurkezterakoan, IFKren eskaeraren kasuan modura,
erroldaren aitorpeneko ereduak erabiltzen dira: 036 (pertsona fisikoen kasuan) eta 037
(Sozietateen gaineko Zergapeko subjektuen kasuan). Inprimaki honekin batera, Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman denaren fotokopia aurkeztu beharko da.

Erroldaren aitorpena, besteak beste, ondoko kasuetan aurkeztu beharko da: jarduera uzten
denean, egoitza fiskala aldatzean eta enpresan aldaketa juridikoak gertatzen direnean.

Jarduera hasi aurreko deklarazioarekin, jarduera hasi aurretik jasandako BEZaren kuotak
deduzitu ahal izango ditugu.

8.3.4. PFEZ-AREN ERREGIMEN-HAUTAPENA (ZUZENEKO
ZENBATESPENA EDO ZENBATESPEN OBJEKTIBOA)

PFEZa pertsona fisikoen errentak zergapetzen dituen izaera zuzen eta pertsonaleko zerga
da, betiere errentaren zenbatekoa eta bakoitzaren familia-egoera eta egoera pertsonala
kontuan hartuz.

Enpresaburu indibidualak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak dira zerga honi atxikiak
daudenak (gainerako sozietateak Sozietateen gaineko Zergapekoak dira).
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Zerga honen oinarri zergagarria kalkulatzeko hainbat era daude eta, kasu bakoitzean,
enpresaburuak aukeratu egin beharko du. Hona hemen aukera posibleak:

•  Zuzeneko balioespena.
•  Balioespen objektiboa.

! Koefiziente bidez.
! Zeinu, indize edo modulu bidez.

8.3.5. LIBURU OFIZIALEN LEGEZTAPENA

Merkataritza Kodeak beharrezkotzat finkatzen ditu ondorengo liburuak, bai sozietateentzat
eta bai enpresaburu indibidualentzat:

•  Inbentario eta urteko kontuen liburua. Enpresako hasierako balantze zehatzarekin
irekiko da. Egiaztapen-balantzea idatzi beharko da hiru hilez behin eta ekitaldi amaierako
inbentarioa eta urteko kontuak urtero.

•  Egunkaria. Egunez egun enpresako eragiketa guztiak jasoko dira bertan.

Bi liburu hauez gain, merkataritza-sozietateek akta-liburua (sozietateko batzar orokor eta
berezietan lortutako akordioak jasoko dituena) eta bazkideen liburua eraman beharko
dituzte. Liburu hauek guztiak Merkataritza Erregistroan legeztatu behar dira.

Enpresek jasaten dituzten zerga ezberdinek ere, hainbat liburu lagungarri behar izaten dute.

8.3.6. GIZARTE-SEGURANTZAKO LANGILE AUTONOMOEN
ERREGIMEN BEREZIAN ALTA

Beste pertsona batzuk kontratatu arren, lan-kontraturik gabe eta irabaziak lortzeko asmoz,
pertsonak berak edo zuzenean jarduera ekonomikoa burutzen duena kontsideratzen da
langile autonomo.

Horren arabera, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden merkataritza-,
industria- edo zerbitzu-jarduerak burutuko dituzten pertsona guztiek Langile Autonomoen
Erregimen Berezian eman beharko dute izena, beste baten kontura lan egin eta Erregimen
Orokorrean alta emanda egon arren.

Pentsa dezagun pertsona batek hotel batean lan egiten duela goizez, eta gauez, berak ireki
duen taberna batean. Hoteleko lanagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta
emanda egongo da; bere negozioagatik, ordea, Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen
Erregimen Berezian alta eman beharko du.

JEZen alta eman ondorengo 30 egun naturaleko epearen barnean eman behar da alta
Gizarte Segurantzako Lurralde Diruzaintzan.

8.3.7. ENPRESAK GIZARTE-SEGURANTZAN IZENA EMATEA

Gizarte Segurantzan izena ematearen helburua gaixotasun, istripu, elbarritasun edo
etorkizuneko pentsioei erantzuna ematea da. Hala ere, laneko istripu edo gaixotasunei
erantzuteko Gizarte Segurantza edo Mutua Patronalen bat aukerazteko ahalmena du



164

enpresak. Horregatik, aukeratu duen erakundea zein den zehaztu beharko du izena
ematean.

Kontratuak gauzatuko dituzten enpresaburu guztientzat beharrezkoa da Gizarte
Segurantzan jarduera hasi baino lehen enpresaren izena ematea.

Izena ematea enpresaren titular den pertsona fisiko edo juridikoaren izenean egingo da,
Gizarte Segurantzaren Lurralde Diruzaintzan. Horretarako aurkeztu beharko dituen agiriak
honako hauek dira:

•  Inprimaki ofiziala, TA-6, enpresaren identifikazio-datuak jasoz.
•  Enpresaburu indibidualaren kasuan, NANaren fotokopia; sozietateen kasuan, berriz,
eraketako eskrituraren fotokopia (TA-6 eredua sinatzen duen pertsonaren NANa ere bai).
•  Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren fotokopia.
•  Laneko istripuen babes eta ezintasun iragankorragatiko laguntza ekonomikoen
estaldura-poliza, Gizarte Segurantza edo Mutua Patronalen bat artean hautatzen dugun
adieraziz.

Enpresa Gizarte Segurantzan afiliatzean beharrezkoa da, gutxienez, langile bati alta
ematea.

Gizarte Segurantzako erakundeekin mantenduko dituen harremanetan identifikatuko duen
zenbaki patronala lortuko du enpresak. Zenbaki hau desberdina izango da probintzia
bakoitzean eta, beraz, lan-zentroak dituen probintzia guztietan izena eman beharko du.

8.3.8. LANGILEEN AFILIAZIOA ETA ALTA

Alta eta afiliazioa bereizi egin behar ditugu lehenengo. Langilea kontratatzen denean alta
ematen zaio enpresan. Hemendik dator, bai enpresak eta bai langileak, Gizarte
Segurantzari kotizatzeko betebeharra.

Langilea lehenengo aldiz kontratatzen denean, Gizarte Segurantzaren sistemak ez du
oraindik langile horren berri; beraz, inoiz ez du ordura arte kotizatu. Horregatik, alta eman
aurretik, beharrezkoa da afiliazioa egitea. Afiliazioaren bidez, langilea Gizarte
Segurantzaren sisteman barneratzen da, eta honek dituen ondorioak kontuan hartzen dira.

Berarentzat lan egiten duten eta lehenago beste inorentzat lan egin ez duten langileen
afiliazioa eskatzera behartua dago enpresaburua. Hala ere, enpresaburuak, bere kabuz,
afiliazioa egiten ez badu, langileak berak eska dezake edo Gizarte Segurantzak ofizialki
egin dezake.

Langile bakoitzaren izenean egingo da eskaera Gizarte Segurantzako Lurralde
Diruzaintzan, lanean hasi eta 5 egun naturaleko epearen barnean, honako agiri hauek
aurkeztuaz:

•  Inprimaki ofiziala: TA-1 eredua.
•  Langilearen NANaren fotokopia.
•  Langileak bere kargu pertsona batzuk baditu, P-1 eredua ere aurkeztu beharko du.

Afiliazioa egitea beharrezkoa da eta behin bakarrik egiten da. Ziurtagirian langilearen datu
pertsonalak eta bere afiliazio-zenbakia agertzen dira. Zenbaki hau bakarra eta biziartekoa
da. Enpresaz aldatzen den bakoitzean, langileak ez du berriro afiliatu beharrik, esan bezala,
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afiliazioa bakarra baita bizitza osorako. Kasu hauetan egin beharko den gauza bakarra alta
ematea da.

Langilea afiliatuta dagoela ziurtatu ondoren, enpresak alta emango dio dagokion inprimakia
erabiliz, TA-2. Enpresaren IFZa, TA-6 eredua, langilearen NANa eta afiliazio-ziurtagiria ere
aurkeztu beharko dira alta ematean.

8.3.9. BAZKIDEEN AFILIAZIOA GIZARTE-SEGURANTZAN

Irabaziak lortu asmoz, pertsonak berak eta zuzenean lan egiten duten Sozietate Kolektibo
eta Komanditariotako bazkideek Langile Autonomoen Erregimen Berezian izena eman
behar dute.

Sozietate Mugatu eta Anonimoetan zenbait egoera bereizi behar dira:

•  Bazkideak enpresan lan egin, baina kudeaketan parte hartzen ez badu, Erregimen
Orokorrean izena eman beharko du.
•  Bere jardueragatik soldatarik jasotzen ez badu, baina irabazietan parte hartzen badu,
Erregimen Berezian izena eman beharko du.
•  Administrazioko zereginak besterik ez baditu, Erregimen Berezian izena eman beharko
du.

Lan Elkartuko Kooperatibetako bazkideek bi erregimenetan aukera egiteko ahalmena
dute, baina aukera honek kooperatibako estatutuetan agertu beharko du.

8.3.10.   LAN-KONTRATUEN FORMALIZAZIOA

Enpresako lanpostuak beteko dituzten pertsonak aukeratu ondoren, lan-kontratuak
formalizatzea beharrezkoa da. Enplegu-bulegoan erregistratuko dira. Laugarren kapituluan
ikusi genituen egin daitezkeen kontratu-motak.

8.3.11.   LAN-LIZENTZIA ESKATZEA

Gure jarduera garatuko dugun lokaletan obrak egin behar baditugu, lan-lizentzia eskatu
beharko dugu udaleko hirigintza-sailean.

Bi motako baimenak daude:

•  Lokalak egokitzeko garrantzi txikiko obrak egiteko baimena

Lokalaren egiturari eragiten ez dioten eraikuntza barneko obrak, fatxadako hutsuneak
aldatzen ez dituzten kanpoko obrak, egiturakoak ez diren elementuak konpontzea… Oro
har, garrantzi txikiko obrak direla kontsideratzen dira. Lan hauek gauzatzeko ez da
beharrezkoa tituludun teknikariak parte hartzea.

Eraikigarritasuna handitzea esan nahi duen edozein obra baimen honetatik kanpo geratuko
litzateke, beraz. Baimen hau lortzeko beharrezko agiriak honako hauek dira:

! Udaleko inprimakia.
! Obren deskribapen-txostena.
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! Aurrekontu zehaztua.
! Lokalaren egungo planoak.
! Egin nahi diren aldakuntzen planoak.
! Jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua, udal batzuetan.
! Eskatzailearen NANa.
! Fatxadan aldakuntza egin behar bada:

– Egungo fatxadaren planoak eta aldakuntzen planoak, errotuluak, kokapena eta
dimentsioak zehaztuz.
– Fatxadaren argazkiak, koloretan.

•  Garrantzi handiko obrak egiteko baimena

Aurreko atalean sartzen ez diren obrak egiteko baimenak dira hauek, hala nola trenkadak
botatzea, eraikinaren azalera berriz banatzea, kanpoko fatxadaren eraberritzea…. Kasu
honetan, derrigorrezkoa da lanak teknikari tituludunak gauzatzea.

Obra-mota hauek egiteko baimena eskatzean aurkeztu beharreko agiriak ondoren aipatzen
ditugunak dira:

! Udaleko inprimakia.
! Teknikariak egindako proiektua, dagokion Elkargo Ofizialak ikuskatua.
! Lokalaren jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua, udal batzuetan.
! Eskatzailearen NANa, pertsona fisikoen kasuan, eta ahaldunaren IFK eta NANa,
sozietateen kasuan.

Baimena lortu eta sei hilabeteko epean hasi beharko dira obrak.

8.3.12.   IREKIERA-LIZENTZIA ESKATZEA

Lizentzia honen helburua lokal eta instalazioen erabilera baimentzea da. Horretarako, behar
bezala bukatu eta egokituta daudela egiaztatu behar da lehenago. Baimen honen beharra
duten kasuak hauek dira:

•  Merkataritzako edo industriako establezimenduen lehen irekiera.
•  Jarduera-aldaketa edo gehikuntza edo titular-aldaketa.
•  Lokalaren edo bere instalazioen aldaketa edo hazkunde fisikoa.
•  Jarduera nagusiaren lagungarri diren beste lokal batzuen erabilera.

Bi motako lizentziak daude:

•  Kaltegabeko jardueren irekiera-lizentzia

Gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsutzat kontsideratzen ez diren jarduerak dira.

Kasu hauetan behar diren agiriak honako hauek dira:

! Udaleko inprimakia.
! Lokalaren jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua, udal batzuetan.
! NANaren fotokopia. Sozietateen kasuan, eraketako eskritura eta IFK.
! Lokalaren plano zehatzak.
! Lokalaren kokapen-planoak.
! Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren fotokopia.
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•  Araudian gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsu gisa sailkatutako
jardueren irekiera-lizentzia

Arrisku edo eragozpenak sortu, udal-ordenantzek finkatutako neurriak gainditu edo indar
higiarazleren bat instalatzea eskatzen duten jarduerak dira.

Sortzen dituzten hots, ke, gas, hauts edo usainengatik eragozpenak eragiten dituzten
jarduerak dira gogaikarriak.

Zuzenki edo zeharka, giza osasunean (jarduera osasungaitzak) edo nekazaritza,
abeltzaintza edo arrain-hazkuntzako aberastasunean (jarduera kaltegarriak) galerak sortzen
dituzten jarduerak dira: airea poluitzea, ur zikinak, erradioaktibitatea…

Eztanda-, erradioaktibitate- edo sute-arriskua duten produktuen ekoizpen, erabilpen edo
biltegiratzea eskatzen duten jarduerak dira arriskutsuak.

Baimena eskatzeko behar dugun dokumentazioa hau da:

! Udaleko inprimakia.
! Alboko bizilagunen zerrenda.
! Instalazioen proiektu teknikoa, teknikari batek sinatua eta dagokion Elkargo
Ofizialak ikuskatua.
! Jardueraren deskribapen-txostena.
! Lokalaren planoak.
! Lokalaren kokapen-planoak.
! Makineria eta instalazioen aurrekontua, makineriaren zerrenda, bere kokapen eta
potentzia zehaztuz.
! Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren fotokopia.
! Lokalaren jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua, udal batzuetan.

Baimenaren zabalkuntza- edo aldakuntza-eskaerarako beharrezko agiriak, berriz, hauek
dira:

! Udaleko inprimakia.
! Aurreko irekiera-baimenaren kopia.
! Jabetza-titulua edo errentamendu-kontratua eta plano berriak, lokalaren azalera
handitu nahi den kasuetan.
! Lizentzia fiskaleko epigrafe berrian alta.

Baimenaren titulartasuna aldatzeko beharrezko agiriak hauek dira:

! Udaleko inprimakia.
! Aurreko irekiera-baimen orijinala.
! Kasu batzuetan, lizentzia fiskala eskatzen da.

Lizentzia hau udalean eskatzen da, hirigintza-sailean. Jarduera gauzatuko duen pertsona
fisiko edo juridikoak eskatuko du lizentzia hau.

8.3.13.   LAN-ZENTROA IREKITZEAREN JAKINARAZPENA

Lan-zentro berria irekitzen denean, edota aldaketa nahiz handitze garrantzitsuak egin
ondoren jarduera berriro hasten denean, Probintziako Lan Zuzendaritzari edo Autonomia
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Erkidegoko dagokion organoari aditzera eman behar zaio, jarduera hasi eta 30 eguneko
epearen barnean.

Enpresa eta lan-zentroaren datuak, garatu behar den jarduera eta langile-kopurua agertu
beharko dira jakinarazpen honetan.

Inprimaki ofiziala betetzeaz gain, Matrikula Liburua eta Bisita Liburua erosi eta zigilatu eta
lan-egutegia aurkeztu beharko dira.

8.3.14.   MATRIKULA ETA BISITA-LIBURUAK

Esan bezala, enpresaburuek Matrikula Liburua eta Bisita Liburua erosi eta zigilatu egin
beharko dituzte Lan Ministerioko Probintzia Zuzendaritzan:

•  Matrikula-liburua

Lan-zentro batean lan egiten duten langile guztiek izena eman behar dute bertan. Lan-
-zentro bakoitzean bat egongo da.

Langileen izena ematea liburuaren eredu ofizialak finkatzen duenaren arabera egingo da,
baina, nolanahi ere, langilearen Gizarte Segurantzako zenbakiak beti agertu beharko du.
Beharrezkoa da langileak sinatzea, bai lanean hasten denean eta bai bere maila
profesionalean aldaketa dagoenean. Langileen baxak kronologikoki idatziko dira.

•  Bisita-liburua

Enpresak lan-agintarien esku izan beharko du lan-zentro bakoitzean, beraren zerbitzupeko
langileak izan nahiz ez izan. Lan-ikuskarien bisiten emaitzak idazten diren liburua da.

Probintziako Lan Ikuskapeneko Buruak bideratu beharko du Bisita Liburuaren lehenengo
orria, liburua gaitzea egiaztatuz. Enpresaren datuak agertu beharko dira eta orrialde
guztietan jarriko da zigilua.

Bost urtez gorde beharko dute enpresek bisita-liburua. Ez edukitzea, ez aurkeztea edo
dagokion epean ez gordetzea, arau-haustetzat hartzen da.

8.3.15.   LAN-EGUTEGIA MOLDATZEA

Urtero, enpresak lan-egutegia egin eta lan-zentro bakoitzean jarri beharko du, ondo
ikusteko moduko lekuren batean. Egutegi hori Lan eta Gizarte Segurantzako Sailak
jaiegunei buruz urtero egiten duen arauketaren araberakoa izango da (ikus 4. kapitulua), eta
Autonomia Erkidegoak ezarritako jaiegunen araberakoa (hamalau izango dira guztira).

8.3.16.   LOKALAK EROSTEA EDO ERRENTAN HARTZEA

Jarduera garatzeko lurrak edo lokalak erostea beharrezkoa bada, hauen hirigintza-
-sailkapenak jarduera hori gauzatzea baimentzen digun ziurtatu behar dugu, beharko
ditugun udal-lizentziak lortzean oztoporik aurki ez dezagun. Horregatik udaleko zerbitzu
teknikoa eta hirigintzako txostena kontsultatzea gomendatzen da.
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Baina batzuetan ez dugu gure lokal propiorik jarduera garatzeko; beraz, beharrezkoa da
errentamendu-kontratuaren bidez lokalaren erabilera-eskubidea lortzea.

Hiri-errentamenduei buruzko Legeak arautzen ditu etxebizitza, lokal, bulego, biltegi eta
abarren errentamendu-kontratuak. Bertan, kontratuak irauten duen denboraldian bi
alderdien arteko harremanak arautuko dituzten klausulak finkatzen dira.

8.3.17.   INDUSTRI JABETZAREN ERREGISTROA

Publizitate edo merkataritza-marka sortzen dugunean, hala nola kartelak, logotipoak,
produktuen markak…, hauek erregistratzea oso gomendagarria da, beste batzuek kopia ez
ditzaten. Marka eta patenteak erregistratzeko eskubide honek, jabetza-eskubidea ematen
dio lehenengo erregistratu dituenari.

Horretarako Industri Jabetzaren Erregistrora jo beharko dugu. Industri jabetza hau
(patenteak, markak, errotuluak, izenak…) ustiatu egin daiteke eta dirutan kuantifikatu.

Jabetza industrialeko eskubidearen titularrak bere lehiakideren bati eskubide hau ustiatzeko
baimena eman diezaioke, lizentzia-kontratu baten bitartez.

Industri jabetza bakoitzari emandako gozamen-epea ez da bera kasu batzuetan edo
besteetan, eta zabalkuntza-epe batzuk ere ezartzen dira.

8.3.18.   INDUSTRI ERREGISTROAN IZENA EMATEA

Beharrezkoa da establezimenduaren izena ematea Industri Erregistroan egitea, horrela
jarduera industrialaren hasiera baimentzearren. Industri Erregistroan inskribatu behar diren
kasuak honako hauek dira:

•  Industria berria.
•  Inskribatuta dagoen industriaren hedapena edo aldakuntza.
•  Industriaren lekualdatzea.
•  Titulartasun-aldaketa.
•  Jarduera-aldaketa.
•  Behin betiko baxa, urtaroko izaera ez duen itxiera, makineria-aldaketa eta, oro har,
Industri Erregistroko datuak aldatzea.

Dagokion Autonomia Erkidegoko Industri Erregistroan egin behar da izena ematea.
Horretarako beharrezkoa da ondoren aipatzen ditugun agiriak aurkeztea:

•  Eskaera-inprimakia
•  Enpresaburu indibidualaren NANa edo eraketa-eskriturak sozietateen kasuan.
•  Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren fotokopia.
•  Instalazioen proiektua, teknikari batek sinatua eta dagokion Eskola Ofizialak ikuskatua.
•  Instalazio elektrikoen txostena.
•  Proiektu ekonomiko-industriala.
•  Garbitasun- eta osasun-egoeraren ziurtapena.
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Jendeak hilabeteko epea dauka instalazioak sortarazi ditzakeen eragozpenak planteatzeko.
Epearen barruan adierazpenik egin ezean, proiektua gauzatzeko oztoporik ez dagoela
ulertzen da, baina honek ez du proiektua onetsi denik esan nahi.

8.3.19.   HIGIEZINEN JABETZAREN ERREGISTROAN IZENA EMATEA

Ondasun higiezinen jabetza eta gainerako eskubideei dagozkien kontratu eta eragiketei
buruzko oharrak jasotzen dira erregistro honetan, hala nola ondasunak erostea eta eskuz
aldatzea, hipotekak eratzea eta kitatzea…

Dagokion Higiezinen Jabetzaren Erregistroan egingo da izena ematea. Horretarako
beharrezkoa da ondorengo agiri hauek aurkeztea: salerosketako eskritura publikoa,
Ondare-eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ordainketaren
ziurtagiria eta lursailen balioa handitzearen gaineko zergaren ordain agiria.

8.4. NORTASUN JURIDIKOA LORTZEKO PROZESUA. ESKEMA

TRAMITEA DESKRIBAPENA
Izenaren ziurtapen
negatiboa.

Eratu behar dugun sozietatearen izen bera duen beste sozietaterik ez dagoela
ziurtatzen duen agiria.

Estatutuen kalifikazio-
-eskaera. Sustatzaileetako batek egiten du eskaria. Estatutuen proiektuaren kalifikazio bat da.

Eraketako eskritura eta
Estatutuak idaztea.

Sustatzaileen arteko harremanak zehaztuko ditu eta sozietateko funtzionamenduko
arauak finkatu.

Eskritura publikoa ematea Eratzaileek eraketako eskriturak sinatuko dituzte notario aurrean.

Ondare-eskualdaketa eta
Egintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko
Zerga.

Zergaren kudeaketa, kitapena, egiaztatzea eta ikuskapena.

Identifikazio Fiskalaren
Kodea (IFK). Sozietatea fiskalki identifikatzen du.

Merkataritza Erregistroan
izena ematea.

Eskritura publikoa lortu ondoren, sozietateak Merkataritza Erregistroan izen eman
behar du: orduan lortzen du nortasun juridiko osoa.

Erregistro Bereziak Kooperatiben Erregistro Orokorra
Lan Sozietate Anonimoen Erregistro Orokorra
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8.5. ENPRESA MARTXAN JARTZEKO EGIN BEHARREKO
TRAMITEAK. ESKEMA

TRAMITEA DESKRIBAPENA
TRAMITE FISKALAK

Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergan alta Enpresa-jarduerak burutzea zergapetzen duen benetako zuzeneko zerga da.

BEZaren aukeretan alta Kontsumoa zergapetzen duen zeharkako zerga da. Enpresaburuek eta profesionalek
egindako ondasun- nahiz zerbitzu-emateak zergapetzen ditu.

Erroldaren aitorpena Jarduera hasi, aldatu edo uzten denean egin beharreko aitorpena da.

PFEZaren erregimen-
-hautapena

Pertsona fisikoen errentak zergapetzen dituen izaera zuzen eta pertsonaleko zerga da
(errentaren zenbatekoa eta kalkulua egiteko hainbat era daude eta enpresaburuak
aukeratu egin beharko du).

LAN-TRAMITEAK

Alta Autonomoen
Erregimen Berezian

Enpresaburu indibidual eta ondasun-erkidegoentzat derrigorrezkoa; kooperatibetako
langileentzat aukerazkoa.

Enpresaren izena ematea
Gizarte Segurantzan Kontratazioak gauzatuko dituen enpresaburuentzat derrigorrezkoa.

