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SARRERA

Lan hau Administrazioko eta Finantzetako goi-mailako teknikari titulazioko heziketa-moduluko
Finantza- eta aseguru-produktu eta -zerbitzuak curriculumaren zati bat lantzeko prestatuta dago.
Curriculumean proposatzen diren atal guztiak lantzeko astirik ez da izan, eta finantza-produktu eta
-zerbitzuen zati bat soilik landu da.
Lanarekin, helburu hauek lortu nahi izan dira:
9 Finantza-sistemaren ideia orokor bat izatea
9 Finantza-sistema osatzen duten merkatuak zein diren jakitea
9 Finantza-sisteman negoziatzen diren produktu garrantzitsuenak zein diren jakitea
9 Finantza-erakundeek eskaintzen dituzten zerbitzuak zein diren jakitea
Amaitzeko, eskerrak eman behar dizkiet IRALEko Doraletxeko irakasleei, emandako laguntzagatik;
Basauriko Euskadiko Kutxako eta Bilbao Bizkaia Kutxako bulegoetako langileei, dokumentuak emateagatik; eta Enercon CBko Idoiari, enpresaren zenbait dokumentu emateagatik.
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1.1 Finantza-sistema
Ekonomia guztietan azalduko zaizkigu une konkretu batzuetan behar dituzten baino baliabide
gehiago dauzkaten unitate ekonomikoak —unitate aurreztaileak edo unitate superabitdunak— eta
jarduera ekonomikoari aurre egiteko baliabideak eskatzen dituzten unitate ekonomikoak —unitate
ekoizleak edo inbertitzaileak, edo unitate defizitdunak—.
Unitate defizitdun eta superabitdunak harremanetan jartzen direnean arazoak sor daitezkeenez, goimailako egitura bat behar da. Egitura horri finantza-sistema deituko diogu. Unitate batzuen soberakinak
premia duten unitateetara bideratzen dituzten instituzioek, baliabideek eta mekanismoek osatzen dute.
Finantza-sistemaren funtzioa da unitate aurreztaileak eta unitate ekoizleak edo inbertitzaileak
harremanetan jartzea. Horretarako, unitate aurreztaileen baliabideak lortzea izango du helburu, gero
unitate ekoizleetara edo inbertitzaileetara bideratzeko.

Unitate
aurreztaileen
baliabideak

Finantzasistema

Unitate
ekoizleetara edo
inbertitzaileetara

Finantza-sistemaren jarduera

Finantza-sistema eraginkorra izango da ezaugarri hauek betetzen baditu:
9 Aurrezkiak lortzen baditu eta unitate ekoizle edo inbertitzaileetara bideratzen baditu.
9 Segurtasun- eta errentagarritasun-egoeretan gauzatzen bada.
9 Moneta-oreka eta finantza-oreka lortzen laguntzen badu.
9 Krisiak saihesteko gai bada.
9 Malgua bada: uneko egoera ekonomikoari egokitzen bazaizkio finantza-instituzioak, merkatuak eta finantza-aktiboak eta -pasiboak.
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1.2 Finantza-sistemaren egitura
Edozein finantza-sistema hiru elementu garrantzitsuk osatzen dute: finantza-aktibo eta -pasiboak,
erakundeak eta merkatuak.
Finantza-aktibo eta -pasiboak produktuak edo zerbitzuak dira. Finantza-erakundeek sortzen
dituzte, eta unitate aurreztaileen eta inbertitzaileen artean baliabideen transferentzia ahalbidetzea dute
helburu.
Finantza-erakundeek bitartekari-lana egiten dute unitate aurreztaileen eta inbertitzaileen artean,
botere publikoek ezarritako legezko araudiaren arabera eta legezko erakunde eta agintarien arabera.
Merkatuetan finantza-aktibo eta -pasiboen arteko trukaketa gertatzen da; finantza-bitartekariek
produktuak saltzen eta erosten dituzte, eta haien prezioa finkatu.