Langileen afiliazio eta Alta Besteren kontura lan egiten duten langileen afiliazio eta alta Erregimen Orokorrean.

Bazkideen afiliazioa Bazkideen afiliazioa dagokien erregimenean.

Lan-kontratuen
formalizazioa Lan-kontratuen erregistroa enplegu-bulegoan.

Lan-zentroaren irekiera-
-jakinarazpena

Lan-zentro berria ireki edo aldaketa/handitze-lanak egin ondoren jarduera berriro
hasten duten enpresak.

UDAL-BAIMENAK

Lan-lizentziaren eskaera Herri barneko lokal edo eraikinetan obrak egiteko baimena.

Irekiera-lizentziaren
eskaera

Lokal eta instalazioak erabiltzea baimentzea du; behar bezala bukatu eta egokituta
daudela egiaztatu behar da.

LIBURUAK

Liburu ofizialak Enpresaren jarduerak islatuko dituzten liburuak.

Matrikula Liburua Lan-zentro batean lan egiten duten langile guztiek izena eman behar dute. Lan-zentro
bakoitzean bat egongo da.

Bisita Liburua Lan-ikuskarien bisiten emaitzak idazten diren liburua.

ERREGISTROAK

Industri Jabetzaren
Erregistroa Industri jabetza ustiatzeko eskubidea ematen duen erregistroa.

Industri Erregistroa Establezimenduaren izena ematea eta jarduera hasteko baimena.

Higiezinen Jabetzaren
Erregistroa

Ondasun higiezinen jabetza eta gainerako eskubideei dagozkien kontratu eta
eragiketei buruzko oharrak; ondasunak erostea eta eskuz aldatzeak, hipotekak
eratzea eta kitatzea…
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    ERREPASOKO ARIKETAK

1. Deskribatu enpresaburu indibidualaren tramiteak.

2. Azaldu merkataritza-sozietatea sortzea eta Kooperatiba sortzea bereizten dituzten tramiteak.

3. Zer da Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga?

4. Zein dira PFEZaren erregimenak?

5. Zer da langile autonomoa? Gauza bera al da bere kontura lan egiten duen langilea?

6. Idatzi zuek sortutako Erantzukizun Mugatuko Sozietatearen estatutuak.

7. Nork egin behar du langilearen afiliazioa eta alta Gizarte Segurantzan?

8. Udalean baimena eskatu behar al da negozioa martxan jartzeko?

9. Sozietate batek eduki al dezake beste baten izen berdina?

10. Agertu Ogasunaren Ordezkaritza edo Administrazioan egin beharreko tramiteak.
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1. Egin Merkataritza Sozietate batek nortasun juridikoa lortzeko beharrezko tramiteak.

2. Deskribatu jarduera hasteko zerga-betebeharrak.

3. Aztertu udalean egin beharreko tramiteak.

4. Aurreikusi enpresa bat sortu eta jarduera hasteko egin beharreko pausoak.

5. Izendatu martxan jartzeko tramiteak egin behar diren tokiak.

6. “Negozioa sortzeko tramite asko egin behar dira” esaldia eztabaidatu klasean.

     ARIKETA PRAKTIKOAK
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9.1. SARRERA

Hasieran esan genuen bezala, aukera batzuen artean hauta dezakegu negozioan
inbertitzeko erabakia hartzen dugunean: negozioa hasieratik, hau da, zerotik sortzea; beste
enpresa batekin elkartzea; edo jadanik martxan dagoen enpresa erostea.

Orain arte, negozioa zerotik nola hasiko genukeen ikusi dugu; ideiatik abiatuta, bere
bideragarritasuna aztertu dugu merkatua ikertuz eta negozio-plana moldatuz, azkenik, eta
jarduera hasi aurretik, eraketa-prozesua azalduz.

Arruntena enpresa zerotik hastea bada ere, ez ditugu beste aukerak ahaztu behar. Aukera
hauek aztertuko ditugu, hain zuzen ere, kapitulu honetan.

Lehenengo, beste enpresa batekin elkartzeko aukera aztertuko dugu, horretarako bi bide
ezberdin bereiziz: frankizia eta kontzesioa.

Azkenik, jadanik martxan dagoen enpresa erostearen inguruan arituko gara.

9.2. FRANKIZIA

Beste enpresa batekin elkartuz, gure dirua inbertitzeko aztertuko dugun lehenengo aukera
frankiziarena da. Aukera honekin erlazionaturiko zenbait alderdi ikusiko ditugu atal honetan:

•  Frankizia-kontzeptua.
•  Frankiziaren oinarrizko ezaugarriak.
•  Frankizia-motak.
•  Frankiziaren abantaila eta eragozpenak.
•  Frankiziatzailearen laguntza negozio berriaren kudeaketan.
•  Negozioaren kokalekua
•  Inbertsioaren emaitza.
•  Frankizia-kontratua.
•  Frankizia-adibideak.

9.2.1. FRANKIZIA-KONTZEPTUA

Bi pertsona fisiko edo juridikoren arteko kontratu bidezko hitzarmena da, non, aldeetako
batek (frankiziatzaileak) beste aldeari (frankiziatuari) baldintza jakin batzuen menpe bere
marka, logotipo eta egiten jakitea (know how) erabiltzeko aukera ematen dien, zerbitzu edo
produktu batzuk ekoitzi edo merkaturatzeko, eta honen truke frankiziatuak hasierako
ordainketa egin beharko du eta ondoren salmenta bolumenarekin erlazionaturiko zenbait
ordainketa egin beharko ditu.

Produktua + Marka + Know how-a

Sarrera-kanona + Royalty-a + Publizitate-kanona

Frankiziatzailea Frankiziatua
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Frankiziatzaileak produktu edo zerbitzua (errentagarria, ezaguna eta besteengandik
bereizia), marka (zentzu zabalean, marka, sozietatearen izena, izen komertziala, sinboloak,
logotipoa…) eta know how-a (negozioa kudeatu eta zuzentzeko era) ematen dizkio
frankiziatuari.

Frankiziatuak, bestalde, produktua + marka + know how-a jasotzen ditu lizentziaren
bidez, esparru geografiko jakin batean negozio hori esklusiban ustiatzeko. Ordainetan,
sarrera-kanona deituriko kontraprestazioa ematen dio frankiziatzaileari (inbertsioaren % 1a
izaten da). Eta ondoren, aldiro beste ordainketa batzuk egingo ditu: royalty-ak
(fakturazioaren % 2 eta 6 bitartekoa) eta publizitate-kanona (kate osoarentzat onuragarri
izango diren publizitate-inbertsioetarako fondoa da).

9.2.1.1. Zer da know how-a?

Know how-ak frankiziatzailearen eskarmentua eta ezagutzeak biltzen ditu. Eskuliburu
batzuetan gauzatzen da eta ikastaro teoriko batzuen bidez helarazten zaio frankiziatuari.
Adibidez, McDonald’s enpresak 9 eta 12 hilabete bitarteko trebakuntzaldia izatera
behartzen ditu bere frankiziatuak. Kontratuak irauten duen denboraldian, frankiziatzaileak
ikastaro, mintegi, etab. emango dizkio frankiziatuari, know how-a zaharkituta geldi ez dadin.

Know how-aren edukia lau multzotan bana dezakegu:

•  Finantza-plana: aurreikusitako hiru urterako aurrekontua da.
•  Negozioaren ustiapena: negozioaren kontzeptua, marketing-a, produktuak...
•  Frankiziaren irudia: logotipoa, koloreak, uniformeak…
•  Lokalaren dekorazioa: fatxada, barrualdea, argiztapena...

9.2.2. FRANKIZIAREN OINARRIZKO EZAUGARRIAK

Frankiziak egoki funtzionatzeak zenbait betebehar eta erantzukizun eskatzen dizkie, bai
frankiziatzaile eta bai frankiziatuei. Frankiziatzailea jabetza industrialaren titularra da eta
honen eginbeharra izango da, frankiziak ondo funtziona dezan, frankiziatuari metodoak
egoki jakinaraztea.

Badaude frankizia definitzen duten zenbait ezaugarri.

•  Marka-irudia

Frankizia baten indar eta egonkortasuna marka homogeneoan oinarritzen da, bezeroari
negozio-zentro guzti edo bakoitzetik jakinarazten zaiolarik. Logotipoa eta lokalaren
dekorazioa dira markaren irudia osatzen dutenak.

•  Esperientzia eta negozio-dokumentuen identifikazioa

Frankiziatzaileak dokumentu edo gida batzuen bidez negozioaren deskribapen guztia jaso
beharko du, eta ondoren dokumentu edo gida hauek frankiziatutako lokal bakoitzaren
kudeaketa osorako laguntza eskainiko die.

•  Heziketa

Frankiziatzaileak zenbait heziketa-ikastaro, seminario eta hitzaldi eskainiko dizkie
frankiziatuei, negozioaren funtzionamendu eta oinarrizko kontzeptuak argi eduki ditzaten.
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•  Frankiziatutako zentroaren irekieran laguntzak

Frankiziatzaileak gidari eta aholkulari gisa jokatuko du hasieran, lokalaren egokitze eta
aukeraketan laguntza eskainiz, hala nola frankiziatuari sor dakiokeen beste edozein
zalantza argitzeko.

•  Laguntza iraunkorra

Hasieran eskaintzen zaizkion laguntza tekniko guztiek nolabaiteko jarraipena edukiko dute
denboran zehar frankiziatzailearen eskutik, zentroaren kudeaketa egokia izan dadin
berrikuspen eta laguntza iraunkorra emanez.

•  Betebehar finantzarioak

Frankiziatzaileen eskutik jasotzen dituen ezaguturiko marka, heziketa eta laguntzak
frankiziatuak egin beharko dituen ordainketa batzuetan laburbiltzen da, hasierako inbertsio
gisa ordaindu beharreko kanon batzuetan eta ondoren epeka ordaindu beharreko royalty
batzuetan.

•  Frankiziatuak frankiziaren esklusiba dauka

Beraz, badaki bere inguruan ez dela frankiziatzaile berdinaren beste frankiziarik ezarriko.
Eragin-eremu hau kontratuan bertan finkatzen da.

•  Frankizia-kontratuaren iraupena kontratuan zehazten da

Baina betiere frankiziatuak egindako inbertsioa amortizatzea posible den denboraldirako
izango da. Gainera, kasu gehienetan berritze automatikoko klausula bat agertzen da
kontratuan. Pizza Hut-en kasuan, adibidez, kontratuaren iraupena 10 urtekoa da eta 5
urteko aldietarako berritze automatikoko klausula agertzen da.

•  Frankiziatuak ez dauka bere enpresa gidatzeko askatasunik

Frankiziatzaileak eman dion know how-ari jarraitu behar dio. Hau da, gauza guztiak know
how-ean jasotzen diren moduan egin beharko ditu: lokala dekoratu, langileak kontratatu,
software-a lortu, uniformea, ekoizpen-metodoa, errotulua, sustapen eta eskaintzak…

•  Frankiziatzaileak bere frankiziatuaren enpresa ikuska dezake

Know how-a benetan jarraitzen ari den ikusteko eta esan dion fakturazioa benetakoa den
egiaztatzeko (royalty-a eta publizitate-kanona fakturazioaren arabera ordaintzen baitira).

•  Kontratua amaitu ondoren, frankiziatuak ezin du bere kontura antzeko ezaugarriak
dituen negoziorik sortu

Kontratuan finkatutako denboraldi batean behintzat. Ikasi duen guztiaz balia daiteke
frankiziatua eta bere enpresa berriari frankiziaren know how-a aplika diezaioke; hori
elkarren arteko lehia desleiala da.

•  Frankiziatuaren enpresa eta frankiziatzailearena ez daude erlazionatuta. Guztiz
independenteak dira.
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9.2.3. FRANKIZIA-MOTAK

Jarraian, frankizia-mota ezberdinen sailkapen orokorra aurkeztuko dizuegu, sektorean
garrantzi handiena duten modalitateak sartzen saiatzen dena. Sailkapen honetatik zerbitzu
sektorea da merkatuan pisu handiena duena, bere garapen eta hazteko aukeragatik.

•  Ekoizpen-frankizia. Frankiziatzailea da negozioaren nagusia eta frankiziatuak banatzen
dituzten produktuen ekoizleak.

•  Banaketa-frankizia. Frankiziatzaileak beste enpresa batzuk ekoitzitako produktuak
aukeratzen ditu bere salmenta-puntuetatik bana daitezen.

•  Industri frankizia. Bertan frankiziatzailea nahiz frankiziatua frankizia-kontratuaren bidez
erlazionaturiko industriak dira, non, lehenak bigarrenari teknologia, produktuen
merkaturatzea, marka, prozedura administratibo eta kudeaketakoak eta salmenta-teknikak
ematen dizkion ekoizpena egokia izan dadin.

•  Zerbitzu-frankizia. Frankiziatzaileak frankiziatuari formula bereziak eskaintzen dizkio
bezeroei zerbitzuak nola eskaini behar zaizkien adieraziz.

9.2.4. FRANKIZIAREN ABANTAILA ETA ERAGOZPENAK

Frankiziak eskaintzen dituzten abantailak gero eta baloratuagoak daude merkatuan.
Frankiziatuak marka, eskala-ekonomia, finantziazio-erraztasunak eta heziketa eta zenbait
laguntzaz baliatzen dira, merkatuan egoera onean lehiatu ahal izateko.

9.2.4.1. Abantailak

•  Probaturiko negozioan sartzea. Frankiziatua frankiziatzaileak probaturiko eta
errentabilizaturiko negozioan sartzen da. Frankiziatua negozioaren nagusia da, lehendik
egiaztaturiko eskarmentu eta ezagupenez baliatuz. Honekin bakarka hastearen arriskua
asko murrizten da.

•  Aurrez jakin ditzakegu balioetsitako irabazi eta mozkinak.

•  Frankiziatzailearen “egiten jakitea” (know how) eskuratzea. Frankizia baten oinarrizko
elementua frankiziatzaileak frankiziatuari "egiten jakite (know how)" zehatza ematean datza.

•  Ezaguna den marka-irudia. Frankiziatua babestuta dago ospea duen markaz nazioan
eta nazioartean ezaguna delarik.

•  Laguntza teknikoa. Frankiziatzaileak jarraipena egitea eskaintzen dio, salmenta-
teknikak, administraritza, merchandising-a, kokapen egokiena aukeratzea, lokala
apaintzea,…

•  Hasierako heziketa eta heziketa iraunkorra. Frankiziatuari negozioaren
funtzionamendu eta kudeaketarako ikastaro, mintegi eta hitzaldiak eskaintzen zaizkio.
Frankiziatzaileak heziketa ona eskaini behar dio, ez hasieran bakarrik, baita ondoren ere.

•  Taldeko publizitatea. Promozio-kanpaina frankiziatzaileak antolatu eta aurrera
eramaten du, eta onuragarria izango da frankiziatu-talde guztiarentzat.
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•  Finantziazio-erraztasunak. Frankiziatzaile-taldeak frankiziatuei finantzaketa lortzen
laguntzen die eta finantza-talde laguntzaileekin harremanetan jartzen dituzte.

•  Kokapenean laguntzak. Frankiziatzaileak duen esperientzian oinarrituz, inguru
komertziala eta frankiziatuaren zentro berriaren esklusibitate-erradioa zehaztuko du. Lokal
egokia bilatzeak ahalegin handia eskatzen du. Ez soilik denbora aldetik, baita tokia ezagutu
eta baldintza egokienak negoziatzen ere.

•  Zeure buruaren nagusi zara.

9.2.4.2. Eragozpenak

Frankiziaren filosofia bere negozioaren ustiapenean frankiziatzaileak proposaturiko
metodoak ezartzean datza, askotan frankiziatuaren ikuspuntuarekin bat ez etorri arren.
Ezberdintasun hauek frankizia eratzeko oztopoak edo desabantailak izan daitezke.

•  Kostu gehigarriak hasierako inbertsioan. Frankizia-sarea eratzeak beste edozein
negoziok sortuko ez lituzkeen gastuak daudela esan nahi du, sarrera-kanona den aldetik.

•  Mugak kudeaketan. Negozioa kudeatu eta ustiatzeko garaian frankiziatzaileak
proposaturiko norabidea errespetatu eta jarraitu egin behar du.

•  Negozio-ustiapenean kostu gehigarriak. Ekintzaren kudeaketan frankiziatuak
frankiziatzaileari kontratuan onartutako epeetan royalty-ak ordaindu beharko dizkio.

•  Beste zentro batzuen emaitzei oso lotuta. Frankizia-sarea osatzen duten beste
zentroen emaitza ekonomikoei oso lotuta geratzen dira emaitzak. Sareko beste salmenta-
puntu batzuen gaitasun eta errendimendu baxuek zuzenean eragin dezakete irudian eta
frankizia sarearen ospean.

•  Negozio-salmenta edo eskualdaketarako mugak. Frankiziatzaileak kontratuan
zehaztutako baldintzen arabera, kontratua hausteko edo erosteko eskubidea dauka.

•  Frankiziatzailearen kudeaketari loturiko arriskuak.

! Frankiziatzaile berriak ahalegin handiagoa egingo du frankiziatu berriak bilatzen,
laguntza egokien zerbitzuan baino.

! Etikoa ez den frankiziatzaileak (irabazi-asmoa duenak) ez du frankiziatuarekiko
zuzeneko laguntza-harremana bilatzen.

9.2.5. FRANKIZIATZAILEAREN LAGUNTZA NEGOZIO BERRIAREN
KUDEAKETAN

Frankiziaren kudeaketa egokia izan liteke frankiziatzaileak eskaintzen duen hasierako eta
ondorengo ustiapeneko laguntzagatik.

Frankiziatzaileak bere jakinduria eskaintzen dio eta horren truke hasierako ordainketa eta
ondorengo aldikako royalty batzuk jasoko ditu.
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Laguntza-zerbitzuak jarraipena eduki behar du. Frankiziatzaileak noizbehinka zentro
bakoitzaren kudeaketa berrikusi beharko du eta frankiziatuari behar dituen baliabide guztiak
eskaini.

Horregatik, frankiziatzailearen laguntza bikoitzaz hitz egin dezakegu:

•  Eraketa-mementoko laguntza.
•  Frankiziaren ustiapenean beharrezko laguntza iraunkorra.

9.2.5.1. Eraketa-mementoko laguntza

Frankiziatzaileak hasiera-plana egingo du irekitzera doan eta ekintza aurrera eramateko
balio duen frankizia bakoitzarentzat. Horrela frankiziatuak nahiko ezagutza edukiko du
eraketa-mementoko zailtasunak arrakastaz gainditu ahal izateko.

Oro har, ondorengo ikuspegiak jasoko ditu:

•  Sartu beharreko merkatuaren azterketa.
•  Lokal egokiena hautatzea.
•  Pertsonal-sailean beharreko laguntza.
•  Proiektuaren finantzaketarako aukerak.
•  Lokalaren konponketa eta apainketan laguntzak. Hornitzaile eta hartzekodunen
harremana.
•  Berezko heziketa eta langilearen heziketa. Negozioa martxan jarri aurretik probako
establezimendua gidatzea, langile espezializatuen ikuskapenarekin.
•  Laguntza tekniko eta komertziala. Frankiziatzailearen laguntza, funtzionamenduko lehen
asteetan.
•  Publizitate-igorpenaren antolaketa.

9.2.5.2. Frankiziaren ustiapenean beharrezko laguntza iraunkorra

Hasieran planteatutako laguntzak jarraipena izan behar du frankiziatzailearen eskutik, aldika
berrikusiko du frankiziaren kudeaketa, baliabideak egoki erabiltzea ziurtatzearren. Horrela
laguntza iraunkorrarekin merkatuan izaten diren aldaketetara egokitzeko aukera izango du
frankiziatuak.

Normalean frankiziatuari ematen zaizkion laguntza iraunkorrak ondorengoak dira:

•  Sarrerako laguntzak. Establezimenduaren ustiapenean gerta daitezkeen arazoak
konpontzea.
•  Heziketa iraunkorra.
•  Merkatura sartzen diren kudeaketa eta merkataritza-tekniken aldaketa eta garapena.
•  Frankiziatuen alde egiten diren kontratazioak: aseguruak, material ezberdinen
hornitzaileak, arkitektoak, dekoratzaileak, eta abar.
•  Pertsonala kontrolatzeko aldikako bisitak.

9.2.6. NEGOZIOAREN KOKALEKUA. LUR-ESKLUSIBITATEA

Ekintzak arrakastaz burutu ahal izateko ezinbestezkoa da kokalekua. Kokalekua gaizki
aukeratzeak negozioak aurrera ez jarraitzea eragin dezake, eta hori frankiziatu nahiz
frankiziatzailearen errua izango litzateke, azken hau baita negozioak funtzionatu eta
arrakasta izan dezan toki egokia aukeratzeko erantzukizuna eta eskarmentua daukana.
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Frankiziatuaren zalantza nagusia, lokala noiz bilatzen hastea da.

•  Interesatuak lokala baldin badauka, egin beharko duena lokal horretara egokitzen den
frankizia aurkitzea da.

•  Interesatuak lokalik ez badauka, lokala aukeratu aurretik zein frankizia interesatzen
zaion ikustea izango da egokiena, frankiziaren aukeraketa muga bailezake lokalaren
ezaugarriak.

Lokala aukeratzerako garaian komeni da aholkulari egokiak izatea, hau da,
frankiziatzailearen laguntza edukitzea, frankizietan espezializaturiko aholkulariena edo
ibilgetu-agentziena.

Frankiziatzailea izango da seguruenik, kokalekua aukeratzen ongien lagun gaitzakeena,
berak baitaki lokalak zein baldintza bete behar dituen eta frankizia horrek arrakasta izan
dezan inguruak zer baldintza bete behar dituen.

Frankizia-aholkularitzek eskarmentu handia daukate alor horretan, eta askotan ibilgetu-
-agentziekin akordioak dituzte lokala lortzerako garaian.

Kontuan eduki behar da lokalaren ezaugarriak negozio-motaren arabera aldatu egiten
direla. Batzuek kalera irteera duten lokalak behar dituzte, beste batzuk merkataritza-
-zentroetan eta beste batzuek ez dute lokal beharrik.

Lur-esklusibitateari dagokionez, frankiziatzaileak funtzionamendu-eremua finkatu beharko
du zentro bakoitza hazi eta gara dadin. Hori ezinezkoa da frankizia-establezimenduak gertu
badaude.

Frankiziatuak frankiziatzailearekin garapen-plana berrikusi beharko du eta kontratuan garbi
definituta utzi beharko du esklusibitate-eremua zein den.

9.2.7. INBERTSIOAREN EMAITZA

Etorkizuneko edozein frankiziatuk, frankizia-kontratua sinatu aurretik, aukeratutako frankizia
hori martxan jarri ahal izateko beharrezko inbertsio guztia zenbatekoa den jakin beharko du,
eta hasierako inbertsio-planaz eta ustiapen-kontuaz baliatu negozioaren errentagarritasuna
kalkula dezan.

Frankiziatzaileak informazio ekonomikoa ahalbideratuko die frankiziatuei, normalean
inbertsio-plan eta ustiapen-aurrekontuetan datzana. Plan hauek asko alda daitezke
kokapenaren arabera.

Inbertsio-plana eta ustiapen-aurrekontua egiterakoan frankiziatuak kontuan edukiko dituen
zenbait ikuspuntu ondorengoak dira:

9.2.7.1. Aukeratutako eremuaren merkatu potentziala

Eduki dezakegun merkatuaren azterketa egokiak, lokalera iristeko erraztasun, populazioa
hazte eta abarrekin batera negozio berriaren kokaleku egokiena zein den identifika
dezakegu.
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Kokalekuaren ezaugarriak

•  Eskaintza-ezaugarriak. Faktore hauek kontuan edukiz aztertu ahal izango dugu
frankizia-lehiakideen kokapena zein den.

•  Eskari-ezaugarriak. Populazioaren gertutasuna, bezero izan daitezkeenen gastu-maila,
hedatzeko aukera eta eremuaren egokitzea aztertzeko aukera emango digu.

•  Kostu-ezaugarriak. Lehentasuna duena alokairu-gastuak, hobekuntza fiskalak eta
laguntza edo subentzioak zein diren aztertzeko aukera emango digu.