1.3 Finantza-aktiboak eta -pasiboak
Ugari dira finantza-produktuak. Besteak beste:

9 Eskudirua (pasiboa, jaulkitzen
duenarentzat; aktiboa, daukanarentzat).
9 Akzioak eta obligazioak (pasiboa,
jaulkitzen duen erakundearentzat;
aktiboa, edukitzailearentzat).

“SOCIEDAD ANDALUZA DE
CEMENTOS PORTLAND”eko
akzio bat, bere garaian 500
pezetako balioa zuena.

9 Bankuko gordailuak (pasiboa, jaulkitzen
duen bankuarentzat; aktiboa,
aurreztailearentzat).

Euskadiko Kutxak duen
gordailu bat.

9 Maileguak eta kredituak (aktiboa,
mailegua ematen duen erakundearentzat;
pasiboa, maileguaren hartzailearentzat).

BBK erakundearen maileguak,
autoa eta etxea erosteko.

9 Altxorraren letrak, bonoak eta Estatuko
ordaindukoak (pasiboa, Estatuarentzat;
aktiboa, inbertitzailearentzat).

Espainiako zor publikoko
titulu bat.

9 Eta abar

Finantza-aktiboen ezaugarriak
Hiru dira finantza-aktiboen ezaugarriak: likidezia, arriskua eta errentagarritasuna.
` Likidezia: aktiboa ahalik eta eperik laburrenean diru bihurtzeko erraztasuna adierazten du.
Eperako gordailu batean baino handiagoa da likidezia kontu korronte batean.
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` Arriskua: finantza-aktibo guztiek, aldez aurretik, epemuga ezarrita daukate. Jaulkitzaileak eskuratu zituen funtsak eta horiek emandako irabazia bueltatu beharko ditu. Hori betetzeko probabilitatearen arabera neurtuko dugu arriskua. Aktiboen arrisku-maila ondorengo baldintza hauen
menpe egongo da:
9 Jaulkitzen duen erakundearen kaudimen ekonomikoa.
9 Funtsak itzultzeko epea (epe laburra edo epe luzea).
9 Aktiboak eskaintzen duen berme juridikoa.
` Errentagarritasuna: aktibo batek ematen duen errendimendu ekonomikoaren eta lortzeko egin
den inbertsioaren arteko harremana da.

Finantza-aktiboen sailkapena
Finantza-aktiboak hauek izan daitezke: errenta finkokoak edo zorrekoak, errenta aldakorrekoak edo
partaidetzakoak, bankuetako pasiboko eta aktiboko produktuak, aseguruak, pentsio- eta jubilazio-planak,
etab.
Horiek guztiak honako irizpide hauen arabera sailkatu daitezke:
` Jaulkipenaren arabera: lehen mailako aktiboak (zuzenean funtsen premia duten eragile
ekonomikoek jaulkitzen dituztenak) eta bigarren mailako aktiboak (bitartekari ekonomikoek
sortzen dituztenak, funtsak eskuratzeko eta horien premia dutenei bideratzeko).
` Epemugaren arabera: agerikoak dira aurkezten diren unean amortizatzen direnak; epe
laburrekoak, amortizazio-epea urtea baino laburragoa dutenak; epe luzekoak, amortizazio-epea
urtea baino luzeagoa dutenak; eta biziartekoak, amortizatzen ez direnak.
` Jaulkitzailearen arabera: publikoak dira estatuak, autonomia-erkidegoek, udalek edo beste
erakunde publiko batzuek jaulkitzen dituztenak, eta pribatuak, edozein enpresak edo erakunde
pribatuk jaulkitzen dituenak.
` Kotizazioaren arabera: kotizaziodunak dira merkatuan kotizatzen direnak, bai burtsan, bai
bestelako merkatuetan; kotizaziorik gabekoak, merkatuen menpe ez daudenak.

Finantza-aktibo motak

Errenta finkoko produktuak edo zorrekoak
Errenta finkoko produktuak edo zorrekoak dira jesapenen bidez (tituluen bidez zatitzen diren maileguak) jaulkitzen diren aktiboko edo pasiboko finantza-produktuak. Errenta finkokoak direnez, hartzaileek
interesak jasotzen dituzte (zenbatekoa den ezarrita egongo da), eta horiek ziurtatuta daude. Interesen
ordainketa ez da egiten jaulkitzaileak duen egoera ekonomikoaren arabera (kiebra eta ordainketen
etenaldiak dira salbuespenak).