9.2.7.2. Aukeratutako lokalaren ezaugarri fisikoak

Frankizia irekitzeko zein den tokirik, lokalik egokiena esan diezagukeena frankiziatzailea da,
berak baitaki bete beharko dituen baldintzak zein diren.

Finantziazio-beharrak

Frankiziatua izango da hasierako ordainketarako dirua aurkituko duena, bankuek eskaintza
bereziak egiten baitizkiete frankiziak ireki behar dituztenei, askotan banku eta
frankiziatzailearen akordioagatik.

Pertsonal- eta soldata-beharrak

Egin beharreko azterketa finantzario sakonean, pertsonalaren aurrekontuak ondo zehaztuta
agertu beharko du.

9.2.7.3. Diruzaintza

Diruzaintzak azalduko digu gure aukera epe laburrera zein den, geure hornitzaile edo
hartzekodunei aurre egiteko.

9.2.8. FRANKIZIA-KONTRATUA

9.2.8.1. Aurrekontratua

Gune geografiko batean frankizia ezartzeko, etorkizuneko frankiziatuak denboraldi batean
(60 egun inguru) lehentasuna duela ziurtatzen duen agiria da.

9.2.8.2. Kontratua

Frankizia-kontratuak frankiziatuaren eta frankiziatzailearen arteko harreman juridikoa
jasotzen du. Bertan bakoitzari dagozkion eskubide eta betebeharrak jasoko dira. Bi
aldeentzako ezinbestekoa da kontratu hau sakon aztertzea.

Unean bertan egin beharreko berrikusketak etorkizuneko ezustekoak saihesten ditu.

Frankizia-kontratuak batez ere frankizia-arautegiak esaten duena jaso beharko du, hau da,
"frankizia-akordioa" izan behar du, non frankiziatuari markaren eskualdaketa, "egiten jakitea
(know-how)" eta negozioak funtziona dezan beharrezko laguntzak ematen zaizkion.
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Kontratu-mota honen ezaugarriak ondorengoak dira:

•  Frankiziatzaileak "egiten jakitea (know how)" eman beharko du. Honek ez du esan nahi
know how-aren eskualdaketa dagoenik, baizik eta honen definizio, ezaugarri orokor eta hori
aurrera eramateko beharrezko tresna guztiak azaltzea.
•  Kontratuaren helburu den jabetza industriala.
•  Frankiziatzaile eta frankiziatuaren eskubideak.
•  Frankiziatuari emandako ondasun eta zerbitzuak.
•  Frankiziatzaile eta frankiziatuaren betebeharrak.
•  Frankiziatuarentzako baldintza finantzarioak.
•  Kontratuaren iraupena.
•  Kontratuaren berritze-baldintzak.
•  Lagapen- edo eskualdatze-baldintzak.
•  Marka, logotipo eta abarren erabilera-arauak.
•  Frankiziatzailearen gararazteko eskubidea.
•  Kontratua hausteko klausulak. Arrazoiak hauek izan daitezke: ez ordaintzea, eragiketa-
-metodoa ez aplikatzea, errentagarritasun baxua, elkarren arteko lehia desleiala, dedikazio
eza, zentralaren irudiari ez jarraitzea…
•  Eta abar.

Frankiziatuak ez du ia kontratua idazten parte hartzeko aukerarik. Frankiziatzaileak
ezartzen dio. Hurrengo frankiziatu guztientzat oinarrizko kontratua da.

9.2.8.3. Kontratua hausteko arrazoiak

Frankizia-kontratua hausteko arrazoi nagusiak agertzen dira ondorengo taulan. Frankizietan
espezializatutako aholkularitza-enpresa batek egindako ikerketan lortutako emaitzak dira.

Arrazoiak Ehunekoa

Ez ordaintzea
Eragiketa-metodoa ez aplikatzea
Lege-betebeharrak
Errentagarritasun baxua
Elkarren arteko lehia desleiala
Establezimendua gaizki kokatuta egotea
Frankiziatuaren profil txarra
Produktuaren esklusibotasuna
Zentralaren irudiari ez jarraitzea
Dagokion eragin-esparrura ez mugatzea
Dedikazio eza
Ez daki/ez du erantzun

35’3
5’8
5’8
5’8
5’8
5’8
3’1
3’1
3’1
3’1
3’1

17’1
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9.2.9. FRANKIZIAREN ADIBIDEAK

KIROLAK:
- Corre-corre.
- Abora.
- Copy sport.
- Décimas.
- La mode des montagnes.
- Sport authority.

BIDAIAK:
- Viajes Alpinatour.
- Hippo viajes.
- Viajes Massai.

AUTOMOBIL-ZERBITZUAK:
- Autoexotica.
- Boxes.
- Elephant bleu.

BELAR-DENDAK:
- General nutrición center.

HIGIEZIN-AGENTZIAK:
- Tecnocasa.
- Grupo eras.

FARMAZIA:
- Makrofarma.

OSTALARITZA ETA JATETXEAK:
- Dunkin’ donuts.
- Grupo Sol Melia.
- Mcdonald’s.
- Pans & company.
- Pizzahut.
- Telepizza.
- Pizza world.
- Bocatta.

INPRIMATEGI ETA ERROTULAZIOAK:
- Centro anro.

PAPER-DENDA:
- Carlin hiperpapeleria.

TELEFONIA:
- Rent a phone europea.
- Vivavoce.

BESTE ZENBAIT:
- Que le compro.
- Actual sthetic.
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1. adibidea

CORRE-CORRE

ENPRESA: CORRE CORRE, S.A.
HELBIDEA: Travesia Industria, 87
HIRIA: 08907 Hospitalet de Llobregat (Bartzelona)
JARDUERA: Kirolerako jantzi eta oinetakoak.
ENPRESAREN SORRERA: 1986
KATEAREN SORRERA: 1986
ESTABLEZIMENDU-KOPURUA: 63
SARRERA-KANONA: 2.500.000 pezeta
ROYALTY-A: 132.000 pezeta /hileko
PUBLIZITATE-KANONA: Ez dute adierazi
BEHARREZKO INBERTSIO TOTALA: (sarrera-kanona barne) 11.700.000 pezeta

KONTZEPTUA 1. URTEA 2. URTEA 3. URTEA
AURREIKUSITAKO

FAKTURAZIOA: 34.000.000 pezeta 39.000.000 pezeta 45.000.000 pezeta

ESPERO DIREN
MOZKINAK: 4.000.000 pezeta 5.300.000 pezeta 7.000.000 pezeta

KONTRATUAREN IRAUPENA: 4 urte
LOKALAREN GUTXIENEKO DIMENTSIOA: 60 m2 salmentarako
GUTXIENEKO BIZTANLE-KOPURUA: 75.000 biztanle.

2. adibidea

VIAJES ALPINATOUR

ENPRESA: Eurofranchising, S.A.
HELBIDEA: Avda. de Madrid, 50
HIRIA: 28700 San Sebastián de los Reyes - Madril
JARDUERA: bidai agentzia
ENPRESAREN SORRERA: ez dute adierazi
KATEAREN SORRERA: 1992
ESTABLEZIMENDU-KOPURUA: 22
SARRERA-KANONA: 2.000.000
ROYALTY-A: salmenten % 1,5
PUBLIZITATE-KANONA: 25.000 pezeta./hil
BEHARREZKO INBERTSIO TOTALA: (sarrera-kanona barne) 5.800.000
AURREIKUSITAKO FAKTURAZIOA: ez dute adierazi
ESPERO DIREN MOZKINAK: ez dute adierazi
KONTRATUAREN IRAUPENA: 5 urte
LOKALAREN GUTXIENEKO DIMENTSIOA : 50 m2

GUTXIENEKO BIZTANLE-KOPURUA: 15.000 biztanle
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3. adibidea

McDONALD'S

ENPRESA: McDonald's Sistemas España, Inc.
HELBIDEA: José Bardasano Baos, 9 edif. Gorbea 3
HIRIA: 28016 Madril
JARDUERA: Zerbitzu azkarreko jatetxea
ENPRESAREN SORRERA: USA: 1955 Espainia: 1981
KATEAREN SORRERA: Ez dute adierazi
ESTABLEZIMENDU-KOPURUA: 14460 Espainian: 160 / Atzerrian:14300
SARRERA-KANONA: 5.000.000 + 1.800.000 pezeta
ROYALTY-A: salmenta garbien % 5
PUBLIZITATE-KANONA: Salmenta garbien % 4
BEHARREZKO GUTXIENEKO INBERTSIOA: (Sarrera-kanona barne) 65.0000.000 -
75.000.000
AURREIKUSITAKO FAKTURAZIOA: Ez dute adierazi
ESPERO DIREN MOZKINAK: Ez dute adierazi
KONTRATUAREN IRAUPENA: 20 urte
LOKALAREN GUTXIENEKO DIMENTSIOA : 400 - 600 m2

GUTXIENEKO BIZTANLE-KOPURURA: 100.000 biztanle baino gehiago.

9.3. MERKATARITZA-KONTZESIOA

Kontzesio-kontratuak tratamendu txikia izan du legeriaren ikuspegitik. Horregatik, kontratu-
-mota hau aztertzeko beharrezkoa da baldintza orokorren edukira, kontratu-ereduetara edo
sektore ekonomiko ezberdinen praktikarekin gauzatuz joan diren ildoetara jotzea.

9.3.1. KONTZESIOAREN DEFINIZIOA

Akordio honen bidez, enpresaburu batek (kontzesio-hartzaileak), berea den
establezimendua beste enpresaburu baten (kontzesio-emailearen) zerbitzura jartzen du
azken honen produktuak merkatura ditzan (berriz saltzeko esklusiba ematen zaiolarik),
hartzaile beraren izenean eta kontura (jardueraren gastu eta arrisku guztiak bere gain
hartuz), baina kontzesio-emailearen argibide eta gainbegiradapean, denboraldi mugagabez
edo mugatuz, eta gune geografiko jakin batean.

Gaur egungo enpresa-munduan, kontzesioaren erabilgarritasuna handia da. Produktu baten
ekoizle edo banatzaile handizkariak, bere ahalegin guztiak produktu horren ekoizpen edo
banaketan kontzentratzea, kontsumitzailearenganaino iristeko zeregina beste enpresaburu
baten kontura utziz, gauza garrantzitsua da.

Baina, gainera, ekoizle edo banatzaile kontzesio-emaileak beste enpresaburu kontzesio-
-hartzailearen merkataritza-jardueraren zuzendaritza eta kontrolaren zati bat lortzen badu,
sistema hau erakargarriago bihurtzen da.

Honek azal dezake merkataritza-kontzesioak jasan duen etengabeko hedapena.
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Hedapen-indar hau, ekoizle eta banatzaileen arteko lankidetza estua posible egiteko
kontzesioak duen gaitasunari zor zaio. Azken hauek lehenengoen merkataritza-sarean
integratuz joan dira eta honek lankidetza sendotu egin du.

Alde batetik, banatzaile kontzesio-hartzaileak produktuaren salmentan egoera pribilegiatua
lortzen du, esklusiboa den aldetik; eta bestetik, merkaturatze-arriskua ezabatzen duen
merkataritza-sarearen antolaketa eta kontzesio-hartzailearen baliabide eta jardueraren
kontrola lortzeko aukerak ematen dizkio kontzesio-emaileari.

Kontratu-mota honen egitura korapilatsua dela eta, antzekoak izan daitezkeen kontratuekin
erlazionatuz, garbiago ulertu ahal izango dugu:

•  Kontzesioa eta salmenta. Kontzesio-emailea saltzaile gisa eta kontzesio-hartzailea
erosle gisa kontsidera ditzakegu. Baina kontzesioa truke-kontratua baino gehiago da
(salmentaren kasuan, berriz, hori da bere oinarria), lankidetzako harremanean oinarritzen
baita. Hortik dator kontratuaren iraupena. Kontzesioan etorkizuneko salmenta eta berriz
egiteko salmentak zehazten dira; beraz, salmenta soila ez dela ikusten dugu. Kontzesio-
-hartzailea, emailearen produktuak saltzeaz arduratzen da, hau da, berari erosi eta ondoren
berriz saltzeaz, dagokion gune geografikoan.

•  Kontzesioa eta hornidura. Salmenta bera baino gehiago, kontzesioan arautzen dena
denboran zeharko produktu-hornidura da. Baina kontratua ez da kontzesio-hartzailea
hornituta egoteko helburuarekin burutzen, produktuen banaketa eraginkorragoa bermatzeko
baizik.

•  Kontzesioa eta enpresa-integrazioa. Esan bezala, kontzesioa ez da truke-modu soila,
banaketa-sareen antolaketa eta enpresa-integrazioko teknika baizik; banaketa-enpresen
taldekatzearen bidez botere ekonomikoaren kontzentrazio-teknika, alegia.

Integrazio honen eraginkortasuna, kontratuko klausula batzuen lotura-ahalmenaren
araberakoa da. Klausula hauekin menpekotasun-harremana lortu nahi da.

9.3.2. KONTRATUAREN EDUKIA

9.3.2.1. Kontzesio-hartzailearen betebeharrak

Betebehar nagusia kontzesio-emailearen produktuak merkaturatzea da; merkaturatze hau
kualitatiboki eta kuantitatiboki zehaztuta egongo da kontratuan.

Alde batetik, kontzesio-hartzaileak emailearen argibideak jarraitu behar ditu produktuen
promozio eta salmentari dagokionean (publizitatea, salneurriak, identifikazio-ikur edo
logotipoak...). Kontzesio-emailearen administrazio-, kontabilitate- eta finantza-sistemak ere
onartu beharko ditu.

Bestetik, baliteke kontzesio-hartzaileak gutxieneko produktu-kopuru bat erosteko (eta,
beraz, berriz saltzeko) betebeharra edukitzea.

Hauez guztiez gain, abstentziozko betebehar batzuk ere izan ditzakegu kontzesio-
-kontratuetan; hala nola antzeko ezaugarriak dituzten produktuak erosteko debekua, elkarri
lehia egiteko debekua…
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9.3.2.2. Kontzesio-emailearen betebeharrak

Kontzesio-kontratu jakin bakoitzean zehaztuko dira kasu bakoitzerako kontzesio-emailearen
betebeharrak. Betebehar horietan hauek azpimarra ditzakegu: publizitate-kanpainak
burutzeko konpromisoa, azalpenetarako dohaineko produktuak ematea, hornidura
finkatutako datan bermatzea…

Ekonomi izaerako betebeharrei dagokienez, berriz, ondorengo hauek aipatuko ditugu:
salneurriak finkatzeko irizpideak errespetatzea, kontzesio-hartzaileak salmenta-kopurua
gainditzen duenean deskontu berezi edo rappel-ak aplikatzea (hala hitzartuta badago)…

9.3.3. ESKLUSIBA

Kontzesio-kontratua esklusibaren oinarriaz pentsatua badago ere, posible da esklusibarik
gabe gauzatzea, alderdiek hala hitzartzen badute.

Atal honetan, banatzaile bakarra eta esklusiboa bereizi behar ditugu. Banatzaile
bakarraren kasuan, kontzesio-emaileak zuzenean saltzeko eskubidea har dezake.
Banatzaile esklusiboaren kasuan, ordea, kontzesio-emaileak ezingo du zuzenean saldu
(kontzesio-hartzailearen bitartez bakarrik sal dezake).

9.3.4. KONTRATUAREN AMAIERA

Esana dugunez, kontzesio-kontratuak denboran zehar irauten duen harremana sortzen du
kontzesio-emaile eta -hartzailearen artean. Ekoizleak uste osoa dauka kontzesio-
-hartzailearen establezimenduaren potentzialtasunean. Horrela, kontzesio-hartzaileak
etengabe lan egin beharko du bere establezimenduaren baldintzak produktuen
merkaturatze- eta banaketa-beharretara egokitzeko, eta kontzesio-emailearen konfiantza
hori mantentzeko.

Konfiantzazko harreman hau eta kontzesio-hartzailearen menpekotasun ekonomikoa
kontuan hartzen baditugu, kontzesioaren arazo nagusietako bat kontratuaren amaiera dela
ondoriozta dezakegu.

Kontratua gauzatzen denean, beharrezkoa da bere iraupena edo izaera mugagabea
zehaztea, eta batez ere, alde bateko kontratua haustearen bidezko arrazoiak (adibidez,
kontratu-hartzaileak gutxieneko kupoak ez saltzea).

Kontratua hausteko aldez aurretik jakinarazi beharra dago. Kontratuan zehaztu beharko
dira, halaber, kontratua haustearen ondorioz ordaindu beharreko indemnizazioak. Bi arrazoi
daude indemnizazio hauek ezartzeko:

•  Kontzesio-hartzaileak bere negozioa birmoldatu egin beharko du egoera berrira
egokitzeko.

•  Ekoizlearentzat egoera abantailatsua sortu da, kontzesio-hartzaileak bezeria berria lortu
edo lehendik zuena hazi duelako.

Iraupen mugatua duten kontratuetan, luzapena emateko baldintza eta eskubideak zehaztu
beharko dira.
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9.3.5. KONTZESIOA ETA FRANKIZIA

Frankizia eta kontzesioak badituzte ezaugarri komunak, hala nola ezarritako edo
gomendatutako salneurriak, salmenta-esklusiba, ez lehiatzeko klausula, produktuak
hornitzeko eta kontrolatzeko baldintzak, marka erabiltzeko eskubidea…

Baina hala ere, frankiziak baditu kontzesioak ez dituen hainbat ezaugarri propio: ezagutza,
esperientzia eta know how-aren etengabeko transferentzia; laguntza tekniko eta
komertziala; errotulua erabiltzeko eskubidea… Frankiziak hasierako inbertsioa, publizitate-
-kanona eta royalty-a ordaintzen dituen arren, kontzesioan, hitzartutako hasierako
ordainketa besterik ez da egiten.

9.4. MARTXAN DAGOEN ENPRESA EROSTEA

Jadanik martxan dagoen enpresa erosteak hainbat abantaila ditu. Abantaila hauek hainbat
arlotan eduki dezakete beren oinarria: lehendik metatutako esperientzian, merkatuan lortu
duen egoeran edo merkatuan duen irudian.

Baina, ez da nahikoa abantailak dituela esatea. Enpresa-ondarea erostea interesgarria den
ala ez erabakitzeko, beharrezkoa da abantaila hauek neurgarriak izatea.

Aipatu ditugun abantaila horiek honela laburbil ditzakegu:

•  Hasierako merkaturatze-kostuak, planifikazio-denbora (jadanik ez da beharrezkoa
jarduera hasi aurretik egiten genuen merkatu-ikerketa eta bideragarritasun-azterketa egitea)
eta eraikin, ekipamendu eta pertsonengan egin beharreko inbertsioak aurrezten dira.

•  Enpresa erosten dugun mementotik merkatu-kuota jakin bat edukiko dugu, hau da,
produktuak baditu jadanik erosleak.

•  Beste era batera sarrera mugatua izango luketen hainbat jarduera-eremutan sartzeko
ahalmena eskaintzen du.

•  Marka edo izen komertzialaren ospeaz aprobetxatzeko aukera ematen digu. Puntu
honekin kontuz ibili beharko dugu, gero aipatuko dugunez, alderantzizko kasua ematen
denean gure negozioarentzat kaltegarria izan baitaiteke.

Baina, martxan dagoen enpresa erosteak eragozpen edo oztopoak ere izan ditzake.
Abantailak zein diren hasieratik ikusten bada ere, desabantailen kasuan alderantzizkoa
gerta daiteke, hau da, kasu batzuetan ez dira jarduera hasi arte agertzen. Eta honek gure
erabakia baliogarritasunik gabe utz dezake.

Plantea daitezkeen eragozpen nagusiak hauek dira:

•  Egiturari lotutako arazo eta zurruntasunak. Hainbat arrazoik sortaraz ditzakete arazo
hauek: langilerian soberakinak izatea; makineria eta ekipamenduko aktibo zaharkituak
edukitzea; lantegi, lokal edo banaketa-puntuen kokapena desegokia izatea…

•  Ekoizpen edo merkaturatze-politika desegokiaren ondorioz irudi txarra duen enpresa
erosteko aukera. Irudia kaltetzea ezohizko zenbait egoeraren ondorio izan daiteke:
ingurugiroan sortutako kalteak, giza baliabideen politika okerrak, zerga-delituak…
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Abantaila eta eragozpenak aztertu ondoren, derrigorrezkoa da hauek baloratzea, neurtzea. Erosi
nahi dugun enpresaren ondare-balioa kalkulatzeko prozedura ezberdinak daude. Kontabilitate-
izaera, finantza-izaera eta sozietateei aplika dakizkiekeen irizpideak bereizten dira gehienetan.

9.4.1. KONTABILITATE-IRIZPIDEAK

Kalkuluaren oinarritzat enpresaren kontabilitatea erabiltzen duten irizpideak dira hauek.
Kasu honetan aztertzen den dokumentu nagusia balantzea da.

Kontabilitate-balioa merkatuko balioarekin bat ez etortzea gerta daiteke, kontabilizatu
gabeko eraikin edo lantegien birbaloratzeak edo mozkinen hazkunde-itxaropenak eta
antzeko plusbalioek balioa handitu baitezakete. Horregatik, erosi aurretik kontabilitatea
ikuskatzea oso arrunta izaten da.

9.4.2. FINANTZA-IRIZPIDEAK

Erosi nahi dugun enpresak etorkizunean lortuko dituen mozkinak hartzen dituzte kontuan
irizpide hauek. Horretarako, enpresaren bizitza iraupen mugagabekoa dela kontsideratzen
da.

Balioaren kalkuluan bi faktorek parte hartzen dute:

•  Urtero lortzea pentsatzen diren mozkinak.
•  Finantza-eguneratzea kalkulatzeko erabiliko dugun tasa (interes-tasa).

9.4.3. SOZIETATEEI APLIKA DAKIZKIEKEEN IRIZPIDEAK

Lehenik eta behin, aurreko irizpideak ere sozietateei aplika dakizkiekeela argitu behar dugu.
Baina, sozietateetan beste irizpide batzuk ere aplika ditzakegu; bere akzio edo partaidetzen
merkatuko balioa, esate baterako.

Sozietate batean erabakiak hartzeko boterea edukitzeko ez da beharrezkoa akzio edo
partaidetzen % 100 edukitzea. Nahikoa da kudeaketari buruzko erabakiak hartzeko
beharrezkoa den boterea kontzentratzeko aukera ematen duen tituluen kopuru
esanguratsua biltzea.

Gehienetan, enpresa handietan banatuagoa egoten da kapitala bazkideen artean. Kasu
hauetan, akzio edo partaidetzen ehuneko txiki batek erabakiak hartzeko boterea ematen
die, enpresaburu indibidualak izango balira bezala.

Titulu hauen balioa merkatuko prezioek ematen dute gehienetan. Titulu hauek eskuz
aldatzeko modukoak badira eta merkatu ofizial batean kotizatzen badute (burtsan,
adibidez), ondorengo eragiketaren emaitza izango da ordaindu beharreko kopurua:

Ordaindu beharrekoa = Titulu-kopurua x Kotizazioa

Merkatu ofizialen batean kotizatzen ez duen enpresa baldin bada, tituluen balio hurbildua
(teorikoa), sozietatearen ondare garbia titulu-kopuruaz zatituz kalkulatuko dugu.
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1. Definitu know how-a.

2. Zehaztu sarrera-kanona, publizitate-kanona eta royalty-aren erabilerak.

3. Frankiziatuaren enpresa eta frankiziatzailearen enpresa, berdinak al dira?

4. Zein da frankizia-kontratua hausteko arrazoi nagusia?

5.  Aipatu frankiziaren abantailak.

6. Ikuska al dezake frankiziatzaileak frankiziatuaren enpresa?

7. Frankiziatuak askatasun osoa al du bere enpresa gidatzeko?

    ERREPASOKO ARIKETAK
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     ARIKETA PRAKTIKOAK

1. Frankizia-zerrendatik abiatuta, kalkulatu zure profil profesionalera gehien egokitzen direnetan
ordaintzen den sarrera-kanona.

2. Dauden frankizietan, zein izango litzateke egokiena zure profil profesionalaren arabera? Zergatik?

3. Aukeratu duzun frankiziarekin harremanetan jarri eta eskatu berari buruzko informazioa.

4. Saiatu frankizia bati buruzko hitzaldia prestatzen.
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10.1. EUSKAL AUTONOMIA-ERKIDEGOKO ZERGA-SISTEMA

Euskal Autonomia Erkidegoak berezko zerga-sistema dauka, zerga-administrazioak
bakarrik arautzeko eta kudeatzeko eskubideak bere gain gelditzen baitira. Dena dela,
Ekonomia Itunean bertan jasotzen dira zerga-harmonizaziorako arauak, Euskal Autonomia
Erkidegoko zerga-sistema eta Espainiako gainerakoak bata bestera egokitzearren.

Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-eskubidea hiru herrialde historikoetako erakundeetan
datza, hau da arabako, bizkaiko eta gipuzkoako erakundeetan. Hala ere, eusko
legebiltzarraren esku dago zerga-koordinazio, -harmonizazio eta -lankidetzako arauak
onartzea. ahalmen horiek erabilita, eusko legebiltzarrak 3/1989 legea onartu zuen; horren
bidez garatu ziren helburuak eta eratu Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-koordinazio
organoa. Organo horretan Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundietako ordezkariak daude,
eta hiru herrialdeen arteko koordinazioa, lankidetza eta harmonizazioa bilatzea du helburu.

Horiek horrela, lurralde historikoek zergak arautzeko ahalmena eta diru-bilketa egiteko
autonomia dituzte. Ekonomia Itunean printzipio orokorrak eta harmonizazio- nahiz
lankidetza-arauak jasotzeaz gain, lotura-puntuak ere badakartza, hau da, euskal araudia
edo araudi erkidea noiz erabili behar den jakiteko arauak, eta zergak ordainaraztea zein
administraziori, foru-mailakoari ala lurralde-erkidekoari, dagokion.

Finantza-ikuspegitik, Autonomia Estatutuaren eta Ekonomia Itunaren aplikazioak erakunde-
-finantzaketan egoera desorekatua sor ez dezan, Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako
Administrazioari zerga-baliabide batzuk eskualdatzen dizkio Estatuaren eskumenekoak
diren karga orokorrei aurre egiteko. Karga hauetan nazioarteko harremanak, defentsa eta
indar armatuak, aduana- eta arantzel-erregimenak eta eremu edo interes orokorreko
garraioa azpimarratu behar dira.

Euskal Autonomia Erkidegoak egiten duen ekarpen honi kupoa deritzo, eta bere
kuantifikazioa Estatuko kargen dimentsioak ezartzen du. Hortaz, Euskal Autonomia
Erkidegoak kupoa ez dio Estatuari bere bitartekoen arabera ordaintzen, Estatuaren karga
orokorren arabera baizik. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoak bere ahalmen edo errenta
erlatiboaren arabera egiten du ekarpena, kupoa Estatuaren karga orokorrei ekarpena
egiteko duen ahalmenaren indize erlatiboa aplikatzearen emaitza baita.

Sistema osatzen duten zerga guztiak foru-ogasunetatik bildu eta kudeatu egiten dira,
itunaren arauetan ezarritako baldintzetan.

Arauen ikuspuntutik, eta zuzeneko zergei dagokienez, EAEk berezko zergak ditu, hala nola
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ondare Zerga,
eta Oinordetza eta Dohaintza Zerga.

Zeharkako zergei dagokienez, bi zerga handien arteko harmonizazio-maila ia erabatekoa
da (Balio Erantsiaren Zerga eta Zerga Bereziak), zerga horien izaerak berak hartara
behartzen baitu; gainera, Europako Batasunean ere harmonizaturik daude. Horiek horrela,
foru-ogasunen eskumenak zergaren kudeaketaren alderdi jakin batzuetara mugatzen dira.
Aitzitik, zeharkako zergetan hirugarrena diru-bilketan, hots, Ondare Eskualdaketen eta Agiri
bidezko Egintza Juridikoen Zerga euskal erakundeen esku geratzen da hein handi batean.

Itundutako zergek daukaten pisuaren berri jakiteko, ikusi besterik ez dago daukaten diru-
-bilketaren kopurua.
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Jarraian zuzeneko eta zeharkako zenbait zerga ikusiko ditugu.

10.2. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA (JEZ)

Herri-izaerako zerga erreala da Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga.

Nahiz eta udal-izaerako zerga izan zenbait alderdi Estatuko ogasunaren eskuetan daude.
Horren ondorioz zenbait zeregin elkarbanatuta geratzen dira. Horrela zerga-ikuskapena,
Estatuko ogasunari dagokiona, eskatzen duten udal, aldundi edo autonomia-erkidegoen
eskuetan geratuko da.

Jarduera enpresarial, profesional edo artistikoa garatze hutsagatik ordaintzen da zerga hau,
hau da, enpresaburu modura jarduteagatik bakarrik, irabaziak ala galerak edukitzen diren
kontuan hartu gabe.

Baina badaude jarduera burutzen duten eta zerga hau ordaintzera behartuta ez dauden
zenbait erakunde:

•  Estatu eta administrazio publikoko erakunde ofizialak (bai Estatu-, autonomia- edo
udal-mailakoak).
•  Ikerketan aritzen diren zenbait erakunde publiko.
•  Irakaskuntza-establezimenduak.
•  Ongintza-erakundeak, Gurutze Gorria esaterako.

Zerga hau kalkulatzerakoan zergapeko kuota eduki behar da kontuan; kuota hau zergaren
tarifak aplikatzean sortzen da. Tarifa hauek aplikatu ahal izateko zenbait baldintza bete
behar dira:

•  Tarifak zergaren kuota minimoak kontuan izango ditu, zerga-elementuen arabera
sortuko direnak. Zerga-elementuak ondorengoak dira:

! Instalatutako potentzia.
! Langile-kopurua.
! Eskubidezko populazioa.
! Ikuskizun-lokaletako edukiera.
! Lokalen azalera.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ)
Sozietateen gaineko zerga
Ondare-zerga
Oinordetza- eta Dohaintza-zerga

Zuzeneko zergak

Balio Erantsiaren Zerga (BEZ)
Zerga Bereziak

Zeharkako zergak
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•  Zerga-kuota kalkulatzeko gutxieneko kuotaz gain, jarduera burutzen den lokalen azalera
ere kontuan izango da.
•  Udalek tarifa minimoak haz ditzakete koefizientea aplikatuz, eta hau herriko biztanleen
araberakoa izango da.
•  Tarifen aplikazioak ondoren lortzen den kuota grabatu behar den jardueraren
irabaziaren % 15a baino handiagoa ezingo da izan.

Zergapetu behar den epea, urte naturala izango da, jarduera geroago hasten den kasuetan
izan ezik, bertan hasten denetik urte bukaera arteko epea hartzen baitu.

Kuota nola osatzen den:

1.- Jarduera ekonomikoari dagokion epigrafe-zenbakia identifikatu.

2.- Tarifa eta aurkitu beharreko kuotak aplikatu.

! Udal-, probintzia- edo nazio-mailako kuotak izan daitezke, aurkakoa esaten ez bada
udal-kuotatzat kontsideratuko direlarik.

! Zergaren tarifetan 3 kuota ezberdin azaltzen dira:

– Gutxieneko udal-kuotak.
– Probintzia-kuotak.
– Estatu-mailako kuotak.

! Kuotak kantitate finkoaren bidez azal daitezke edo zerga-elementu batzuen bidez.

3.- Kuota finkoa ez den kasuetan, eta zerga-elementuez adierazten denetan, beraiek
aplikatu.

4.- Lokalaren azalerari dagokion zenbatekoa atera zergaren argibideetan agertzen den
eran.

! Lortzen dugun zenbatekoari "Azalera-elementuko balioa" deritzo, probintzi edo
Estatu-mailan.
! Udal kuotetan, balio honi koefiziente zuzentzaile batzuk aplikatzen zaizkio eta balio
honi "Zuzendutako azalera-elementuaren balioa" deritzo.

5.- Epigrafean agertzen den kuota (bai finkoa edo elementuen bidez kalkulaturikoa) eta
azalera-elementuko balioa batuz KUOTA OSOA eratzen dute.

Azaltzen diren kuota-klaseak kontuan edukiz, aurki ditzakegu:

! Udal-kuota bada: Gutxieneko udal-kuota osoa.
! Probintzia-kuota bada: Probintzia-kuota osoa.
! Estatu-kuota bada: Estatu-kuota osoa.

6.- Probintzia- edo Estatu-kuotaz hitz egitean, horrela lorturiko kuota osoari
ZERGA-KUOTA deritzo. Eta normalean bat etorriko da ZERGA-ZORRAREKIN.

7.- Udal-kuoten kasuan, gainera, ondorengo kasu hauek jarraitu behar dituzte:

Lokalaren azalera = m2 x pta./m2
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! Zerga-kuota lortzea:
Gutxieneko udal-kuota osoa x hazkunde koefizientea x egoera-indizea = ZERGA - KUOTA
Hazkunde-koefizientea; udalak finkatutakoa.
Egoera-indizea; jarduera burutzen den kale edo eremuaren araberakoa.

! Zerga-zorra lortzea:

Ondorengo irudian kuota kalkulatzeko prozesu bat agertzen da.

Esparruaren arabera desberdina da ordaindu beharreko kuota. Zenbat eta esparru
zabalagoa, hainbat eta kuota altuagoa.

Garatu nahi dugun jarduera ezberdin bakoitzagatik eman beharko dugu alta JEZean.
Tabernaren kasuan, adibidez, jangela jarri nahi badugu edo tabakoa saldu edo bilar-mahaia
jarri, jarduera berri bakoitzeko alta eskatu beharko dugu JEZean.

Zerga-elementuetan izaten den edozein aldaketa jakinarazi egin beharko dugu, aldaketa
% 20koa baino handiagoa denean. Kuotaren aldaketak jakinarazpenaren hurrengo
ekitaldian izango dira.

Adibidez, gure negozioaren lokala 100 m2-tik 150 m2-ra zabaldu dugu. Aldaketa % 20koa
baino handiagoa da, beraz, Zerga Agentziari jakinarazi beharko diogu. Baina, 20 m2 saltzea
erabakitzen dugunean, aldaketa % 20koa baino txikiagoa izan arren, jakinaraztea
interesatzen zaigu, kuota murriztea lortzeko.

Gutxieneko
 Probintzia-errekargua

udal-kuota   x       edo +  zerga-kuota = ZERGA-ZORRA
 Autonomia-erkidegoko errekargua

osoa
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PROBINTZIA-/ESTATU-KUOTAUDAL-KUOTA PROBINTZIA-/ESTATU-KUOTAUDAL-KUOTA

Tarifa-kuota

Finkoa Zerga-elementuen
bidez lorturikoa+

Zuzendutako azalaren balioa

- Zuzendutako azalera.
- Azalera konputagarria.
- Zuzentze-koefizientea.
m2 x pta./m2

Azalareraren balioa

- Zuzendutako azalera.
- Azalera konputagarria.

=
Gutxieneko udal-kuota

x
Hazkunde-koefizientea

x
Egoera-indizea

=
Zerga-kuota

+
Autonomia-erkidegoko/probintziako
errekargua

ZERGA-ZORRA

=
Estatu-/probintzia-kuota

x
Zerga-kuota

x

ZERGA-ZORRA
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10.3. SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Sozietateen gaineko Zerga izaera pertsonala eta zuzenekoa duen zerga da. Sozietateen
eta gainerako erakunde juridikoen errenta kargatzen du. Eta horren arabera, itundutako
zerga da, autonomia-erkidegoaren eskumenekoa. Beraz, herrialde historikoetako
erakundeek mugarik gabe arau dezakete zerga hau, betiere Itunean bertan ezarritako
harmonizazio-printzipioak errespetatzen badituzte.

Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakundeei aplikatzen zaie zerga honi
buruzko euskal araudia. Erakundeko eragiketa guztien zenbatekoa urtean 500 milioi
pezetatik gorakoa bada, erakundeak eragiketen % 25etik gora Euskal Autonomia
Erkidegoan burutu behar ditu, Ekonomia Itunean ezarritako baldintzetan. Zergaren arau-
-lotura horren arabera, beraz, erakundea araudi bakar bati lotuko zaio, forukoari ala
erkidegokoari.

Itunean, gainera, zerga ordainarazteko lotura-puntua ere badakar. Zerga ordainaraztea
erabat foru-ogasunei dagokie, baldin eta egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan
badago, eta aurreko urteko eragiketak 500 milioi pezetatik gorakoak izan ez badira,
eragiketak non burutzen diren begiratu gabe.

Zerga honetan, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren modura, erakunde batek, araudi bakar
bat erabiliz, zenbait administrazioren artean bana dezake likidazioaren emaitza, kargatzen
den egintza lurralde-esparru batean baino gehiagotan burutu bada. Izan ere, erakundea bi
lurraldetan aritzen denean, eta eragiketen zenbatekoa 500 milioi pezetatik gorakoa denean,
horrela jokatuko da, eta zergak ordaintzea lurralde bakoitzean ekitaldiaren barruan
egindako eragiketen gorabeheran egingo da.

Ikus dezagun eskema baten bidez aplikatzekoa den arautegia.

ERAGIKETA-
-BOLUMENA

EGOITZA
FISKALA ERAGIKETAK TRIBUTAZIOA APLIKAGARRI

DEN ARAUDIA
Euskal
Erkidegoa 0-% 100 bitartean % 100 Euskal Erkidegon Euskal Erkidegoa

<500 milioi
Estatua 0-% 100 bitartean % 100 Estatuan Estatua

> % 25 Euskal Erkidegoan Euskal Erkidegoa

< % 25 Euskal Erkidegoan
Eragiketa bolumenaren
menpe Estatua

% 100 Euskal Erkidegoan % 100 Euskal Erkidegoan Euskal Erkidegoa
Euskal
Erkidegoa

% 100 Estatuan % 100 Estatuan Estatua

> % 25 Estatuan Estatua

< % 25 Estatuan
Eragiketa bolumenaren
menpe Estatua

% 100 Euskal Erkidegoan % 100 Euskal Erkidegoan Euskal Erkidegoa

>500 milioi

Estatua

% 100 Estatuan % 100 Estatuan Estatua
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Lehen aipaturiko arauak, bai egoitzadun erakundeei eta bai egoitza gabe baina
establezimendu iraunkorra duten erakundeei aplikatzen zaizkie. Establezimendu
iraunkorraren bitartez lortu ez diren errentak kargatzen direnean, errentak lortu diren
lurraldeko Administrazioaren menpe egongo da ordainaraztea.

10.3.1.  SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN EZAUGARRIAK

Euskal Autonomia Erkidegoko herrialde historikoetan indarrean dauden Sozietateen
gaineko Zergari buruzko Foru Arauak ezberdinak dira herrialde historiko bakoitzean.

Hiru foru-arauak oso antzekoak dira, zenbait ataletan diferentzia txiki batzuk egon arren.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko informazio xeheagoa herrialde historikoetako
araudietan aurki daitekeen arren, aipaturiko arauen ezaugarri nagusiak hauek dira:

1. Egintza zergagarria

Zergapeko egintza subjektu pasiboak errenta lortzea da, jatorria edonolakoa izanda ere.

2. Zerga-oinarria

Zerga honek zamatzen duena irabaziak dira, hau da, galdu-irabazien kontuko saldoak
adierazten digun kopurua (irabaziak ditugun kasuan), eta Foru Arauan agertzen diren
doikuntzak jarriz zuzendu egiten da, eta, hala balitz, aurreko ekitaldietako zerga-oinarri
negatiboekin konpentsatuz, txikiagotu egingo da.

Amortizazioa

– Foru-arauek amortizazio-taula sinplea eta praktikoa dakarte.
– Normalean amortizazio-askatasuna aitortzen zaie ibilgetu material eta
immaterialeko atalei, banakako balioa 100.000 pezetatik gorakoa ez bada. Baita
enpresaren poluzioa txikiagotzeko eta zuzentzeko aktibo berrien atalei ere. Eta,
halaber, amortizazio-askatasuna aitortzen zaie lur poluituak garbitzearekin zerikusia
duten ibilgetu material eta immaterialeko atalei.
– Hitzarmen kolektiboan, hurrengo 3 urteetan mantentzeko konpromisoarekin,
gutxienez lanaldiaren % 10 murriztea eta langile-kopurua % 10 gehitzea izenpetu
den enpresetan, amortizazio-askatasuna egongo da dagoen ibilgetu materialeko atal
guztietarako eta berriki erositakoetarako.
– Merkataritza-fondoa eta beste ibilgetu immaterialak 5 eta 10 urte bitartean
amortizatzeko aukera izatea.

Balorazio-arauak: diru-zuzenketa

– Plusbalioak zuzentzeko sistema erraza ezartzen da, inflazioaren eragina
ezabatzeko errenta jakin batzuetatik, hau da, ibilgetu material eta immaterialeko
ondare-atalak eskualdatzetik lorturiko errentetatik.
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Zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa

– Zerga-oinarri negatiboak konpentsatu ahal izango dira aurreko eta ondoko
hamabost urteetan amaitzen diren zerga-aldietako oinarri positiboekin.

3. Likidazio-oinarria

Zerga-oinarriari Foru Arauan ezarritako murriztapenak kenduz gero likidazio-oinarria lortuko
dugu.

– Enpresa sortu berriek zerga-oinarria murriztu ahal izango dute lehenengo lau
ekitaldietan % 90, 75, 50 eta 25, hurrenez hurren, betiere baldintza batzuk betetzen
badituzte.

4.- Zerga-tasa

– Tasa orokorra % 32,5.

5. Kendu beharrekoak

Aktibo finko materialetan inbertsioak sustatzeko kendu beharrekoak
– Aktibo finko material berrietan inbertsioak egiteagatik kendu beharrekoa.
– Kultura-ondasunetan, zinemaren eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean eta
liburu-argitalpenetan inbertsioak egiteagatiko kendu beharrekoa.

Enpresen finantzaketa sustatzeko kendu beharrekoak
– Inbertsio Emankorretarako Erreserba: % 10eko kenkaria, erreserba berezi
horretara bideraturiko zuzkidurengatik.
– Errenta aldakorreko baloreak erostea: % 5eko kenkaria, errenta aldakorreko
baloreak erosteagatik.

Zenbait jarduera sustatzeko kendu beharrekoak
– Ikerketa eta garapen-jarduerak egiteko kendu beharrekoa: % 20, ikerketa eta
garapen-jardueretako inbertsioengatik; eta % 50, aurreko bi urteetan egindako
inbertsioen batezbestekoaren gorakoagatik.
– Ingurugiroa zaindu eta hobetzeko kendu beharrekoa: % 15.
– Esportazioagatiko kendu beharrekoa: % 25.
– Lanbide-heziketako gastuengatiko kendu beharrekoa: enpresako langileen
lanbide-heziketako gastuen % 10.
– Enplegua sortzeko kendu beharrekoa: 600.000 pta. pertsona/urte, aurreko
ekitaldiko plantilako batez bestekotik hazteagatik, baldin eta lan-kontratua
mugagabekoa bada, eta hazkundeak bi urtez badirau. Lana banatzeko akordioa
dagoenean

6. Enpresa txiki eta ertainen erregimen berezia

Foru Arauaren erregimen berezia dela bide, enpresa txiki eta ertainak suspertu egin nahi
dira. Erregimen bereziaren xehetasunak:

– Enpresa txikietarako karga-tasa berezia: Araban eta Gipuzkoan: % 30,
urtebeteari dagozkion likidazio-oinarriak 0 eta 10 milioi pta. bitartekoak direnean.
Bizkaian: % 30, 0 eta 10 milioi pta. bitarteari dagokion likidazio-oinarriari; eta % 32,5
likidazio-oinarriaren gainerakoari.

– Enpresa txikietarako, amortizazio-askatasuna; eta ertainetarako, taulan
ezarritako gehienezko koefizienteen 1,5ean indexaturiko amortizazioa. Fiskalki
babestuta dauden Kooperatibentzat % 20koa da.
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Atzerapen-tratamenduaren partez, salbuespen-tratamendua ezartzen da ibilgetuaren atalak
besterentzetik lorturiko gainbalioetarako, betiere 50 milioi pezetatik gorakoak ez badira.
Nortasun juridiko propioa duen edozein sozietate edo erakunde dago zerga hau ordaintzera
behartuta:

– Sozietate Anonimoa.
– Lan-sozietatea.
– Sozietate Mugatua.
– Kooperatiba Sozietatea.
– Sozietate Kolektiboa.
– Sozietate Komanditarioa.

Ondasun-erkidegoek eta Sozietate Zibilek ez dute inoiz zerga hau ordainduko.

Adibidea. Pentsa dezagun aurreko ekitaldian 2.000.000 pezeta ordaindu genituela
 Sozietateen gaineko Zergagatik. Beraz, epeka ordaintzen badugu, epe bakoitzean
 2.000.000 x % 20 = 400.000 pezeta ordainduko ditugu. Ekitaldi-amaieran
1.500.000 pezeta ordaintzea atera bazaigu, jadanik ordainduta edukiko ditugu
1.200.000 pezeta.

10.4. PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA.
(PFEZ)

PFEZ zuzeneko zerga da, izaera pertsonala eta subjektiboa dauka, eta pertsona fisikoen
errenta zergapetzen du. Ekonomia Itunaren arabera itundutako zerga da, Autonomia
Erkidegoaren eskumenekoa. Lotura-puntua zergadunaren ohiko bizilekua da; horregatik,
Foru Aldundiak zergadunei ohiko bizilekua Autonomia Erkidegoan izatea eskatuko die.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ezaugarriak

PFEZ orain dela gutxi erreformatu da, 1998. urtean, eta harmonizazio-maila handia lortu da
hiru lurralde historikoetako PFEZen artean.

Zerga honek pertsona fisikoek lortutako errentak zamatzen ditu. Errenta hauek bost taldetan
sailkatzen dira. Guztien baturak, urtean lortutako guztizko errenta emango digu, hau da,
ezarpen-oinarria.

Zergadunaren errentaren osagaiak honako hauek dira:

•  Menpeko lanaren errendimendu garbia: sarrera guztiak – gastu kengarriak.
•  Kapital higigarriaren errendimendu garbia: sarrera guztiak – gastu kengarriak.
•  Kapital higiezinaren errendimendu garbia: sarrera guztiak – gastu kengarriak.
•  Jarduera profesional edo enpresarialen errendimenduak.
•  Ondarearen handiagotzea eta txikiagotzea.

Badira, halaber, zerga honetatik salbuetsita dauden beste errenta batzuk.

Hau ikusirik, nola kalkula dezakegu PFEZari dagokion likideziaren emaitza?
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Zerga-oinarri orokorra eta oinarri berezia batuz ezarpen-oinarria ateratzen da, eta hurrengo
datu hauek hartzen dira kontuan: errenta-mota bakoitzaren etekin osoak eta gastu
kengarriak; berariazko tratamenduen aplikazioa (lanaren etekinen hobariak, etekinak sortu
diren garaiko urte-kopurua, erosketa-balioaren eguneratzea, ohiko etxebizitzan berriz
inbertitzea, errenten konpentsazioa eta integrazioa...)

Zerga-oinarri berezian bi urtetik gorako epealdian sorturiko ondare-irabaziak eta galerak
sartuko dira, baldin eta ondare-atalak saltzeagatik argitara ateratzen badira.

Oinarri berezia lortu ondoren, likidazio-oinarri orokorra aterako da zerga-oinarri orokorretik.
Horretarako, ondorengo murriztapenak egingo dira: konpentsaziozko pentsioak
ordaintzeagatik, janarietarako urtesariengatik, ekarpenengatik (mutualitate, pentsio-plan eta
aurreikuspen sozialetarakoak), eta baterako tributazioagatik (550.000 pta.).

Likidazio-oinarri orokorrari zergaren eskala aplikatuko zaio kuota osoa ateratzeko.
Likidazio-oinarri bereziari, zeina zerga-oinarri bereziarekin bat etorriko baita, % 20ko karga
berezia aplikatzen zaio.

Likidazio-oinarria
...raino Kuota Oinarriaren

gainerakoa Tasa

550.000 0 500.000 % 17,00
1.050.000 85.000 1.800.000 % 25,00
2.850.000 535.000 2.100.000 % 30,00
4.950.000 1.165.000 2.100.000 % 38,00
7.050.000 1.963.000 3.950.000 % 44,00

11.000.000 3.701.000 hortik aurrera % 50,00

Kuota osoa kalkulatu ondoren, dagozkion kenkariak aterako dira: familia-kenkariak
(konturako ondorengoengatik, seme-alabentzako janarietarako urtesaria ordaintzeagatik,
zergadunarekin bizi diren aurrekoengatik), minusbaliotasun-kenkariak, ohiko etxebizitza
erosteko inbertsio eta finantzaketagatiko kenkariak, ohiko etxebizitza alokatzeagatiko
kenkaria, ekonomia-jarduerak sustatzeko kenkariak, emateengatiko kenkaria, ezarpen
bikoitzagatiko kenkaria, eta beste zenbait.