Errenta aldakorreko produktuak edo partaidetzakoak
Enpresen kapital soziala zenbait akzio berdinetan banatzen da. Akzioak eskuratzen dituztenak
jabekide bihurtzen dira, eta eskubide batzuk bereganatzen dituzte.
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Akzio horiei errenta aldakorreko tituluak deitzen zaie, errentaren ordainketa (dibidenduak) bi
balditzaren menpe dagoelako:
9 Enpresak mozkinak dituen ala ez.
9 Akziodunen ohiko batzar nagusian mozkinen banaketari buruz zer erabakitzen den.
Errenta finkoko eta errenta aldakorreko tituluen arteko ezberdintasunetariko bat amortizazioa da.
Errenta aldakorreko tituluek ez daukate amortizazio-epemugarik. Jaulkitzen dituen enpresak ez du
akzioetatik jaso duen dirua bueltatu behar. Bazkideak dirua berreskuratu nahi izanez gero, bigarren
mailako merkatuetan sal ditzake akzioak.

Bankuetako pasiboko produktuak
Kreditu-erakundeek (bankuak, aurrezki-kutxak, kreditu-kooperatibak) pasiboko produktuen bidez
lortzen dituzte funtsak, eta, gero, bezeroei mailegatzen dizkiete. Pasiboko produktu aipagarrienak
kontuak, ezarpenak eta abar dira.
Pasiboko produktuekin hartutako dirua ziurtasunez gordetzeaz gain, beste zerbitzu batzuk
eskaintzen dituzte:
9 Interesak ematen dituzte (produktu batzuetan, oso gutxi).
9 Kutxa-zerbitzuak (ordainketa- eta kobrantza-zerbitzuak, transferentziak, etab.).
9 Bestelako-produktuak, bezeroek aurrezkiak inberti ditzaten.

Bankuetako aktiboko produktuak
Pasiboko produktuen kontrapartida dira. Kreditu-erakundeek garatu dituzten tresna batzuen bidez
(merkataritza-deskontua, kredituak, maileguak, etab.) eskuratzen dituzten funtsekin enpresak eta partikularrak finantzatzen dituzte.
Kreditu-erakundeek, aktiboko eragiketa guztietan, kontuan izaten dute:
9 Funtsak itzultzeko bezeroek eskaintzen duten bermea.
9 Eragiketen errentagarritasuna.

Bestelako finantza-produktuak
Lehenago aipatutako produktuez gain, badira beste batzuk aurrezki-, inbertsio- eta aurreikuspenbeharrei, zergen plangintzei eta abarri egokitzen zaizkienak. Aipagarrienak hauek dira: gauzen, ondarearen eta pertsonen aseguruak (bereziki, bizi-aseguruak); aseguru-funtsak; pentsio- eta jubilazioplanak; etab.

1.4 Finantza-erakundeak
Funtsezko elementuak dira unitate ekonomiko aurreztaileen eta inbertitzaileen arteko bitartekaritzaprozesuan. Bien arteko baliabide-mugimendua bultzatzen dute. Bitartekaritza-lana da beren jardueraren
oinarrizko ardatza; hori dela eta, eragile ekonomikoen arteko funtsen trukaketa-prozesuan maisu bihurtu
dira, eta finantza-bitartekariak izenarekin ezagutzen dira.
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Bitartekaritza-prozesuan lan garrantzitsua eragiten dute. Alde batetik, unitate ekonomiko
inbertitzaileek jaulkitzen dituzten lehen mailako finantza-aktiboak transformatzen dituzte, eta bigarren
mailako finantza aktiboak sortzen. Mailegatzaileek edo aurreztaileek egokiago edo errazago onartzen
dituzte.