Kuota osoari egin beharreko kenkariak kentzen badizkiogu, zergaren kuota garbia ateratzen
zaigu. Horixe da zergadunak ordaindu behar duen zenbatekoa.

Azkenik, likidazioaren emaitza honako diferentzia hau izango da: kuota garbiaren eta
kontura sarturiko zenbatekoen artekoa.
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PFEZ-EN OINARRIZKO ESKEMA
ZERGADUNAREN ERRENTA

•  lanaren etekinak - gastu kengarriak
•  ekonomia-jardueren etekinak - gastu kengarriak
•  kapitalaren etekinak - gastu kengarriak
•  ondare-irabaziak eta galerak - gastu kengarriak
•  errentak egoztea – gastu kengarriak

EZARPEN-OINARRIA
Zerga-oinarri

orokorra
Zerga-oinarri

berezia
Murriztapenak:

•  konpentsaziozko pentsio-ordainketagatik eta
janarietarako urtesariengatik,

•  borondatezko Aurreikuspen Sozialeko Erakundeei
egindako ekarpenengatik eta pentsio-planengatik,

•  baterako tributazioagatik.

Bat dator Likidazio-oinarri bereziarekin.

LIKIDAZIO-OINARRIA

Likidazio-oinarri orokorra Likidazio-oinarri berezia
Zergaren eskala

aplikatzea
% 20ko tasa berezia

aplikatzea

KUOTA OSOA
Kenkariak:

•  familia-kenkariak,
•  minusbaliotasun-kenkariak,
•  ohiko etxebizitzagatiko kenkariak,
•  ekonomia-jarduerak sustatzeko kenkariak,
•  emateengatiko kenkariak,
•  ezarpen bikoitzagatiko kenkariak,
•  bestelako kenkariak.

KUOTA GARBIA

KONTURAKO ORDAINKETAK

LIKIDAZIOAREN EMAITZA

Sozietateen gaineko Zerga ordaintzera behartuta ez dauden enpresa guztiek ordaindu
beharko dute PFEZa:

•  Enpresa indibidualek.
•  Ondasun-erkidegoek (ez erkidegoak berak, bertako partaideek baizik).
•  Sozietate Zibilek (nortasun juridikoa izan edo ez izan).
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Bi sistema daude lortutako mozkinak aitortzeko:

•  Zuzeneko balioespena: Sozietateen gaineko Zergaren kasuan esandakoaren arabera
kalkulatzen da mozkina. Metodo hau erabiltzen dute enpresaburu handiek.
•  Enpresaburu txikiek ere zuzeneko balioespenaren arabera ordain ditzakete beren
zergak, baina balioespen objektiboa erabiltzeko aukera ere ematen zaie. Kalkulatzen
errazagoa da eta ez dira hainbeste eskakizun bete behar. Bitan banatzen da:

! Koefiziente bidezko balioespen objektiboa.
! Zeinu, indize edo modulu bidezko balioespen objektiboa.

10.4.1.  ZUZENEKO BALIOESPENA

Balioespen objektiboko bi modalitateetako mugak gainditu edo ez, balioespen objektiboari
uko egiten diotenek erabiliko dute zuzeneko balioespena.

Zuzeneko balioespenak ondorengo betebeharrak ditu:

•  Kontabilitatea zehatz eraman beharko dute.
•  Konturako ordainketak egin beharko dituzte hiruhilero. Ordainketa hauen zenbatekoa,
urte-hasieratik dagokion hiruhileko bukaeraraino lortutako irabazien % 20koak izango dira
(aurreko hiruhilekoan egindako ordainketak kenduta). Adibide baten bidez garbiago ikusiko
dugu.

ADIBIDEA. Zuzeneko balioespeneko ordainketak:

Lehenengo hiruhilekoa:
Sarrerak = 100
Gastuak = 40
Mozkina = 60
60 x % 20 = 12 (hau da ordaindu beharrekoa).

Bigarren hiruhilekoa:
Lehenengo sei hilabetako sarrerak = 240
Lehenengo sei hilabetako gastuak = 130
Mozkinak = 110
110 x % 20 = 22
22 – 12 (lehenengo hiruhilekoan ordaindutakoak) = 10 (bigarren hiruhilekoan ordaindu
beharrekoa)

Zuzeneko balioespenak behartzen dituenak:

Sarrerak > 50.000.000
Enpresaburuak Langileak > 12

Balioespen objektiboa ukatzea.

Sarrerak > 5.000.000
Profesionalak Langileak ≥ 1

Balioespen objektiboa ukatzea.
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Hirugarren hiruhilekoa:
Sarrerak = 600
Gastuak = 280
Mozkinak = 320
320 x % 20 = 64
64 – 12 (lehenengo hiruhilekoa) – 10 (bigarren hiluhilekoa) = 42 (hirugarren hiruhilekoan
ordaindu beharrekoa).

Eta berdin egingo genuke laugarren hiruhilekoan.

10.4.2.  KOEFIZIENTE BIDEZKO BALIOESPEN OBJEKTIBOA

Zeinu, indize edo modulu bidezko balioespen objektiboan sartzen ez diren jarduerak
burutzen dituzten eta, gainera, honako baldintza hauek betetzen dituzten enpresaburu eta
profesional guztiei aplikatuko zaie modalitate hau:

Nola kalkulatzen dira mozkinak modalitate honetan? Formula bat erabiliko dugu:

•  Sarrerak: ekitaldi ekonomikoan zehar lortutako guztiak.
•  Gastuak: ondorengo gastu hauek bakarrik:

! Pertsonal-kostua.
! Salgaien erosketa.
! Energia- eta ur-kontsumoa.
! Lokalen errentamenduak.
! Eskatutako maileguen interesak.
! Zerga ez estatalak.
! Konponketak.

•  Lortutako emaitzari kendu behar zaiona:
! % 20, eraikuntza, meatze edo ekoizpen-jardueren kasuan.
! % 15, merkataritza, nekazaritza, arrantza, abeltzaintza edo zerbitzuetako jardueren
kasuan.
! % 10, profesionalen kasuan.

Lortzen dugun emaitza, aitortu behar den mozkina da.

Sarrerak – Gastuak = Mozkinak

Koefiziente bidezko balioespen objektiboak behartzen dituenak:

Sarrerak < 50.000.000
Enpresariak Langileak < 12

Zeinu, indize edo moduluen barnean ez egotea

Sarrerak < 5.000.000
Profesionalak

Langileak: bat ere ez.
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Zuzeneko balioespenarekin gertatzen den moduan, hiru hilabetekako konturako ordainketak
egin behar dira kasu honetan ere. Ordainketa hauen zenbatekoa, urte hasieratik dagokion
hiruhilekoaren bukaera arte lortutako irabazien % 20koak izango dira (aurreko hiruhilekoan
egindako ordainketak kenduta).

10.4.3.  ZEINU, INDIZE EDO MODULU BIDEZKO BALIOESPEN
OBJEKTIBOA

Ekonomia Ministerioa da balioespen honetan sartzen diren jarduerak zein diren zehazten
dituena, horretarako bete behar dituzten baldintza guztiekin batera.

Mozkinak kalkulatzeko, zeinu, indize edo modulu batzuk ezartzen dira jarduera
bakoitzarentzat eta bakoitzari balio bat ematen zaio. Etxetresna elektrikoak konpontzeko
lantegien adibidea ikusiko dugu jarraian:

Etxetresna elektrikoak konpontzeko lantegiak

Lantegiak Unitatea Balioa
" Soldatapeko langileak Pertsonako 640.000
" Soldatapeko ez diren langileak Pertsonako 2.315.000
" Lokalaren azalera m2-ko 2.500

Datu hauek ezagutu ondoren, soldatapeko langile-kopurua bere balioaz biderkatuko dugu;
eta berdin egingo dugu soldatapeko ez diren langile-kopuruarekin eta lokalaren metro-
-kopuruarekin. Biderkadura guztiak batu egingo ditugu eta horrela, errendimendu garbia
lortuko dugu.

Kasu batzuetan zuzenketa batzuk egin beharko dizkiogu errendimendu honi. Dimentsio
txikiko jardueren kasuan1, adibidez, % 20ko deskontua aplikatzen zaio errendimendu
garbiari.

KASU PRAKTIKOA

Pentsa dezagun lantegian jabeak bakarrik lan egiten duela, lokalaren azalera 40 m2-koa
dela eta ibilgailu bat duela. Nola kalkulatuko genuke negozio honen errendimendu garbia?

Soldatapekoa ez den langile bat  x 2.315.000 = 2.315.000
40 m2 x 2.500 pta./m2 = 100.000
2.315.000 + 100.000 = 2.415.000 pezeta.

Ikusten dugunez, dimentsio txikiko jarduera izateko baldintzak betetzen ditu eta, beraz,
% 20ko deskontua aplikatu beharko diogu:

2.415.000 x 0’8 = 1.932.000 pezeta, balioetsitako errendimendu garbia.

Modalitate hau jarraitzen dutenak ez daude kontabilitate-libururik eramatera behartuak,
baina bai faktura guztiak gordetzera.

                                                
1 Ondorengo baldintza hauek betetzen dituztenak kontsideratzen dira dimentsio txikiko jarduera: jabea pertsona
fisikoa izatea, soldatapeko langilerik ez edukitzea, lokal bakarra edukitzea eta ibilgailu bat baino gehiago ez
edukitzea.
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Posible da modalitate honi uko egitea, baina ezingo da berriro itzuli hiru urte iragan arte.
Gainera, zuzeneko balioespeneko modalitatera pasatu beharko da derrigorrez eta BEZaren
sistema sinplifikatuari ere uko egin beharko zaio.

Kasu honetan ere konturako ordainketak egin behar dira. Zeinu, indize edo moduluak
aplikatuz lortzen dugun errendimenduaren % 5ekoak izango dira.

Profesionalek ezin dute modalitate hau erabili.

10.5. BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA

Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) zeharkako zerga da, kontsumoaren gainekoa. 3
erako eragiketak zamatzen ditu:

1. Enpresaburuek eta profesionalek burutzen dituzten ondasun-emateak eta
zerbitzu-emateak.
2. Ondasunen erkidego barruko eskuratzeak.
3. Ondasunen inportazioak.

Eragiketak burutzen dituzten enpresaburu edo profesionalak behartuta daude zerga hauek
betetzera. Baina benetan ez dituzte jasaten, beren bezeroei pasatzen baitizkie produktu-
-salmenta edo zerbitzu-eskaintza egiten dutenean.

Horregatik, zerga hau azken kontsumitzaileak ordaintzen du, kontsumoa zergatzen baitu.

Hasieran aipatu ditugun eragiketa horietan badaude zenbait salbuespen, hau da, zamatzen
ez diren zenbait eragiketa:

•  Osasun- eta medikuntza-eragiketak.
•  Heziketa-eragiketak.
•  Giza, kultur eta kirol-intereseko eragiketak.
•  Finantza- eta aseguru-eragiketak.
•  Esportazio eta antzeko beste zenbait eragiketa.
•  Salbuespen teknikoko eragiketak.
•  Zenbait higigarriren eragiketak.

Ekonomia Ituna aintzat hartuz, Euskal Autonomia Erkidegoko BEZak Estatukoaren
oinarrizko printzipio, funtsezko arau, zergapeko egintza, salbuespen, sortzapen, oinarri,
tasa, tarifa eta kenkari berberak izango ditu.

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berariazko BEZ-arauak daude, eta Estatuarenak
bezalakoak dira, diru-sarreren epeei eta aitorpenaren eta diru-sarreraren inprimaki-ereduei
dagozkienak izan ezik.

BEZak kontsumoa zergapetzen du eta azken kontsumitzailea da zerga honen zama jasaten
duena. Enpresaburuari Ogasunari ordaintzea dagokio, salmentak fakturatzen dituenean
bezeroak zergatuz. Beraz, BEZak ez die enpresaburuei zerga modura eragiten; beren
bezeroak zamatu eta diru hau Ogasunari ordaintzeaz bakarrik arduratzen dira.

Zerga hau bi erregimenetan banatzen da: erregimen orokorrean eta eregimen berezian.
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10.5.1.  ERREGIMEN OROKORRA

Enpresaburu batek lehengai edo ondasun batzuk erosten dituenean, produktu edo zerbitzu
horren zenbatekoaz gain BEZa ordaindu beharko du. Beraz, enpresaburu honi hornitzaileak
ezartzen dion zerga jasandako BEZa izango da.

Baina bestalde, enpresaburu honek burutzen dituen salmentetan ere, bezeroei produktu
edo zerbitzuen zenbatekoaz gain BEZa kobratu beharko die. Beraz, enpresaburu honek
bezeroei ezartzen dien zerga erasandako BEZa izango da.

BEZaren zenbatekoa kalkulatzeko ondorengo formula hau erabiliko dugu:

•  Erasandako BEZa – Jasandako BEZa = Emaitza positiboa bada, enpresak Ogasun
publikoari (Ogasunari) ordaindu beharko dio kendura edo diferentzia.
•  Erasandako BEZa – Jasandako BEZa = Emaitza negatiboa bada, Ogasun publikoak
(Ogasunak) kendura abonatuko beharko dio enpresari.

Ikusten denez, enpresaburuak ez du zerga hau jasaten, berak jasandako BEZa bezeroei
jasanarazten edo erasaten baitie. Soberan gelditzen bazaio, Ogasunari ordainduko dio;
baina, nahikoa ez badu, Ogasunari eskatuko dio.

Produktu edo zerbitzuaren salneurria da BEZaren ezarpen-oinarria. Ondorengo hauek
sartzen dira bertan: komisioak, garraioa, aseguruak, atzeratutako ordainketen interesak,
dirulaguntzak, zergak (BEZa sartu gabe), ontziak... Deskontua egiten badugu, BEZa
deskontuaren ondoren aplikatuko dugu.

Erregimen honetan bi mailako zerga-tasak daude:
•  Orokorra: % 16-koa.
•  Murriztua: % 7koa edo % 4koa.

! Murriztua: % 7. Era honetako zerga-tasa erabiliko da jarraian aipatzen diren
kasuetan:

– giza edo animalien elikadurarako erabilitako produktuak, edari eta freskagarriak
izan ezik
– haziak, giza edo animalien elikadurarako urak
– animalien botikak, ortopedi erako protesiak
– etxebizitzak eta hainbat zerbitzu
– bidaiarien garraioa, ostalaritzako zerbitzuak, antzerki, zirko edo museoetarako
sarrerak, hileta-zerbitzuak….

! Oso murriztua ere deitzen zaio: % 4. Jarraian aipatzen diren kasuetarako:

– ogia, esnea, gazta, arrautzak, fruta eta barazkiak,
– liburu, aldizkari eta egunkariak,
– gizakientzako botikak…

Hala ere, badaude BEZa jasaten ez duten hainbat jarduera: posta-zerbitzuak, ospitaleak,
mediku-zerbitzuak, aseguruak, Estatuko loteriak, bigarren eskuko etxebizitzak…

BEZak eskatzen dituen betebehar formalak honako hauek dira:

•  Etiketen errolda eta BEZaren aukeretan alta ematea.
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•  BEZaren aurreko aitorpena egitea. Urtean lau aitorpen aurkeztu beharko dira, eta epeak
honakoak dira:

! Apirileko lehen 20 egunetan.
! Uztaileko lehen 20 egunetan.
! Urriko lehen 20 egunetan.
! Urtarrileko lehen 20 egunetan. Erregimen bereziaren kasuan urteko laburpena ere
eman beharko da.

•  Fakturak eman eta eskatzea (eta hauen kopiak bost urtetan gordetzea).
•  Kontabilitateko dokumentuak: emandako fakturen erregistro-liburua, jasotako fakturen
erregistro-liburua eta inbertsio-ondasunen erregistro-liburua.

10.5.2.  ERREGIMEN BEREZIAK

Honako hauek dira BEZaren erregimen bereziak:

•  Erregimen sinplifikatua.
•  Nekazaritza, arrantza eta abeltzaintzako erregimen berezia.
•  Erabilitako gauzen erregimen berezia.
•  Artelan, antzinateko objektu eta bildumen erregimen berezia.
•  Bidaia-agentzien erregimen berezia.
•  Txikizkarien erregimen berezia.

Aipatutako hauetatik garrantzitsuenak honako hauek dira:

Erregimen sinplifikatua

Erregimen honetan sartzeko baldintza hauek bete behar dira:

•  Zergak PFEZaren arabera ordaintzen dituen pertsona fisiko edo erakundea izatea.
•  Erregimen sinplifikatu honi dagokion ekonomi jarduera garatzea.
•  Salmentak ez dira 50 milioi baino altuagoak izango (moduluen modalitatean ez dago
mugarik).
•  Erregimen honi uko ez egitea.

Zeinu, indize edo moduluen modalitatean antzera kalkulatzen da erregimen honetako kuota.
Konturako hiru ordainketa egin behar dira (apirila, uztaila eta urria), dagokion kuotaren
% 25ekoa bakoitza.

Beharrezkoa da hornitzaileen fakturak gordetzea, baina ez kontabilitateko erregistroak
eramatea

Txikizkarien erregimen berezia

Bi modalitate izan ditzakegu:

•  Ezarpen-oinarrien zehaztapen proportzionala.
•  Baliokidetzako errekargua, txikizkariaren ordez hornitzaileak ordaintzen duenean
BEZa. Horrela, txikizkariak hornitzailearengana jotzen duenean, erosketa egitean,
hornitzaileak BEZ arrunta gehi errekargua ezarriko dio (baliokidetzako errekargua).
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Errekargu honekin, txikizkaria BEZari dagokion guztiaz ahaz daiteke. Errekarguak hauek
dira:

! % 4, BEZa % 16koa denean.
! % 1, BEZa % 7koa denean.
! % 0,5, BEZa % 4koa denean.

ADIBIDEA

Baliokidetzako errekargura atxikita dagoen txikizkari batek 1.000 pezetako erosketa egin du
eta % 16ko BEZa ordaindu behar du. Beraz, txikizkari honek, % 16ko BEZa gehi % 4ko
errekargua ordaindu beharko du. Errekargu honen ordainetan, BEZaren likidazioaz ahaz
daiteke. Logikoa denez, txikizkariak bere produktuen salneurrian bai BEZa eta bai
baliokidetzako errekargua erasango dizkie bere bezeroei.

10.6. ENPRESA-MOTA BAKOITZARI DAGOZKION ZERGAK

Ikusi ditugun zergak kontuan izanda, enpresa bakoitzak duen izaera juridikoaren arabera
zerga-mota ezberdinak jasaten ditu. Ondoren, enpresa-motei dagozkien zergak aipatuko
ditugu.

Enpresaburu indibiduala

" Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ).
" Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ).
" Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ).

Ondasun Erkidegoa (eta Sozietate Zibilak)

" Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ), komunitatea.
" Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ), bazkide bakoitza.
" Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ), komunitatea.

Merkataritza-Sozietateak (S.A., S.M., S. Koop…)

" Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ).
" Sozietateen gaineko Zerga (SZ).
" Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ).
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1. Lor itzazu zerga bakoitzaren likidazio-ereduak.

2. Aholkularitza-zerbitzuak zertan oinarritzen diren eta beraien kostuaz informa zaitez.

3. Enpresek jasaten dituzten zergei buruzko eztabaida sortu.

4. Aztertu enpresek jasaten duten zerga-presioaren arabera, Europako Batasuneko herrialdeek duten
postua.

5. Zure enpresaren finantza-planean oinarrituz, sistema ezberdinak erabiliz likidazio-aurreikuspena egin
eta aukeratu zuretzat egokiena dena.

    ERREPASOKO ARIKETAK
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     ARIKETA PRAKTIKOAK

1. Eraikuntzako enpresaburu batek 49 milioiko sarrerak lortu ditu. Balioespen objektiboko koefiziente
bidezko modalitatera atxikita dago.
Bere gastuak hauek izan dira:

-     Pertsonal-kostua: 3.250.000.
- Adreilu-erosketa: 4.720.000.
- Energia- eta ur-kontsumoa: 825.000.
- Lokalen alokairuak: 1.800.000.
- Eskatutako maileguen interesak: 300.000.
- Konponketak: 500.000.

Aurkitu enpresaburu honen errendimendu garbia.

2. Jarduera jakin bategatik JEZa ordaintzen denean, edozein jarduera burutu dezaket ala jarduera
bakoitzagatik ordaindu beharko dut?

3. Ba al dago BEZa jasaten ez duen jarduerarik?

4. Sozietate Anonimo (S.A.) baten bukaerako balantzeak 145 milioi pezetako mozkina dagoela agertzen
digu. Aurreko ekitaldian 52 milioi pezetako galerak izan zituen. Ikerketa eta garapenean (I+G) 22
milioi gastatu zituen eta langile elbarri bat kontratatu zuen. Kalkulatu Sozietateen Zerga.

5. A) Enpresa batek bere produktua 15 milioiko balioaz saldu zuen. % 12,5eko deskontua eta
garraioarengatik 435.000 pezeta aplikatu zituen. BEZaren tasa orokorrera atxikita dago produktua.
Zein izango da faktura honen zenbatekoa?

B) Era berean, hornitzaileek 9.225 milioi pezeta kobratu zioten BEZagatik. Egin BEZaren likidazioa.

6. Zuzeneko balioespenera atxikita dagoen enpresa batek 8.5 milioiko mozkinak lortu ditu bigarren
hiruhilekoan. Zenbatekoa izango da uztaileko konturako ordainketa?

7. Aipatu ondorengo artikulu bakoitzak jasaten duen BEZa:
- Fruta, berdura eta barazkiak.
- Liburu, aldizkari eta egunkariak.
- Pertsonentzako botikak.
- Ospitale-zerbitzuak.
- Mediku-zerbitzuak.
- Aseguruak.
- Animalientzako botikak.
- Ortopedi erako protesiak.
- Etxebizitzak.
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Eskariarekin hasi eta ordainketarekin amaitzen diren eragiketa komertzialekin
erlazionatutako oinarrizko agiriak ikusiko ditugu gai honetan.

11.1. ENPRESAKO PROZESU ADMINISTRATIBOAK

Enpresa baten funtzionamenduak informazio-kopuru handiarekin lan egitea eskatzen du.
Informazio hau pertsona batetik bestera pasatzea beharrezkoa da, bakoitzaren lana
burutzeko beharren arabera. Horretarako, beharrezkoa da informazio-fluxu hori egoki
antolatzea, pertsona bakoitzak behar dituen datuak une egokian eskura izateko.

Informazio-fluxu hau eta pertsona bakoitzak informazio horrekin gauzatzen dituen
eragiketak zirkuitu edo prozesu administratiboetan antolatzen da.

Zirkuitu edo prozesu administratibo hauek oso ezberdinak dira jarduera-mota eta
antolaketaren egituraren arabera, baina erregistratu beharreko kudeaketako eragiketa-
-multzoari erantzuna ematen diote beti.

Eragiketa hauetako bat, enpresa guztietan izaten dena, salmentari dagokiona da. Edozein
salmenta-eragiketetan, bezero eta hornitzaileekin dituzten harremanetan, ondasun edo
zerbitzuen erosketa- eta ordainketa- eta kobrantza-moduei dagozkien hainbat agiri erabili
behar dituzte enpresek:

•  Bezeroak eskaria egiten du (1).
•  Saltzaileak salgaiak ematen dizkio bezeroari emate-agiriarekin batera (2).
•  Saltzaileak faktura egiten du (3).
•  Erosleak fakturaren zenbatekoa ordaintzen du (4).
•  Salmenta kobratu ondoren, saltzaileak ordainketaren frogagiri bat bidaltzen dio
erosleari (5).

11.2. SALEROSKETAKO AGIRIAK

Produktu edo zerbitzu baten salerosketarekin erlazionatuta dauden agiriak hauek dira:

•  Eskaria edo eskari-proposamena.
•  Emate-agiria.
•  Faktura.