Lehen
mailako
merkatua

Finantzabitartekariak

Bigarren
mailako
merkatua

Produktuak
transformatu

Finantza-bitartekarien aktiboak eta pasiboak

Bestetik, erakunde espezializatuak direnez, aurreztaileen eta inbertitzaileen arteko erlazioa zuzena
izango balitz baino kostu murritzagoak lortzen dituzte.

Finantza-bitartekariak
Bi talde nagusitan bana daitezke, egiten dituzten ekintzen arabera:

Bankuko finantza-bitartekariak
Bitartekaritzaz gain, gordailuak ere eskaintzen dituzte. Gordailuen funtsak txekeen bidez erabil
daitezke, eta ordainketa-baliabide moduan ere onar daitezke. Kasu horretan, banku-diruaz ari gara.
Finantza-bitartekari garrantzitsuenak bankuak, aurrezki-kutxak, kreditu-kooperatibak eta asegurukonpainiak dira.
Bankuko finantza-bitartekarien aholkularitza-organoak hauek dira:
9 Espainiako Bankuen Elkartea (Asociación Española de la Banca, AEB): bankuak eta
Espainiako Bankua harremanetan jartzen dituen organoa da.
9 Espainiako Aurrezki Kutxen Konfederazioa (Confederación Española de Cajas de Ahorro,
CECA): aurrezki-kutxa konfederatu guztiak elkartzen ditu. Maila guztietan ordezkatzen ditu.

Bankukoak ez diren finantza-bitartekariak
Kapital eskatzailearen eta eskaintzailearen arteko artekaritza-funtzioa soilik dute. Ezin dituzte
funtsak bereganatu; ez dira diru-sortzaileak, aurrekoak bezala.
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Epe laburreko
gordailuak

Epe luzeko
maileguak

(lehen mailakoak)

(bigarren mailakoak)

TRANFORMAZIOA

Bigarren mailako aktiboak

Lehen mailako
Lehen mailakoaktiboak
aktiboak

Bigarren mailako aktiboak
BANKUKO
Baliabideak
Errekurtsoak

FINANTZA BITARTEKARIAK

Baliabideak
Errekurtsoak

Baliabideak
Errekurtsoak
UNITATE EKOIZLEA

BANKUKOAK EZ

EDO INBERTITZAILEA

DIREN FINANTZABITARTEKARIAK

Lehen mailako aktiboak

Lehen mailako aktiboak

EDO
UNITATEA DEFIZITDUNA

EZ DAGO TRANSFORMAZIORIK

Errekurtsoak

Errekurtsoak

Baliabideak

Lehen mailako
Lehen mailako
aktiboak
aktiboak
Activos
primarios

Baliabideak

BANKUKOAK EZ DIREN
FINANTZA-BITARTEKARIAK

Lehen mailako
Lehenaktiboak
mailako
aktiboak
Activos
primarios

Finantza-bitartekarien jarduera

Haien jardueraren arabera bereiz daitezke:
9 Burtsako edo inbertsioetako finantza-bitartekariak.
9 Aseguruen finantza-bitartekariak.
9 Finantza-jardueran diharduten finantza-bitartekariak (leasing- eta factoring-elkarteak, etab.).
Irudian ikusi daitekeenez bankukoak ez diren finantza-bitartekariek ez dute transformaziorik
egiten. Bai unitate ekonomiko defizitdunek, bai unitate ekonomiko superabitdunek baliabideak lehen
mailako aktiboekin trukatzen dituzte, aktiboak transformatu gabe. Horregatik dira lehen mailakoak.
Bitartekari horiek laguntza eskaintzen dute trukatze-prozesuan. Talde horretan, artekariak, komisionistak
eta bitartekari-agenteak daude.
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Bankuko finantza-bitartekariek finantza-aktiboak transformatzen dituzte, aurreztaileentzat
erakargarriagoak izan daitezen. Adibide moduan, epe laburreko gordailuak (lehen mailako aktiboak)
dauzkagu. Kreditu-erakundeek, jasotzen dituzten baliabideekin, epe luzeko maileguak (bigarren mailako
aktiboak) ematen dizkiete unitate ekonomiko defizitdunei.

Finantza-bitartekarien funtzioak
Funtzio garrantzitsuenak hauek dira:
` Bitartekaritza-lana: unitate ekonomiko aurreztaileen baliabideak eskuratzen dituzte, eta, hainbat
produktutan transformatu eta gero, unitate ekonomiko inbertitzaileei eskaintzen dizkiete, ezaugarri bereziekin, egokiagoak izan daitezkeen produktu gisa.
` Gestioa erraztea: kobrantza- eta ordainketa-mekanismoen kudeaketa egokitzen dute, eta eragile ekonomikoen arteko funts-transferentziak errazten.
` Errendimenduen optimizazioa: merkatua ezagutzen dutenez eta baliabide kantitate handiak
mugitzeko aukera dutenez, errentagarritasun handiagoa lor daiteke.
` Arriskuak murriztea: produktuen aniztasunak segurtasuna hobetzen du, eta arriskuak murrizten
ditu.
` Ekonomia sustatzea: alde batetik, aurrezte-prozesua sustatzen du, eta bestetik, inbertsioa
bultzatzen.

1.5 Finantza-merkatuak
Finantza-aktiboen negoziaziorako eta haien eskaintzaren eta eskariaren arabera ezartzen den
prezioa finkatzeko erabiltzen diren lekuak eta mekanismoak dira.
Funtzio hauek betetzen dituzte:
9 Negoziazioan dauden parte-hartzaile guztiak elkartu.
9 Finantza-aktiboei likidezia eman.
9 Eskaintzaren eta eskariaren arabera prezioak finkatu.
9 Bitartekaritzaren kostuak murriztu, finantza-aktibo gehiagoren negoziazioa eta zirkulazioa
ahalbidetzeko.
9 Espekulazioaren bidez, etekinak ahalbidetu (merke erosi eta garestiago saldu).
Funtzio horiek modu eraginkorrean betetzeko, finantza-merkatuak baldintza hauek bete behar ditu:
9 Finantza-aktibo mota asko izan behar ditu, aurreztaile eta inbertitzaileen beharrak asetzeko.
9 Merkaturako sarrera askea izango da. Ez du inolako oztoporik behar.
9 Merkatuan dauden guztiek ahalik eta informazio gehiena izan behar dute.
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9 Informazioak merkea eta azkarra izan behar du.
Hiru dira finantza-merkatuak sailkatzeko erabiliko ditugun irizpideak: aktiboen bizitzako unearen
arabera, negoziatzen diren produktuen arabera eta antolaketaren arabera.

Aktiboen bizitzako unearen arabera
Irizpide horri jarraituz, lehen mailako merkatuak eta bigarren mailako merkatuak bereiz ditzakegu.
` Lehen mailako merkatuak: lehen eskuko merkatuak dira. Merkatu horietan, finantza-aktiboak
sortu, eta lehen aldiz eskaintzen dira. Produktuak jaulkitzaileetatik inbertitzaileetara zuzenean
pasatzen dira. Enpresa edo erakunde jaulkitzaileek finantza-aktiboak erosleei eskaintzen
dizkiete, eta finantzatze-prozesu bat sortzen da bien artean. Horien adibideak dira zor publikoaren enkanteak edo finantza-bitartekarien bidezko errenta finkoko tituluen ezarpena.
` Bigarren mailako merkatuak: bigarren eskuko merkatuak dira. Lehen mailako merkatuetan
sortutako aktiboak saldu eta erosten dira, eta, horrela, inbertsioa likidezia (eskudiru) bihur daiteke
tituluaren epemugara heldu baino lehen. Trukea ez da zuzenekoa, lehen mailako merkatuetan
bezala. Bigarren mailako merkatuen artean, hauek aipatuko ditugu: balore-merkatua edo burtsa
(gaur egun, Madrilen, Valentzian, Bilbon eta Bartzelonan) eta zor publikoko merkatua
(Espainiako Bankuko Notazio Zentroak kudeatutakoa).