       !       "       #       $       %

EROSLEA

SALTZAILEA
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11.2.1.  ESKARIA EDO ESKARI-PROPOSAMENA

Enpresak erosketa egitea erabakitzen duenean, dagokion eskaria egin beharko dio
enpresa saltzaileari. Era askotara egin daiteke eskari hau:

•  Bitartekari bidez. Kasu hauetan bitartekari berak egingo du eskaria, ondoren salmenta-
-sailari komunikatuko diolarik.

•  Hitzez (zuzenean edo telefonoz). Kontrol handiagoa izateko, saltzaileari bidaliko zaion
gutun edo inprimakiaren bidez eskaria ziurtatzea da onena. Eroslea kopia batekin geratuko
da, eskaria jasotzen duenerako.

•  Inprimaki bidez. Enpresa bakoitzak bere inprimaki-eredua prestatu beharko du (ikus 1.
eranskina). Datu hauek agertu beharko dute bertan:

! Erosle eta saltzailearen identifikazio-datuak: izena edo izen soziala, IFZ edo IFKa,
helbidea, telefonoa…
! Eskariaren data eta agindu-zenbakia.
! Eskatutako artikulu, kopuru eta salneurrien zerrenda zehaztua.
! Igorpen-modua eta eskaria entregatu behar den tokia.
! Ordainketa-baldintzak eta entregatzeko data.
! Enbalaje, garraio eta aseguruen gastuak noren kontu diren.
! Aplika daitezkeen deskontuak.
! Igorlearen sinadura.

Epe baterako salmentak egiten direnean, hau da, erosleak salgaiak jaso dituenetik epe
batera ordaintzen duenean, saldutako salgaiak ez kobratzeko arriskua dauka enpresak.
Arrisku hau kontrolatzeko, enpresaren bezero bakoitzaren arriskuari buruzko hainbat
parametro ezagutu beharko ditu:

•  Arrisku maximoa. Enpresak bezero batekin edukiko duen arrisku-kopuru handiena da.
Ondorengo hauek hartuko ditugu kontuan muga hau zehazterakoan: bezeroaren kaudimen
finantzarioa, erosketen kopurua, enpresarekin dituen harremanak…

•  Une jakin batean bezero batekin dugun arriskua. Une jakin batean bezero batek
enpresari zor dion diru-kopurua da. Kopuru hau, jadanik entregatutako baina ordaindu
gabeko salgaien balioari dagokio. Epemuga barneko zorrak eta epemugatik kanpoko zorrak
ezberdindu ditzakegu.

Bezero jakin baten eskaria jasotzen denean, egin duen eskariaren balioa bezero horrek
duen arriskuarekin batzen da. Lortutako emaitzak bezeroari dagokion arrisku-muga
gainditzen ez badu, eskariak aurrera jarraituko du. Arrisku-muga hori gainditzen badu,
ordea, beharrezkoa da arduradunak eskaria atzera botatzea edo baimentzea eta jasotzean
ordaintzeko eskatzea.

11.2.2.  EMATE-AGIRIA

Eskariaren bidez bezeroak erosi nahia aditzera eman ondoren, saltzaileak zerbitzatu behar
dituen artikuluak prestatzen ditu. Biltegitik fisikoki emango den helburu-punturaino doan
bidea jarraitzen dute artikulu hauek.
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Une honetan beste agiri bat agertzen da, emate-agiria (albarana). Agiri honek eskariko
artikuluei laguntzen die ematea egiten denean. Helburu bikoitza du: alde batetik, artikuluek
irten egin dutela frogatzen du, eta bestetik, eman egin direla egiaztatzen du.

Emate-agiriak lau kopia ditu, normalean kolore ezberdinekoak. Kopia bakoitzaren helburua
honako hau da:

•  Biltegia, artikuluek irten dutela frogatuz.
•  Salmenta-saila, gero faktura egiteko.
•  Bezeroa, jasotako artikuluen ziurtagiri gisa.
•  Bezeroa, sinatuta itzuliko du eta jasotako salgaien onarpen-agiri gisa gordeko da.

Emate-agiriaren kasuan ere ez dago eredu ofizialik, baina gutxieneko datu hauek jaso
beharko ditu (ikus 2. eranskina):

•  Erosle eta saltzailearen identifikazio-datuak: izena edo izen soziala, helbidea, IFZ edo
IFK, telefona…
•  Emate-agiriaren zenbakia eta data.
•  Dagokion eskari-zenbakia.
•  Emate- eta igorpen-data.
•  Garraioa: ordaindua edo ordaintzekoa.
•  Salgaien deskribapena.
•  Eroslearen sinadura, salgaien harrerarekin adostasuna agertuaz.

11.2.3.  FAKTURA

Agiri honetan salerosketa eragiketak formalizatzen dira. Beraz, bi kopia egin beharko dira,
alderdi bakoitzak kopia bat eduki dezan.

Fakturak edozein eredu erabiliz egin daitezke, baina ondorengo datu hauek agertu beharko
dute betiere (ikus 3. eranskina):

•  Fakturaren zenbaki eta seriea.
•  Erosle eta saltzailearen izena edo izen soziala; IFZ edo IFK eta helbidea.
•  Eragiketaren deskribapena, ondasun eta zerbitzuak, kantitateak eta salneurriak
zehaztuz.
•  Deskontuen ehuneko eta zenbatekoak.
•  Gastuak: komisioak, garraioak, aseguruak…
•  BEZaren tasa eta kuota.
•  Fakturaren azken zenbatekoa.
•  Igorpen-tokia eta data.

Jarraian, 3. eranskinean agertzen den ereduaren azalpena egingo dugu:

(1) Hornitzailearen izena eta helbidea.
(2) Hornitzailearen IFZ edo IFK.
(3) Faktura-zenbakia (fakturek ondoz ondoko zenbakiak eduki beharko dituzte).
(4) Igorpen-tokia eta data.
(5) Hartzailearen izena eta helbidea.
(6) Bezeroaren IFZ edo IFK.
(7) Salgaien deskribapena, kantitate eta unitateko salneurriak zehaztuz.
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(8) Zenbatekoa (salmentaren zenbateko gordina).
(9) Ezarpen-oinarria (Ogasunarekin ditugun betebeharretan erabiliko dugun

erreferentziazko zenbatekoa).
(10) BEZa eta baliokidea (dagokion zerga-tasa).
(11) Zergaren zenbatekoa (ezarpen-oinarriari tasa aplikatuz lortzen da).
(12) Guztira. Hau da bezeroak ordaindu beharrekoa.

 KASU PRAKTIKOA

BIKAIN, S.A. enpresa handizkaria Donostian dago, Foru kaleko 3an (P.K. 20004) eta bere
IFKa A-38/274863 da. 1999ko urriaren 1ean ZUBI izeneko enpresa txikizkari bati eskari bat
egin zion. Enpresa hau ere Donostian dago (P.K. 20003), Araba kaleko 7an eta bere IFKa
A-25/448721 da. Enpresa hau baliokidetzako errekarguko erregimen berezira atxikita dago.
Eskarian produktu hauek agertzen dira:

" “Urdin” produktuko 600 unitate, 600 pta./unitateko (3,61 euro). % 10eko deskontua
aplikatzen da eta % 7ko BEZa gehi baliokidetzako errekargua.

" “Gorri” produktuko 40 unitate, 3.500 pta./unitateko (21,04 euro). % 3ko deskontua
aplikatzen da eta % 16ko BEZa gehi baliokidetzako errekargua.

Fakturaren eredua betetzea eskatzen da.

11.3. ORDAINKETA ETA KOBRANTZAKO AGIRIAK

Salerosketako prozesua saltzaileari ordaintzen zaionean amaitzen da.

Ordainketa burutuko den unea erosle eta saltzailearen artean finkatzen da. Bi erakoa izan
daiteke ordainketa:

•  Eskura. Erosleak artikuluak jasotzen dituenean edo epe laburrean ordaintzen duenean.

•  Ordainketa atzeratua. Ordainketa produktu-harrera baino geroago egiten denean.
Normalean, errekargurik aplikatzen ez den gehienezko epea sei hilabetekoa da.

Ordainketa-era bakoitzaren abantailak

Eskura Ordainketa atzeratua

- Deskontuak lor daitezke. - Likideziarik eduki gabe eros daiteke.
- Kanpo-finantziazioko kosturik ez du.
- Biltegiratze-kostuak murriztu egiten ditu.

Artikulu edo zerbitzuen salmenten ordainketa eta kobrantzan honako agiri hauek erabiltzen
dira:

•  Ganbio-letra.
•  Txekea.
•  Ordainagiria.
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11.3.1.   GANBIO-LETRA

Ordainketa-agindua daukan kreditu-agiria da ganbio-letra.

Saltzaileak prestatzen du ganbio-letra (igorleak) eta eroslearengana bidaltzen du
(igorriarengana). Bere epemugan letra aurkezten duen pertsonari (hartzaileari) ordaintzera
behartzen da azken hau.

Igorle beraren edo hirugarren pertsonaren agindura (hartzailearen agindura), finkatutako
toki eta datan, pertsona batek (igorlea) beste bati (igorriari) diru-kopuru jakin bat ordaintzea
agintzen dion kreditu-titulu formal eta erabatekoa da. Agiri hau sinatzen duten pertsona
guztiak solidarioki behartuta daude.

Letrak dituen zeregin ekonomikoak honako hauek dira:

•  Esku-diruaren erabilera murrizten duen ordainketa-modua da. Geroago aztertuko
dugun endosuaren bidez, segidako hainbat zor ordaintzeko erabili daiteke letra bera.

•  Kreditu-tresna da. Produktuen salerosketan, saltzaileak letra igortzen du, bere
epemuga atzeratuz (horrela erosleak bere produktuak saldu eta letra ordaintzeko denbora
dauka). Bitartean, saltzailearentzat berme gisa funtzionatzen du, esku-dirua behar duenean
deskontatu egin baitezake.

•  Dirua lortzeko balio du, bankuan deskontatuz.

•  Bankuek mozkinak lortzen dituzte. Letren zenbatekoa aurreratzen dutenean komisioa
gehi epemugarako falta den denboraren araberako interesak kobratzen baitituzte.

Ganbio-letran agertzen diren elementu pertsonalak aztertuko ditugu jarraian:

•  Igorlea. Letra sortu eta ordainketa agintzen duen pertsona da (saltzailea). Bere
sinadurarik gabe letrak ez du baliorik. Hirugarren pertsonaren agindura, hartzailearen
(normalean bankuaren) edo bere agindura igor dezake letra, bere epemuga arte gordez eta
horrela, igorriari ordainketa zuzenean eskatuaz.

•  Igorria. Letraren ordainketa gauzatzera derrigortzen den pertsona da. Baina betebehar
hau sortzeko derrigorrezkoa da igorriak letra onartzea.

•  Hartzailea. Ordaindu behar zaion pertsona da, eta igorlea bera izan daiteke. Hirugarren
pertsonaren agindura igortzen denean (bankuaren agindura), normalean deskontuaren
formula erabiltzen da.

Elementu pertsonalez gain, letraren elementu formalak ere aztertuko ditugu (ikus 4.
eranskina):

•  Letraren tinbrea. Tinbratutako eta zenbatekora egokitutako paperean bete behar da
letra. Beharrezkoa baino zenbateko baxuagoko letra-eredua erabiltzen bada, letrak ez du
baliorik edukiko. Epea sei hilabete baino luzeagoa denean, tinbratutako papera balioaren
bikoitzari dagokiona izango da.

•  Igorpen-tokia. Letra betetzen den herriaren izena.

•  Igorpen-data. Letra betetzen deneko data.
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•  Ordainketa-agindua. Letraren hartzailearen izena agertuko da hemen (letra ordainduko
zaion pertsona). Esan bezala, igorle bera izan daiteke, baina arruntena bankua izatea da.

•  Zenbatekoa, zenbakitan adierazita.

•  Kantitatea, hitzez adierazita. Zenbakiz eta hitzez adierazitakoa bat ez badatoz, hitzez
adierazitakoa nagusituko da.

•  Letraren epemuga. Ordainketa burutzeko finkatutako data da.

! Data finkoa. Letran zehaztutako datan egingo da ordainketa.
! Datatik epe batera. Igorpen-data erreferentzia gisa hartuta hasiko da kontatzen
ordaintzeko epemuga.
! Ikustean. Letra aurkezten den unean ordaindu beharko du igorriak.
! Ikustetik epe batera. Onarpen-datatik aurrera hasiko da kontatzen ordainketa-epea.

•  Ordainketa-helbidea. Ezer agertzen ez bada, igorriaren helbidea izango da.

•  Klausulak. Klausularen bat finkatzeko tartea da. Arruntena “gasturik gabe” dioena da:
onarpen edo ordainketarik ez dagoen kasuetan, letra protestatzea beharrezkoa ez dela
esan nahi du. Ezer jartzen ez bada, onarpen edo ordainketa ezaren kasuan letra
protestatzea beharrezkoa dela ulertzen da.

Protestoa. Letra baten onarpen edo ordainketa eza frogatzen duen legezko forma da. Letra
duen pertsonak onartzeko edo ordaintzeko aurkeztu duela egiaztatzen du, eta behartuak ez
duela onartu edo ordaindu. Notarioak egingo du akta bidez letra protestatua geratzen den
deklarazioa; ondoren, igorriari bidaliko dio. Notarioak 48 orduz gordeko du letra eta epe
honetan igorriak onartzen edo ordaintzen ez badu, auzibidea irekiko da. Igorriaren kontura
izaten dira protestoaren gastuak.

•  Igorriaren izena eta helbidea.

•  Igorlearen izena, helbidea eta sinadura.

•  Onarpena. Bere sinaduraren bidez, igorria letra ordaintzera konprometitzen da.
Onarpena eman arte, igorriak ez du inolako betebeharrik.

Inprimaki ofizialaren atzeko aldean honako beste tarte hauek agertzen dira:

•  Abala. Helburutzat ganbio-letra ordainduko dela bermatzea duen deklarazioa da.
Igorriak ordaintzen ez duen kasuan beste pertsona batek ordaintzeko hartzen duen
konpromisoa da. Bi pertsonak parte hartzen dute: abalemaileak (abala ematen duenak) eta
abaldunak (abalatzen den pertsonak).

•  Endosua. Hartzaileak beste pertsona bati eman diezaioke letra endosuaren bidez, eta
letrarekin batera, berari dagozkion eskubide guztiak. Endosuaren kasuan ere bi pertsona
agertzen dira: endosatzailea (letra ematen duena) eta endosu-hartzailea (letra jasotzen
duena).

•  Beste aldaketa-deklarazio batzuetarako tartea. Ondorengo endosu edo abalak
finkatuko dira tarte honetan, letra bat nahi adina aldiz endosa baitaiteke.
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1. KASU PRAKTIKOA

Joan Gorbeia jauna Gasteizen bizi da, Nafarroa etorbideko 64an. 1999ko maiatzaren 3an
zilarrezko mahai-tresneria erosi zuen Zilar izeneko dendan 225.000 pezetatan (1.352,28
euro).

Ordainketa 30 egunera ordaintzeko letraren bidez egitea finkatu zen, Kutxaren agindura
(Dato kalea 35, Gasteiz). Letra sinatu eta 10 egunera onartu da.

Dagokion letra betetzea eskatzen da.

2. KASU PRAKTIKOA

Aurreko kasu praktikoarekin jarraituz, Zilar enpresak letraren ordainketa norbaitek berma
dezala eskatu dio Joani. Joanek Pello Urrutia jaunari eskatu dio (Kale Nagusia 6, Gasteiz)
eta honek 1999ko maiatzaren 13an bermatu du.

Bete inprimakia.

3. KASU PRAKTIKOA

Aurreko kasuetako datuak erabiliz, 1999ko ekainaren 2an Euskadiko Kutxari eman zaio
letra endosu bidez (Dato kalea 32, Gasteiz).

Bete inprimakia.

11.3.2.  TXEKEA

Balore-titulu honen bidez, igorle beraren edo hirugarren pertsonaren (hartzailearen)
agindura, pertsona batek (igorleak) kreditu-erakunde bati (igorria) lehendik haren esku
dagoen diru-kopuru jakin bat ordaintzea agintzen dio. Agiri hau sinatzen duten pertsona
guztiak solidarioki behartuta daude.

Txekean agertzen diren elementu pertsonalak honako hauek dira:

•  Igorria. Igorlearen kargura txekea ordaindu behar duen banku edo kreditu-erakundea
da.

•  Igorlea. Kontuko fondoak dituena da. Ezinbestekoa da bere sinadura agertzea.

•  Hartzailea. Txekea kobratuko duen pertsona da.

Elementu formalak, berriz, hauek dira (ikus 5. eranskina):

(1) Igorriaren izena eta helbidea (ordainketa egiten duen bankua).
(2) Igorleak bankuan duen kontuaren zenbakia.
(3) Kopurua zenbakitan adierazita.
(4) Hartzailea (pertsona baten izena edo eramailea hitza).
(5) Kopurua hitzez adierazita.
(6) Igorpen-tokia eta data (hitzez adierazita).
(7) Igorlearen sinadura.
(8) Serie-zenbakia.
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Txekea hiru eratara igor daiteke:

•  Eramaileari: “eramaileari” esaeraren bidez adierazten da. Txekea aurkezten duen
pertsonari egingo zaio ordainketa.

•  Izenduna: pertsona jakin batentzat igortzen da txekea, eta pertsona hau da kobratuko
duena.

•  Agindura: “agindura” klausularekin pertsona jakin bat adierazten dutenak dira. Txeke
hauek endosu bidez eskualda daitezke.

Txekearen segurtasuna handiagoa izan dadin, txeke berezi batzuk daude. Mota
askotakoak izan daitezke:

•  Txeke gurutzatua. Igorleak edo txekea duenak bi marra paralelorekin gurutzatzen du.
Bankuek bakarrik kobra dezakete txeke-mota hau (hartzaileak ezingo du zuzenean
kobratu). Bi eratakoa izan daiteke:

! Orokorra: ez da jakineko bankurik zehazten bi marren artean.
! Berezia: banku jakin bat izendatzen da. Banku honetan bakarrik aurkez daiteke
txekea.

•  Kontuan abonatzeko txekea. Igorleak edo txekea duenak esku-dirutan kobratzea
debeka dezake, txekearen atzeko aldean “kontuan abonatzeko” esaera idatziz.

•  Txeke konformatua. Igorriak (bankuak), deklarazio baten bidez, txekean agertzen diren
datu guztiak egiaztatzen ditu (ordaintzeko adina fondo badagoela). Txekearen atzeko
aldean egiten da deklarazio hau.

Txekea ordaintzeko beharrezko kopurua gordeko du igorriak igorlearen kontutik.

11.3.3.  ORDAINAGIRIA

Ordainagiria onartu duen pertsonarengandik diru-kopurua bat jaso duela egiaztatzen du
ordainagiri hori egin eta eman duen pertsonak.

Taloitegian egoten dira ordainagiriak eta bi zati izaten dituzte:

•  Ordainagiria bera: ordainketa egiten duen pertsonari ematen zaio ordainketaren
frogagiri modura.

•  Matrizea: taloitegian gelditzen da. Ordainagiriaren oinarrizko datuak jasotzen ditu:
zenbakia, ordaintzailearen izena, ordaindutako kopurua eta ordainketaren zergatia.

Datu hauek agertu beharko dira ordainagirian (ikus 6. eranskina):

•  Ordainagiri-zenbakia.
•  Dirua ematen duen pertsona edo enpresaren izena.
•  Diru-kopurua, zenbakitan eta idatziz.
•  Zergatik ordaintzen den.
•  Ordainagiriaren igorpen-tokia eta data.
•  Dirua jasotzen duen pertsonaren izena eta sinadura.
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 KASU PRAKTIKOA

Jesus Lasa Zubiria gure bulegora etorri da 1999ko abuztuaren 5eko 3.035 zenbakiko
faktura ordaintzera; 25.300 pezeta (152,06 euro). Ordainagiria 245 zenbakiduna da.

Bete dagokion ordainagiria.



228

    ERREPASOKO ARIKETAK

1. Zer da prozesu administratiboa?

2. Aztertu emate-agiriaren zereginak eta jaso behar dituen gutxieneko datuak.

3. Zer datu jaso behar ditu fakturak?

4. Zer da ganbio-letra eta noiz erabiltzen da?

5. Aipatu ganbio-letrak eduki behar dituen datuak.

6. Zein dira ganbio-letran parte hartzen duten pertsonak?

7. Nolakoa izan daiteke ganbio-letraren epemuga?

8. Aipatu ganbio-letra bidez ordaindu eta kobratzearen abantaila eta eragozpenak.

9. Zer da endosua?

10. Zein dira txekean parte hartzen duten pertsonak?

11. Zertarako balio du ordainagiriak?
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1. Moldatu faktura-eredua.

2. Hainbat faktura bildu eta egiaztatu beren elementu formalak zuzen dauden.

3. Egin ondorengo ariketa, dokumentuak betez:

Kepa Oiarbide jaunak (Anboto kalea 6, Arrasate) motorra erosi zion Aitor Barrena jaunari (Elkano
kalea 40, Arrasate) 200.000 pezetatan (1.202,02 euro).

Ganbio-letra baten bidez ordaintzea erabaki zuten. 1999ko urtarrilaren 10ean sinatu zuten
Arrasaten eta epemuga, sinaduratik 120 egunetara ezarri zuten. Kepa Oiarbideren etxea finkatu
zuten ordaintzeko toki gisa. Honek urtarrilaren 20an onartu zuen letra.

Aitor Barrenak letraren ordainketa bermatzea eskatzen dio eta Kepa Oiarbidek Maite Mujikari
esan dio (Nafarroa kalea 6, Aretxabaleta). 1999ko urtarrilaren 20an abalatu du.

4. Bete ondorengo egoerari dagokion dokumentua.

1999ko azaroaren 10ean Izarra enpresak (Urkizu kalea 7, Eibar) letra bat igorri du 100.000
pezetakoa (601,01 euro) Laster, S.L.ren kargura (Kale Nagusia 3, Eibar) eta Kutxaren agindura.

Epemuga: 2000ko otsailaren 15a.

Ordainketa-helbidea: Euskadiko Kutxa, Etxeberria kalea 15 (Eibar). Kontu-zenbakia: 051.

Urtarrilaren 15ean BBVAri pasa zaio endosu bidez (Etxeberria kalea 9, Eibar).

5. Bete ondorengo egoerari dagokion dokumentua.

1999ko otsailaren 2an Jon Egaña jaunak (Larramendi kalea 2, Tolosa) ganbio-letra igorri du,
16.000 pezetakoa (96,16 euro) bere agindura eta Iñaki Zabala jaunaren kargura (Kale Nagusia 7,
Tolosa).

Epemuga: ikustetik hilabetera.

1999ko otsailaren 10ean onartu da letra.

1999ko otsailaren 13an Alberto Goenagak igorria abalatu du (Kale Nagusia 7, Tolosa).

6. AGIRIEI BURUZKO ARIKETA OROKORRA

Jokin Unanuek informatika-ekipoen salmenta-negozioa eratu behar du (handizkako salmenta).
Horretarako honako enpresa sortu du:

EUSKALTECH
Zubieta kalea, 21
20011, Donostia
Tel.: 943.27.18.02
Faxa: 943.27.40.35
IFZ: 17.132.427-A

    ARIKETA PRAKTIKOAK
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    ARIKETA PRAKTIKOAK

Saldu behar dituen artikuluen hiru hornitzaile aurkitu ditu. Beren salmenta-baldintzei buruzko
informazio hau jaso du Jokinek:

1. LASA BANAKETAK

Florida kalea 12, Zarautz (20.800).
Tel.: 943.89.02.53
Faxa: 943.89.11.21

" Salneurriak:
MFX 100 ordenagailua 200.000 pezeta (1.202,02 euro).
PRT 25 ordenagailua 170.000 pezeta (1.021,72 euro).
P.500 inprimagailua   45.000 pezeta (270,46 euro).

" Garraioa: ordaindua (hornitzailearen kontura).
" Emateko epea: eskaria jaso eta ondorengo 4 egunetan.
" Ordaintzeko-era: 30, 45 eta 60 egunera igorritako efektuen bitartez.
" Rappel-ak:

- 10 unitate baino gehiagoko eskarientzat (hilabetean), % 2ko deskontua.
- 30 unitate baino gehiagoko eskarientzat (hilabetean), % 5eko deskontua.

2. AIAEA KOMERTZIALA

Kale Berria 11, Irun (20.301).
Tel.: 943.61.02.77

" Salneurriak:
MFX 100 ordenagailua 205.000 pezeta (1.232,07 euro).
PRT 25 ordenagailua 168.000 pezeta (1.009,70 euro).
P.500 inprimagailua   46.000 pezeta (276,47 euro).

" Garraioa: ordaintzekoa (eroslearen kontura).
" Emateko epea: 3 egun.
" Ordaintzeko era: 30, 60 eta 90 egunera edo eskura, % 5erainoko deskontuarekin.

3. EGOKI ESKLUSIBAK

Industria Poligonoa 7, Andoain (20.140)
Tel.: 943.59.12.12
Faxa: 943.59.00.21

" Salneurriak:
MFX 100 ordenagailua 200.000 pezeta (1.202,02 euro).
PRT 25 ordenagailua 165.000 pezeta (991,67 euro).
P.500 inprimagailua   43.000 pezeta (258,44 euro).

" Garraioa: ordaintzekoa.
" Emateko epea: 2 egun.
" Ordaintzeko era: 30, 60 eta 90 egunera.
" Rappel-ak: % 3koa, artikulu bakoitzaren hilabeteko eskaria 25 unitate baino handiagokoa

denean.
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Urriaren 3an, honako artikulu hauek erostea erabaki du Jokinek:

    Hornitzailea                 Artikulua Unitateak

1. Lasa Banaketak MFX 100 ordenagailua
P.500 inprimagailua

11
6

2. Aiara Komertziala PRT 25 ordenagailua 10
3. Egoki Esklusibak P.500 inprimagailua 17

Garraiatzailea             Ordaintzeko era Kostuak

1. Tximista Garraioak 11-20 epeko efektua Ordaindua
2. Hornitzailea bera Eskura Ordaintzekoa
3. Orain Garraioak 2 hilabeterako efektua Ordaintzekoa

Eskatzen den lana:

" Hornitzaile bakoitzari eskaria egin.
" Hiru eskariei dagozkien fakturak egin.

Kontuan hartu beharreko datuak:

1. LASA BANAKETAK:

- Faktura-zenbakia: 77.
- Eskaria 10 unitatekoa baino handiagoa izateagatik, dagokion deskontua (rappel-a).

2. AIARA KOMERTZIALA:

- Faktura-zenbakia: 79.
- Eskura ordaintzeagatik % 2ko deskontua.

3. EGOKI ESKLUSIBAK:

- Fakturan garraioa sartzen da: 1.700 pezeta (10,22 euro).
- Faktura-zenbakia: 378.
- Bezeroa: 71.

Eskariak eta fakturak egin ondoren, honako letra hauek igorriko dira:

1. Urriaren 10ean LASA BANAKETAk letra bat igorri dio EUSKALTECHi, urriaren 7ko fakturari
dagokion letra, Kutxaren agindura.

Ordainketa-helbidea: Euskadiko Kutxa, Easo kalea 67, Donostia. Kontu-zenbakia: 051

LASA BANAKETAk urriaren 13an aurkeztu du letra onartzeko, eta EUSKALTECHek Jokin
Unanueren sinadurarekin onartu du.

    ARIKETA PRAKTIKOAK
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    ARIKETA PRAKTIKOAK

2. Urriaren 6an EGOKI ESKLUSIBAk letra bat igorri dio EUSKALTECHi, urriaren 5eko fakturari
dagokiona, BBVAren agindura.

Ordainketa-helbidea: Euskadiko Kutxa, Easo kalea 67, Donostia. Kontu-zenbakia: 051

Urriaren 20an Santander Bankura pasatu da endosu bidez (Gran Vía kalea 35, Donostia).
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  EUSKALTECH

       -RI EGINDAKO ESKARIA

SALNEURRIADESKRIBAPENA KOPURUA Pta. Euro

Zubieta kalea, 21
20011, Donostia

# 943.27.18.02
Faxa:  943.27.40.35

IFZ: 17.132.427-A

DATA:

AGIRI-ZK:

Emateko tokia:                                                                                                         
Emateko epea:                                                                                                         
Ordaintzeko era:                                                    Garraioa:                        ______
Igorpen-modua:                                                     _______                         ______

BALDINTZAK
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EGOKI ESKLUSIBAK S.A.
INDUSTRI POLIGONOA 7, ANDOAIN
Tel.: 943.59.12.12
Faxa: 943.59.00.21

IFK: A-28-176117

FAKTURA-DATA FAKTURA-ZK. BEZEROA ORDAINTZEKO ERA

PREZIOA GUZTIRA
KOP. ERREF. AZALPENA

Pta. Euro Pta. Euro

GUZTIRA GARRAIOA EZARPEN-
-OINARRIA KUOTA GUZTIRA

Pta. Euro Pta. Euro Pta. Euro
BEZ %

Pta. Euro Pta. Euro

EUSKALTECH
Zubieta kalea, 21
20011, Donostia
IFK: 17132427-A
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Kale Berria, 11
20301, Irun
Tel.: 943.61.02.77

IFK: A-28299191

PREZIOA PEZETAK
ERREF. KOPURUA AZALPENA

Pta. Euro Pta. Euro

Ezarpen Oinarria BEZa guztira

Pta. Euro
BEZ %

Pta. Euro

Ordaintzeko era
GUZTIRA

AIARA
KOMERTZIALA,

S.A.

EUSKALTECH
Zubieta kalea, 21
20011, Donostia
IFK: 17132427-A

Faktura Zk.: Data:

Pezeta
Euro
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PREZIOA GUZTIRA
KODEA AZALPENA KOP.

Pta. Euro
DESK

Pta. Euro

EZARPEN-OINARRIA BEZ KUOTA
Pta. Euro

BEZ %
Pta. Euro

FAKTURA
GUZTIRA

OHARRAK:                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

Florida kalea, 3
20800, ZARAUTZ
Tel.: 943.89.02.53
Faxa: 943.89.11.21

IFK: A-08-367112

LASA
BANAKETAK

EUSKALTECH
Zubieta kalea, 21
20011, Donostia
IKZ: 1713427-A

Faktura Zk.: Data:

Pta.
Euro
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1. ERANSKINA. ESKARI-EREDUA

Agindu Zk.:                 .

20       ko                                 ren         a

ESKARI-PROPOSAMENA

                                                                                                          jaunak egin du,
                                       NAN/IFK                                                                     herria, 
                                                                                                           kalea.

                                                                                                                         jaunari,
                                                    kalea,                                                              herria,
                                                    ren bitartez,                                                igorpena.

Unitateko
Salneurria GUZTIRAKopurua ARTIKULUA

Pta. Euro Pta. Euro

BALDINTZAK GUZTIRA Pta.
Euro

Sinadura:
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2. ERANSKINA. EMATE-AGIRIAREN EREDUA

M E N D I K O
Kale Nagusia, 29
01.003, Gasteiz
# 945 68 20 23
IFK A-63141334

E M A T E – A G I R I A

Eskari Zk.                         Igorpen-data                                Bezero Zk.                       .
Eman                                                        Emate-data                                                  .
BEZEROA
Abizenak                                                                 Izena                                              .
Helbidea                                                                  Herria                                .
Telefonoa                                                                P.K.                                                .

Salneurria Guztira
Artikulua Azalpena Kop.

Pta. Euro
Desk.

Pta. Euro

BALDINTZAK GUZTIRA Pta.
Euro

Sinadura:
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3. ERANSKINA. FAKTURA-EREDUA

Salneurria Zenbatekoa
Kopurua Azalpena

Pta. Euro
BEZ % B.E. %

Pta. Euro

(7) (8)

BEZ eta
baliokidea     (10)    %                %                %                %

Ezarpen-
-oinarria (9)
Zergaren

zenbatekoa (11)

GUZTIRA (12)

(1)             k igorritako faktura

IFZ:                          (2)            

                               (5)                                            
                                                                                
                                                       Jauna/Andrea.

IFZ:                          (6)                                            

Faktura Zk.:                            (3)                            Data:                                        (4)                           
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4. ERANSKINA. LETRA-EREDUA

Igorpen-lekua Moneta Zenbatekoa

Igorpen-data
Eguna    Hilabetea        Urtea

MugaegunaGANBIO-LETRA honen truke adierazitako
mugaegunean ordainduko diozu

(r)i
ondoko kopurua (zenbatekoa letratan)

ordainketa-helbidea:
BEZEROAREN KONTU KODEA (BKK)

       Entitatea                Bulegoa             K.D.             Kontu zenbakia

Pertsona edo entitatea:

Helbide edo bulegoa:

Udalerria:

ONARTZEN DUT Klausulak

        Data

                               (Sinadura)

IGORPEN HARTZAILEA

Izena:

Helbidea:

Udalerria:

P.K.:                                                            Probintzia:

IGORLEA:
(Sinadura, izena eta helbidea)

EZ ERABILI GOIKO ESPAZIOA INPRIMAKETA MAGNETIKOA EGITEKO BAITA

Abala ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ

ַַַַַַַַַ(e)ko ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַaren ַַַַַַַַַa

Abal emailearen izena eta helbidea ַַַַַַַַַַַַ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ ַַ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ ַַ

Sinadura

  Hartzailea ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
 ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ

  Helbidea ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
 ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ

 ַַַַַַַַַַַַַַַ, ַַַַַַַ(e)koַַַַַַַַַַַַַַַַaren ַַַַַַa

  Endosatzailearen izena eta helbidea ַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
 ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ

S
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5. ERANSKINA. TXEKE-EREDUA
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6. ERANSKINA.  ORDAINAGIRI-EREDUA
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Moneta bakarra: EUROA
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12.1. SARRERA

Europako Moneta Batasunak (EMB) aldaketa eragingo du Euskal Herriko ekonomia-agente
eta gizarte-taldeengan. Herritarrek eta euskal enpresa eta administrazio publikoek
eszenatoki berria izango dute, ezaugarri modura diru-mota bakarra (euroa) eta merkatu
orokorra bat izango dituelarik. Herrialdeen Europa gune sozio-politiko berri gisa egituratuko
da; izan ere, bertan Estatu guztiek eman dute beren burujabetasunaren zati bat kulturen eta
merkatuen bategitearen mesedetan.

Europako Moneta Batasuna (EMB) abian jartzea hirurogeiko hamarkadan Europako
Merkatu Bakarraren aldeko Estatu eta Gobernuetako Buruen egitasmoen emaitza da. Ideia
horien edukia berriz hartu, berrikusi eta aurkeztu zen Madrilgo Europako Kontseiluaren
aurrean 1989ko ekainean. Bertan Moneta eta Ekonomi Batasunera (MEB) iragaiteko1 hiru
faseak definitu ziren. Alabaina, fase horiek zertxobait aldatu ziren 1991n; eta, azkenik,
1992ko otsailaren 7an Maastricht-en izenpetu zen Europako Batasuneko Ituna.

Moneta eta Ekonomia Batasuna (MEB) abian jarriz, egutegi baten barne hartutako
ekonomiaren eta diru-motaren inguruko helburu batzuk erdietsi nahi dira. Egutegi hori hiru
fasekoa da. Horietako lehena 1990ean hasi zen eta 2002. urtearen erdialdera amaituko da.

Bigarren fasearen amaiera eta hirugarrenaren hasiera dela-eta pixkanaka-pixkanaka diru-
-mota bakarra hasiko gara erabiltzen: EUROA. Izan ere, helburu nagusia Maastrichten
ezarritako irizpideak bete dituzten Europako Batasuneko elkartekideetako diru-mota
nazionalak behin betiko ordezkatzea da. Horren ondorioz, nagusiki egonkortasun
makroekonomiko handiagoa ezaugarri izango duen jarduera-eszenatoki berria sortuko da.

Eszenatoki berri horren dimentsio ekonomikoa dela bide, maila batean zein bestean,
merkatu guztiek bat egingo dute, eta, horrela, Europako ekonomiak egonkortasun
handiagoa lortuko du diru-trukeari eta prezioei dagokienez, trukatzeko neurrien gorabeherak
saihestuko lirateke eta hazkuntza eta prezio gardenagoekin inbertitzea sustatuko da. Hori
guztia beharrezkoa da, bategite ekonomikoa burututakoan ekonomia osasuntsu eta egonkor
haz dadin.

Ekonomia-testuinguru berri honetan enpresek ahalik eta etekin handiena atera behar dute
sortzen zaizkien aukeretatik, eta euroa erabiltzen hasteak beren ekonomia-jardueran zein
eragin izango duen aztertu behar dute. Horretarako, merkatu zabalago eta gardenagoaren
eskaeretara egokitzeko egin beharko dituzten aldaketak planifikatu beharko dituzte, eta
horiei eman beharko diete lehentasuna.

Izan ere, Europako Moneta Bakarrak enpresaren eremu guztietan eta ekonomiako sektore
guztietan izango du eragina eta 300 milioi kontsumitzaile baino gehiago izango dituen
merkatu bakarra osatuko du.

Hori dela eta, dibisa bakar batek eta Europako Banku Zentralean (EBZ) bateratutako eta
Europako Banku Zentralen Sistemaren (EBZS) bidez deszentralizatutako moneta-politika
bakarrak osatutako eszenatokia izango dugu. Europako Banku Zentralen Sistemaren
(EBZS) eginkizun nagusia kontsumorako prezioei eta interes-tasa murriztuei, baina batez
ere egonkorrei, eustea da.

                                                          
1 Trantsiziorako
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Testuinguru horretan Europako ekonomiak hazkuntza iraunkorra izango du, babeslea den
dibisa batek nazioartean indartutakoa.

Beraz, eguneroko ingurunean euroa ezartzea dela eta izango dituzten eraginengatik, euskal
gizartearen baitan hiru talde handi bereiz ditzakegu:

•  Herritarrak.
•  Euskal enpresak.
•  Euskal Administrazio publikoak.

a. Zalantzarik gabe, herritarrek izaera berritzailez egin beharko diote aurre euroa
ezartzeari, eta beren sentikortasunaren eta ohituraren ondorioz iragaite-aldi osoan zehar
egokituz joango dira. Euroak herritarrei jarduera-eremu ia guztietan eragingo die. Besteak
beste:

•  Kontsumitzeko garaian, herritarrek prezio, produktu eta zerbitzu berriak izango dituzte,
eta, ziurrenik, marka eta enpresa gehiagok eskainiko dizkiete beren kontsumorako
ondasunak eta zerbitzuak.
•  Finantza-premiaren bat dutenean, halaber, herritarrek premietara ondoen egokitutako
eta preziorik egonkorrenetako finantza-produktuak izango dituzte eskura.
•  Herritarrek Ogasunarekiko dituzten eginbeharrei ere eurotan egin beharko diete aurre.
Nolanahi ere, hori egin aurretik hainbat urte izango dute (2002. urteraino) horretarako
prestatzeko. Bestalde, beren lanbide-jarduna ere eurotan egin beharko dute, betiere
sektorearen eta diru-prozesu eta -elementuekiko harremanen arabera.

b. Euskal enpresetan eragingo du gehien euroak, ezartzen denean. Eurora egokitzeko
ahalegin handiaren ondoren, bigarren fasean eta iragaite-aldian zehar, 2002. urtea izango
da euroaren benetako eragina gauzatzearen adierazle, eta truke-arriskuak saihestuko,
transakzio-kostuak murriztu, prezioak garden bihurtu eta parte hartuko duten agente gero
eta lehiakorragoak eta eraginkorragoak izango dituen merkatuaren adierazle.

Interes-tasen egonkortasunaren eta euroa dibisa indartsua izatearen ondorioz, enpresek
abantaila-aukera asko izango dituzte, eta horiek beren pasiboak berregituratzeko eta
Europako merkatu orokorreko beste eremu batzuetara negozioak bideratzeko balia
ditzakete.

"Ez debekurik, ez betebeharrik"2 printzipioak finantza-enpresa ez direnei iragaite-aldi
honetan zehar eragiketak eta transakzioak erraztuko dizkie eta beren kontuen kontabilitatea
beren diru-mota nazionalean egin ahal izango dute B fasearen hasiera arte. Finantza-
entitateek izango dute, hain zuzen ere, hasierako eragiketa-kostu handiena, sistemei eta
prestakuntzari dagokienez; eta hori dela eta, ekonomiako gainerako sektoreetako
ezagutarazte- eta egokitze-bide bihurtuko dira.

Euskal enpresen finantza-eremuak aldaketa handiak izan ditzake, tasa baxu eta
egonkorrek, truke-arriskuak eta transakzio-gastuak desagertzeak, baita beren finantza-
-iturriak baldintza hobeetan ezarriko dituela-eta oso finantza-sektore lehiakorra izateak
eragindakoak ere.

                                                          
2 Iragaite-epean zehar inor ez da behartuta egongo bere eskualdaketetan euroa erabiltzera, ezta galarazita ere
moneta hori erabiltzera. Honen arabera ezingo da behartu, ezta galarazi ere 2002. urteko urtarrilaren 1 arte
(eskudiruz egiten diren ordainketetan izan ezik, horiek muga gisa ekainaren 30 arte izango baitute).
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Egoera horrek euskal enpresak beren finantza-egitura (aukera-kostua, zerga-asimetria eta
abar) aztertzera eta aktibo finkoetako eta negozio-jarduera zabaltzeko egitasmoetako
inbertsio berriak hausnartzera behartuko ditu.

Europan finkatutako euskal konpainiek finantza-kudeaketari dagokionean diru-mota
bakarrarekin baliatu ahal izango dituzten sinergien ondorioz, eragiketa-kostuak eta egitura-
-kostuak murriztu egingo dira eta, halaber, finantza-entitateekin negoziatzeko gaitasuna
handiagoa izango da.

Antolamendua eta ekoizpena behar bezala egokitzeko nahiz enpresak zerbitzuak
eskaintzeko, langileek izango duten garrantzia nabarmen dezakegu, nahiz eta aurrekontuari
dagokionean hainbestekoa izango ez den. Giza baliabideek prestakuntza orokorra eta
berariazkoa lortu beharko dute euroa ezartzeko neurriak behar bezala gauza daitezen.
Prestakuntza batez ere hirugarrenekin (bezeroekin, hornitzaileekin, administrazio
publikoekin, finantza-entitateekin eta abarrekin) harremanak dituzten langileetara bideratuko
da.

Epe honetan zehar euskal enpresek eta Europako Batasuneko gainerako herrialdeetako
enpresek ahalegin handiena fokatze estrategikoari eskaini beharko diete. Merkatu
orokorraren, prezio gardenak eta trukerako diru-mota bakarra izango duen merkatuaren,
perspektibek are gehiago gutxituko dituzte merkatu gatibuetan eta orain arte naturalak,
tokian tokikoak, sektoreka konpainia multinazionalek erasotzen ez zietenak eta sektoreen
eta geografiaren arabera dibertsifikatuak zirenetan sartzeko oztopoak. Horrela, merkatu
zabala baina oso lehiakorra sortuko da.

Bezeroarekiko harremanak (Kanpoan Ezagutarazteko Plan gisa) oso garrantzitsuak izango
dira bi ikuspegitatik. Batetik, enpresa eurora nola egokituko den jakinarazi behar zaio; izan
ere, horrela, eskainitako produktuaren edo zerbitzuaren balioa areagotzea lortuko da.
Bestetik, euroa dela eta bezeroak duen egoera, bere premiak eta lehentasunak, eta
eskaintza zabalagoa dela eta alda ditzakeen ohiturak ezagutu behar dira.

Azkenik, euskal enpresek aldi hau, programa jakin batzuen bidez eurora egokitzeko eta
euroa iristen denerako prestatzeko aldi gisa hartu beharrean, hainbat aukera gauzatzeko
alditzat har dezakete, besteak beste, beren negozioa eta enpresa-egitura berrantolatzeko,
eragiketa-kostu eta kostu funtzionalak murrizteko, finantza-egitura egokiagoa eta
merkeagoa definitzeko, negozio-ildo berriak garatzeko, beren jarduera hedatzeko eta
merkatu berriak irekitzeko, bezeroaren leialtasuna lortzeko eta, oro har, merkatu orokor,
garden eta lehiakorrak berekin dakartzan aldaketei aurre egiteko.

c. Euroa Euskal Autonomia Erkidegoan sartzen denean administrazioetan ere bereziki
eragingo du. Sektore publikoan diru-mota berria ezartzeak dakartzan aldaketa handiak
direla eta, Arabako Foru Aldundiko, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Bizkaiko Foru
Aldundiko administrazio publikoek jada ekin diote beren egiturak euroaren eszenatoki
berriak eskatzen dituen premietara egokitzeko hainbat bideri. Bestalde, euskal gizartean
euroaren inguruko hainbat sentsibilizazio- eta ezagutarazte-jarduera egiten ari dira
elkarlanean.

Europako Moneta Batasunerako (EMB) bidean euskal administrazio publikoei dagokie buru
izatea, horrela herritarrei eta euskal enpresaburuei aldaketa errazteko eta 1999tik aurrera
gertatuko denaren inguruko ziurgabetasuna arintzeko.
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12.2. EUROPAKO MONETA-BATASUNA (EMB)

12.2.1.  MONETA- ETA EKONOMI BATASUNAREN (MEB-REN) ALDERDI
OROKORRAK

Europako Kontseilua, 1995eko abenduan Madrilen egin zuen bileran, Europako Moneta
Batasuna (EMB) ezartzeko eta euroa sartzeko, oinarrizko hiru akordiotara iritsi zen:

1. EMB hasteko data, 1999-1-1.
2. Moneta bakarrari EURO deitzea.
3. Euroa sartzeko plana erabaki zen. Proposamena ECOFIN (Ekonomi eta

Finantza Kontseiluarena) izan zen, eta

Europako Moneta Institutuari (EMI) eta Batzordeari gomendioa eskatu zitzaion.

A etapan zehar, hau da, iragaite-aldian zehar, "ez betebeharrik, ez debekurik" printzipioa
egongo da indarrean.

Estatuetako moneta-motak pixkanaka-pixkanaka desagertuko dira. 2002. urteko urtarrilaren
1ean hasi eta gehienez ere sei hilabeteko epean —epe hori batasuneko herrialde bakoitzak
laburtu ahal izango du, nahi izanez gero— Estatuko bilete eta txanponak euroez trukatuko
dira. Hala ere, txanpon-trukea ondorengo aldi batean zehar —aldi hori oraindik zehazteke

     1. FASEA
1990/7/1etik
1993/12/31ra

2. FASEA
1994/1/1etik
1999/1/1ra

3.FASEA
1999/1/1etik

aurrera

- Ekonomi konbergentziarako programak.
- Kapitalen zirkulazio askea.
- Barne-merkatuaren garapena.

- Europako moneta institutua sortzea.
- Banku zentralaren berjabetasuna.
- EMBko kide izango diren Estatuak hautatzea.

A  ETAPA (1999/1/1tik 2001/12/31ra)
- Truke-tasaren finkapen aldaezina.
- ECU 1 = EURO 1
- Moneta eta kapital-merkatuak.
- Zor publikoa, Eurotan.
- Europako Banku Zentrala sortzea.
B  ETAPA (2002/1/1etik 2002/6/31ra)
- Txanpon eta bilete berrien ezarpena.
C  ETAPA  (2002/7/1etik aurrera)
- Estatuetako monetak desagertzea.

Ez betebeharrik,
ez debekurik.



Moneta bakarra: EUROA

249

dago— finantza-entitatean egin ahal izango da, betiere Espainiako Bankuak ezarritako
baldintzen arabera.

12.2.2.  EUROPAKO MONETA-BATASUNAREN (EMB) EGUTEGIA

12.2.2.1.  Data garrantzitsuak

1957 Europako Ekonomia Elkarteko (EEE) itunak Estatuetako ekonomia- eta
moneta-politikak koordinatzea sustatu zuen. Europako Elkarteko kide ziren Estatuek
trukatzeko neurriak guztientzat interesgarriak direla zin egin zuten.

1959 Europako hainbat Estatutan diru-mota guztien bihurgarritasuna sortu zen.

1970 "Werner Plana" proposatu zen. Plan horrek 1980an diru bakarrarekin
ekonomia- eta moneta-batasuna lortu arte urratsez urrats elkarrengana hurbiltzea proposatu
zuen.

Dena dela, 70eko hamarkadaren hasieran diruak izan zuen ezegonkortasun handiak, baita
petrolioaren krisia zela eta sortutako ekonomia-politiken arteko desberdintasunek ere, hori
gauzatzea galarazi egin zuten.

1972 Bretton-Woods-eko sistemaren bilakaeraren ondorioz, Europako Elkarteko
Ministro Kontseiluak Europako Elkarteko sei herrialdeen arteko fluktuazio-marjina
+/- % 2,25era murriztea erabaki zuen. Erresuma Batuak, Irlandak eta Danimarkak "diru-
sugean" parte hartzea erabaki zuten, Europako Elkartean 1973an sartu baino lehen.

Dena dela, libera esterlina, libera irlandarra, libera frantziarra eta lira italiarra berehala
aldendu ziren.

1979 Europako Moneta Sistema (EMS) alemaniarren eta frantziarren ekimenez sortu
zen. Bere osagai nagusiak trukatzeko neurrien, esku-hartzeen eta kredituen mekanismoak
dira.

Erresuma Batuak izan ezik, gainerako zortzi elkartekideek Europako Moneta Sistemaren
(EMS) trukatzeko neurrien mekanismoan parte hartu zuten, trukatzeko neurri finko baina
malguekin.

1987 Europako Merkatu Bakarra sortzeko Europako Akta Bakarra uztailaren 1ean
jarri zen indarrean. Moneta-batasunaren helburua, lehen aldiz, Europako Elkartearen
Itunean finkatu zen.

1989 Madrilen ekainean egin zen bileran, Europako Kontseiluak Delors txostena
onartu zuen, Europako Moneta eta Ekonomia Batasuna (MEB) ezartzeko hiru etapako
plana mugatu zuena. Pezeta trukatzeko neurrien mekanismoan sartu zen (fluktuazio-
marjina +/-% 6ra zabaldu zen).

1990 Uztailaren 1ean Europako Moneta eta Ekonomia Batasunaren (MEB) lehen
fasea hasi zen. Urrian Erresuma Batua fluktuazio-marjina zabaldua zuen trukatzeko
neurrien mekanismora sartu zen.

1991 Abenduan Europako Elkarteko Estatuetako eta gobernuetako buruek, gehienez
ere 1999rako, Europako Moneta eta Ekonomia Batasuna (MEB) sortzea erabaki zuten
Maastrichten.
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1992 Apirilean Portugalgo ezkutuak fluktuazio-marjina % 6ra zabaldua zuen
trukatzeko neurrien mekanismoan sartu zen. Irailean libera ingelesak eta lira italiarrak
trukatzeko neurrien mekanismoa utzi zuten.

1993 Europako Moneta Sisteman (EMS) izandako krisiaren ondorioz, Europako
Batasuneko finantza-ministroek eta banku zentraletako presidenteek sistema horretako
fluktuazio-marjina % 15era zabaltzea erabaki zuten abuztuan (salbuespena: marko
alemaniarrak eta Herbehereetako florinak % 2,25ean jarraitu zuten).

1994 Urtarrilaren 1ean Europako Moneta eta Ekonomia Batasunaren (MEB) bigarren
fasea hasi zen. Europako Moneta Institutua (EMI) sortu zen, Europako Banku Zentralaren
(EBZ) aitzindari gisa. Europako Banku Zentrala (EBZ) 1997ko uztailaren 1ean sartu zen
indarrean.

1995 Austriak bat egin zuen trukatzeko neurrien mekanismoarekin urte hasieran.
Dolar amerikarraren ahuleziaren ondorioz, otsailean eta martxoan Europako moneta-mota
asko marko alemaniarraren blokearen presiopean egon ziren. Martxoan pezeta eta ezkutua
Europako Moneta Sisteman (EMS) baliogutxitu egin ziren.

1996 Abenduan Italia trukatzeko neurrien mekanismora sartu zen. Erresuma Batuak
hori egingo zuelako iguripenak baziren. Ez zen sartu. Hainbat irakurketa egin litezke.
Batetik, 1999ko urtarrilaren 1ean Moneta eta Ekonomi Batasunean (MEB) ez duela parte
hartu nahi pentsa liteke.

Beste interpretazio baten arabera, Erresuma Batuak eta Danimarkak ez dute trukatzeko
neurrien mekanismoan egon behar euroa onartu ahal izateko. Horiek diotenez,
Maastrichteko baldintzak bete behar dituzte, baina trukatzeko neurrien mekanismora
sartzetik salbuetsita daude. 1997ko maiatzeko Erresuma Batuko hauteskundeen ondoren,
badirudi Erresuma Batuak ez duela Moneta eta Ekonomia Batasunean (MEB) sartu nahi
1999ko urtarrilaren 1ean.

12.2.2.2.  Euroaren egutegia

1996 Europako Ekonomia eta Finantza Ministroen Kontseiluak formalki hartu zituen
1995eko abenduan Madrilen egin zen gailurreko erabakiak.

Batasuneko elkarte guztiak urtarrilean egin zen mahainguruaren eta Estatu-mailan bertan
hartutako erabakiak abian jartzearen ondoren informazio-kanpainak egiten hasi ziren.

Europako Moneta Institutuak (EMI) urtea amaitu baino lehen Europako Banku Zentralak
(EBZ) eta Europako Banku Zentralen Sistemak (EBZS) moneta-batasunaren hirugarren
fasean beren eginbeharra bete dezaten beharrezkoak diren arautzeak eta logistika-egiturak
eta antolamendu-egiturak zehaztu beharko ditu (batez ere diru-politikarako tresnak).

Europako Batzordeak moneta-mota nazionalak eurora aldatzeko beharrezko legeria
proposatuko du (adibidez, biribiltzeko arauak, kontratuetako klausulen jarraipena eta abar).

1997   Ekonomiari dagokionean, data erabakitzailea batasuneko herrialdeek bost
bateratasun-irizpideak (inflazioa, trukatzeko neurria, interes-tasa, defizit publikoa eta zor
publikoa), ondorengo puntuan konkretuki ikusiko ditugunak, lor ditzaten.
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1998 Europako Batasuneko Itunaren arabera3 (EBIan), "ahal bezain laster", baina ez
uztailaren 1a baino beranduago, Europako Batzordeak parte hartuko duten herrialdeak zein
izango diren erabakiko du. Ezegonkortasun-arriskua dago zein herrialde sartuko diren
erabakitzeko unearen eta parekotasunak ezartzekoaren artean. Hori saihesteko, 1997ko
apirilaren 5ean egin zen Ekonomi eta Finantza Kontseiluaren (ECOFIN) bilera informalean
Belgikako finantza-ministroak, Philip Maystadt-ek, merkatuetako espekulazioa saihesteko
honako egutegi hau aztertzen ari direla adierazi zuen:

Maiatzaren 1a: finantza-ministroak gauzak prestatzen ari dira.

Maiatzaren 2a: Estatuetako eta gobernuetako buruek Maastrichteko irizpideak zein
herrialdek betetzen dituzten erabakiko dute eta, horrenbestez, 1999ko urtarrilaren 1etik
aurrera Moneta eta Ekonomi Batasunean (MEB) zein herrialdek parte hartuko duten.

Maiatzaren 3a: Europako Banku Zentralaren (EBZ) zuzendaritza izendatuko da eta
euroaren eta moneta-mota nazionalen bi noranzkoetan trukatzeko neurri ezeztaezina
finkatuko da.

Trukatzeko neurriak finkatu ondoren, Europako Moneta Batasuna (EMB) jada hasi dela
esan ahal izango dugu. Izan ere, ordurako moneta-mota bakarra izango dugu (euroa),
1999ko urtarrilaren 1etik indarrean izango dena, hamarrenik gabeko zatikiekin (pezeta,
libera, markoa eta abar).

Europako Banku Zentralaren (EBZ) Batzorde Betearazlea gutxienez 4 kidek eta gehienez
6k osatuko dute. Zortzi urterako aukeratuko dira eta kargu horiek ezingo dira berritu.

Halaber, euroaren bileteak eta txanponak sartzeko eguna finkatuko dute. Europako Banku
Zentralen Sistema (EBZS) bileteak eurotan egiten hasiko da. Europako Kontseiluak eta
batasuneko herrialdeak txanponak eurotan egiten hasiko dira.

Europako Banku Zentralak (EBZ) bere moneta-politika definitu beharko du. Europako
Kontseiluak bigarren mailako legeria erabaki behar du (Europako Banku Zentralaren (EBZ)
beraren kapitala harpidetzeko jarraibideak, informazio estatistikoa biltzea, gutxieneko
erreserbak, Europako Banku Zentralaren (EBZ) kontsultak).

Abenduaren 31n amaituko da Moneta eta Ekonomia Batasunaren (MEB) bigarren fasea.

1999 1999ko urtarrilaren 1ean hasiko da Europako Moneta eta Ekonomia
Batasunerako (MEB) hirugarren fasea. Bertan parte hartuko duten txanponen eta euroaren
arteko bihurtze-tasa ezeztaezinak finkatuko dira. ECU bat euro bat bihurtuko da.

2001 Parte hartzen duten Estatuetako moneta-mota nazionalak oraindik ere erabilera
legaleko moneta-motak izango dira, euroaren zatiki edo multiplo gisa.

Parte hartuko ez duten Europako Batasuneko herrialdeetako monetek estatus berria izango
dute (oraindik estatus hori zein izango den ez da definitu).

Europako Banku Zentralak (EBZ) moneta-politika, kanpo-trukerako eragiketak, bankuen
arteko eta enpresa handien (TARGET) ordainketa-sistema eta eurotan negoziatu ahal
izango diren zor publiko berriaren neurriak ezarriko ditu. Ekonomia nazionalek sektore
pribatuko eta administrazioko eragiketei begira azkeneko prestaketak egingo dituzte.

                                                          
3 Normalean Maastricht-eko Ituna deitzen dena.
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2002 Beranduenez ere 2002. urteko urtarrilaren 1ean euroaren bileteak eta
txanponak eurotan erabiliko dira. Parte hartuko duten herrialdeetako txanpon eta bilete
nazionalak bildu egingo dira. Banku-kontu guztiak eurotara aldatuko dira.

Parte hartuko duten herrialdeetako moneta-mota nazionalak hemendik aurrera ez dira
erabilera legaleko moneta-motak izango (gehienez ere uztailaren 1a arte erabili ahal izango
dira, eta hain zuzen, Espainiaren kasuan martxoaren 1a arte).

Administrazio publikoa erabat aldatuko da (beranduenik uztailaren 1a arte).

BERANDUENEZ
(2002. urteko uztailaren
1ean) bilete eta txanponak
eurotan erabiliko dira

EUROPAKO
BATASUNEKO

HERRIALDEETAN
ESPAINIAN

BERANDUENEZ
(2002. urteko martxoaren
1ean) bilete eta txanponak
eurotan erabiliko dira

Europako Batasunak gehienez
herrialdeei 6 hilabeteko epea ematen
die moneta berrira (eurora) egokitzeko,
baina herrialde bakoitzaren esku dago
herrialde horretan zenbateko egokitze-
tartea eman.
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Prestaketarako
erabakiak

- Europako Moneta
Batasunean (EMB) parte
hartuko duten kideak
hautatzea.

- Europako Banku
Zentrala (EBZ) sortzea.

- Nazioarteko moneta
eta EUROaren arteko
moneta-baterakuntza
ezartzea.

Iragaite-epea

- Baterakuntza-tasak
sartzea.

- Moneta nazional eta
EURO ez fisikoaren
elkarbizitza.

- EURO ez fisikoaren
erabilera.

Moneta-ganbioen epea

- Moneta nazional eta
EURO fisikoaren arteko
elkarbizitza.

- EUROaren beharrezko
erabilera (eskudiruzko
ordainketetan izan ezik),
era guztietako
kontratuak EUROtan
egingo dira.

EMBren
prestaketa

A   ETAPA

(1999/1/1etik
2001/12/31ra)

EMB ezartzea

B   ETAPA

(2002/1/1etik
2002/6/31ra)
Gehienez.
Moneta
bakarra
sartzea

EUROAREN EGUTEGIAEUROAREN EGUTEGIAEUROAREN EGUTEGIAEUROAREN EGUTEGIA

Espainiaren kasuan, moneta nazional eta Euroaren arteko elkarbizitza bi hilabetekoa izango da, 2002/1/1etik
2002/2/28ra arte. Martxoaren 1etik aurrera Moneta Bakarra erabili ahal izango da. Data horretatik aurrera zirkulazioan
dauden pezetak Espainiako Bankuko sukurtsalen batean aldatzeko aukerarekin.

C   ETAPA

2002/7/1etik
aurrera

- Estatuetako
monetak
desagertzea.
EUROA besterik ez
erabiltzea EMB
osatzen duten 11
herrialdeetan.

- Data honetatik
aurrera
zirkulazioan
dabiltzan pezetak,
EUROaz aldatuko
dira, Espainiako
Bankuetako
sukurtsaletan soilik
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12.2.2.3.  Moneta eta Bileteak

Izango ditugun monetak.

Bileteak hauek izango dira:

1 CENT EURO = 0,01 EURO = 2 PEZETA.

2 CENT EURO = 0,02 EURO = 3 PEZETA.

5 CENT EURO = 0,05 EURO = 8 PEZETA.

10 CENT EURO = 0,10 EURO = 17 PEZETA.

20 CENT EURO = 0,20 EURO = 33 PEZETA.

50 CENT EURO = 0,50 EURO = 83 PEZETA.

1 EURO = 166 PEZETA.

2 EURO = 333 PEZETA.

5 EURO =
832 PEZETA

10 EURO =
 1.664 PEZETA

20 EURO =
3.328 PEZETA

50 EURO =
8.319 PEZETA

100 EURO =
16.639 PEZETA

200 EURO =
33.277 PEZETA

500 EURO =
83.193 PEZETA
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12.2.3.  EUROPAKO MONETA-BATASUNA (EMB)

Europako Moneta eta Ekonomia Batasunak (MEB), batzuetan Europako Moneta Batasuna
(EMB) izenarekin adierazten denak, diru-mota bakarra eta Europako Banku Zentral (EBZ)
bakarra adierazten ditu. Banku hori erabat independentea izango da eta horrek diseinatuko
du diru-politika. Europako Banku Zentrala (EBZ) 1998ko uztailaren 1ean hasiko da lanean.
Gaur egun Europako Moneta Institutua (EMI) dugu.

Maastrichteko Itunak Europako Batasuneko kide izatea lortu nahi duten herrialdeek bete
beharreko bost bateratasun-irizpide ezarri zituen. Honako hauek ditugu:

•  Inflazioa. Inflazioak ezingo du izan Europar Batasuneko (EB) herrialdeen artean
inflaziorik baxuena izan duten hiru herrialdeen inflazioen batezbesteko aritmetikoa baino %
1,5 handiagoa. Ez dira aintzat hartu, ez inflazio negatiboa izan duten herrialdeak, eta ez
muturreko kasuak. (Inon ez da definitu "muturreko kasu" horrek zer esan nahi duen).

•  Interes-tasak. Zor publikoaren epe luzerako interes-tasek ezingo dute izan Europako
Batasuneko (EBko) herrialdeetan inflaziorik baxuena izan duten hiru herrialdeen epe
luzerako interes-tasen batezbesteko aritmetikoaren % 2 baino handiagoa.

•  Diru-egonkortasuna. Herrialdeko diru-motak EMSaren mekanismoaren fluktuazio-
-marjinen barruan egon beharko du, tentsio larririk gabe eta herrialdearen ekimenez EBko
beste herrialde baten aurrean gutxienez azkeneko bi urteetan baliogutxitzerik izan gabe.

•  Defizit publikoa. Defizit publiko orokorrak ez du gainditu behar BPGaren % 3a; edo
gutxienez ratio horrek nabarmen eta etenik gabe jaitsi beharko du % 3ko mailaren ingurura
iristeko; edo % 3aren helburuak izaera berezia edo behin-behinekoa izan behar du.

•  Zor publikoa. Zor publikoak Barne Produktu Gordinarekiko (BPG) duen ratioak ezingo
du % 60koa baino handiagoa izan edo; gutxienez, ratio horrek nahikoa jaitsi behar du; edo
erreferentzia gisa hartu den baliora erritmo on samarraz hurbildu behar du.

12.3. BATERAKUNTZA-MEKANISMOA

1999. urteko urtarrilaren 1etik aurrera, moneten baterakuntza, baterakuntza eta biribiltze-
-irizpide batzuetara egokitu behar dira.

12.3.1.  MONETA-BATERAKUNTZA

1998ko abenduaren 31n, Europako Batasuneko Ministro Kontseiluak Europako Moneta
Batasunean (EMB) sarturik dauden 11 moneten baterakuntza-moneta finkatu zuen
EUROarekiko.

Moneta hauek guztiak:

•  EUROarekiko nazio-monetaren unitate-zenbakia adierazten da.
•  6 digitu edo zenbakiz osatuta daude.
•  Finko eta atzeraezinak dira.
•  Ezin dira trukatu edo biribildu.
•  1999ko urtarrilaren 1ean sartzen dira indarrean eta beren iraupena gehienez 3 urte eta
erdikoa izango da, gehienez jota 2002. urteko ekainaren 30a artekoa.
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Moneten baterakuntza
EURO EURO

Franko belgikarra 40,3399
Luxemburgoko frankoa 40,3399
Marko alemana 1,95583

Pezeta espainiarra 166,386
Libera frantsesa 6,55957
Irlandar libera 0,787564

Italiar lira 1936,27
Herbeheretako florina 2,20371
Txelin austriarra 13,7603
Ezkutu portugesa 200,482
Finlandiar markoa 5,94573

12.3.2.  BATERAKUNTZA ETA BIRIBILTZE-IRIZPIDEAK MONETA
NAZIONAL ETA EUROAREN ARTEAN

•  Moneta nazionalaren baterakuntza EUROra

Lortutako euro-zenbatekoa ehunenetan biribildu behar da, hau da, 2. hamartarretan:

! 3. hamartarra 0, 1, 2, 3 edo 4 bada, gutxienez biribilduko da.

! 3. hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada, gehienez biribilduko da.

Adibideak:

! 114 pezeta ÷  166,386 pezeta/euro = 0,685153 euro

Bigarren hamartarra biribiltzen da gehienez, beraz, 0,69 euro.

Pezetaren baterakuntza:

1 uro = 166,386 pezeta.
Aplikazio-epea:
1999ko urtarrilaren 1etik – 2002ko ekainaren 30era arte (gehienez jota).

Moneta nazionalaren zenbatekoa  ÷  Moneta-baterakuntza =

Zenbatekoa EUROtan
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      2. moneta nazionala
1. moneta nazionala EUROak  

    EUROa ez den moneta

" 212 pezeta ÷  166,386 pezeta/euro = 1,274145 euro.

Bigarren hamartarra biribiltzen da gutxienez, beraz, 1,27 euro.

•  Euroaren baterakuntza moneta nazionalera

Moneta nazionalean lortutako zenbatekoa pezetatara biribildu behar da, hamartarrik
gabe.

! Moneta nazionaleko lehenengo hamartarra 0, 1, 2, 3 edo 4 bada, gutxienez biribildu
beharko da.

! Moneta nazionaleko lehenengo hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada, gehienez biribildu
beharko da.

Adibideak:

! 0,69 euro X 166,386 pezeta/euro = 114,80634 pezeta.

Gehienez pezetara biribildu: beraz, 115 pezeta.

" 1,27 euro  X  166,386 pezeta/euro  =  211,31022 pezeta.

Gutxienez pezetara biribildu: beraz, 211 pezeta.

12.3.3. MONETA NAZIONALEN ARTEKO BATERAKUNTZA ETA
BIRIBILTZE-IRIZPIDEAK

•  Moneta nazionalen arteko baterakuntza.

1999ko urtarrilaren 1etik aurrera, moneta nazionalen arteko baterakuntzak ezin dira
zuzenean egin; beharrezkoa da lehenik eurotara bateratzea.

Zenbatekoa EUROtan ÷  moneta-baterakuntza =

Zenbatekoa moneta nazionalean.
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•  Lehenengo pausoa:

1 moneta nazionala  ÷   1 bihurketa-tasa = eurotan zenbatekoa (hirugarren hamartarra
biribildu)

•  Bigarren pausoa:

eurotan zenbatekoa  ×   2. bihurketa-tasa = 2. moneta nazionalaren zenbatekoa (euroan
sartuta dagoena)

edo, beste kasuan,

eurotan zenbatekoa  ×   euroa ez den monetaren trukaneurria/euroarekiko = euroan sarturik
ez dagoen moneta nazionalaren zenbatekoa.

Adibideak:

A)  Pezetak franko frantsesetara bihurtzea

Bihurketa-tasa : 166,386 pezeta/euro
      6,55957 FF/euro

! 114 pezeta ÷  166,386 pezeta/euro = 0,685153 euro

Hirugarren hamartarra biribildu gutxienez; beraz, 0,685 euro

" 0,685 euro ×  6,55957 FF/euro = 4,49330545 FF.

Herrialdeko unitate monetario nazionalera biribildu (franko frantsesa bi hamartarrekin)
gutxienez; beraz, 4,49 FF.

B) Pezetetatik Estatu Batuetako dolarretara bihurtzea.

Bihurketa-tasa: 166.386 pezeta/euro.
                        Trukaneurria bihurketa-unean 1,10222 dolar/euro.

! 114 pezeta ÷  166,386 pezeta/euro = 0,685153 euro

Hirugarren hamartarra biribildu gutxienez, beraz, 0,685 euro

" 0,685 euro ×  1,10222 dolar/euro = 0,7550207.

Herrialdeko unitate monetario nazionalera biribildu (dolarra bi hamartarrekin) gehienez;
beraz, 0,76 dolar.
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1999ko urtarrilaren 1etik aurrera pezetak nazioarteko dibisa-merkatuetan
ofizialki kotizatzeari utzi egin zion.

Pezeta beste edozein monetetara bihurtzea (eta alderantziz) EUROaren
bidez egin behar da, bihurketa-tasak aplikatuz (Europako Moneta

Batasuneko (EMB) herrialdeen artean) edo bestela dagokion trukaneurri
ofiziala aplikatuz.
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    ERREPASOKO ARIKETAK

1. Noiz hasi zen Europako Moneta Batasunaren bigarren fasea? Eta hirugarrena?

2. Zein herrialde sartu dira Europako Moneta Batasuneko hirugarren fasean?

3. Fase honetan sartu ez diren herrialdeetan euroa erabil al dezakegu, ala orain arte bezala
trukaneurria aplikatuz egin beharko dugu?

4. Monetak bat-batean ala gradualki desagertuko dira? Zer gertatuko zaie galduko diren moneta
guztiei?

5. Iragaite-epean ordainketak eurotan eta pezetatan egin al ditzakegu?

6. Erabaki al da biribiltzea gehienez ala gutxienez izango den? Eta zein da aukeratu den
erabakia?
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     1. Moneta nazional eta euroaren arteko bihurketa.

Gogoan eduki bihurketa-tasa : 166,386 pezeta/euro.

Zenbatekoa pezetatan Zenbatekoa eurotan
100
500

2500
5750

30220
132000

Zenbatekoa eurotan Zenbatekoa pezetatan
0.03
0.35
5.10
7.32

25.15
50.60

      2.  Moneta nazionalen arteko bihurketa.

Bihurketa-tasak:

166,386 pezeta/euro.
6,55957 franko frantses/euro.
1,95583 marko alemaniar/euro.

Zenbatekoa
pezetatan

Zenbateko bitartekaria
eurotan (3 hamartar

gutxienez)

Zenbatekoa
franko

frantsesetan (FF)

Zenbatekoa marko
alemaniarretan

(DM)
100
2.000

30.000

100.000

      ARIKETA PRAKTIKOAK
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      ARIKETA PRAKTIKOAK

Zenbatekoa franko
frantsesetan

Zenbateko bitartekaria
eurotan (3 hamartar

gutxienez)
Zenbatekoa
pezetatan.

10

25

3.000

Zenbatekoa marko
alemaniarretan

Zenbateko bitartekaria
eurotan (3 hamartar

gutxienez)
Zenbatekoa
pezetatan.

10

25

3.000

      Trukaneurria bihurketa-unean: 1.10222 dolar/euro.

Zenbatekoa Estatu
Batuetako
dolarretan

Zenbateko bitartekaria
eurotan (3 hamartar

gutxienez)
Zenbatekoa
pezetatan.

10

25

3.000