Negoziatzen diren produktuen arabera
` Banku-merkatuak: aktiboko eta pasiboko produktuak eskatzen eta eskaintzen dira. Kredituerakundeen eta bezeroen arteko harremanak zuzenekoak dira, ez dago bitartekaririk.
Pasiboko produktuen prezioa kenketa eginez lortzen da: erakundeak ezartzen duen interestasaren eta komisio-portzentajearen arteko kenketa. Interes-tasa handiagoa izaten da eperako
funtsetan agerikoetan (berehala erabilgarria) baino.
Aktiboko produktuen prezioa batuketa eginez lortzen da: erakundeak ezartzen duen interestasaren eta komisio-portzentajearen (produktu batzuetan, abaletan adibidez, komisioak soilik
kobratzen dira) arteko batuketa.
Interes-tasa bi baldintzaren araberakoa izaten da:
9 Produktuen araberakoa: epe laburreko maileguak (mailegu pertsonalak) epe luzeko
maileguak (hipoteka-maileguak) baino garestiagoak izaten dira.
9 Bezeroen ezaugarrien araberakoa: lehentasuneko bezeroek baldintza hobeak lortzen dituzte.
` Moneta- eta kapital-merkatuak:
Moneta-merkatuetan, dirua edo likidezia handiko aktiboak edo pasiboak negoziatzen dira.
Arrisku txikia dute, eta gehienezko epea hemezortzi hilabete da. Moneta-merkatu ohikoenak
hauek dira: banku artekoa, epe laburreko zor publikoarena eta enpresen ordaindukoena.
9 Banku arteko merkatua: kreditu-erakundeek elkarri maileguak egiten dizkiote oso epe
laburrera. Eskaintzaren eta eskariaren bitartez ezartzen da interes-tasa, eta hurrengo
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finantza-eragiketetan erabiltzen da. Euriborra (Europe Interbanking Offered Rate) da
interes aldakorreko hipoteka-maileguetan gehien erabiltzen den indizea.
9 Epe laburreko zor publikoaren merkatua: Espainiako Bankuko Notazio Zentroak kudeatzen
du, eta Altxorraren letren jaulkipenaz, negoziazioaz eta amortizazioaz arduratzen da (sei,
hamabi eta hemezortzi hilabetera jaulkitako tituluak).
9 Enpresen ordaindukoen merkatuan (finantza-ordaindukoak) jaulkitzen eta negoziatzen dira.
Konpainia handiek edo bestelako erakundeek sortzen dituzte, eta horien epea hemezortzi
hilabetera hel daiteke. Jaulkipen horiei esker, bankuek eskaintzen dituzten maileguen
baldintzak baino hobeak lortzen dituzte konpainiek eta erakundeek.
Kapital-merkatuetan, epe ertaineko edo epe luzeko aktiboak negoziatzen dira. Arrisku-maila
handiagoa da, eta likidezia moneta-merkatuan baino txikiagoa. Egiten diren eragiketetan, bai
errenta finkoko aktiboak (zor publikoa), bai errenta aldakorreko aktiboak (akzioak edo kapital
zatiak) erabiltzen dira. Merkatu hori funtsezkoa da epe luzera baliabide-maila handia eskatzen
duten inbertsio proiektuak egiteko.

Antolaketaren arabera
` Antolatutako merkatuak: guztiz kontrolatuta eta araututa daude, eta, era berean, ofizialak dira.
Aldez aurretik ezartzen dira merkatu horietan parte hartuko duten aktibo motak, eragileak,
eragiketak, etab.
` Antolatu gabeko merkatuak: finantza-aktiboen erosleek zein saltzaileek libreki ezartzen dituzte
negozioaren ezaugarriak, baldintzak eta modua.

LANBIDE EKIMENA

13

Administrazioa eta finantzak

1.6 Ariketak
1.

Zer da finantza-sistema, eta zein dira haren ezaugarriak eta funtzioak?

2.

Azaldu ezazu zein diren finantza-sistemaren elementu garrantzitsuenak.

3.

Zer erlazio dago finantza-aktibo eta finantza-pasiboen artean?

4.

Aipa itzazu finantza-produktu batzuk.

5.

Zein dira finantza-aktiboen ezaugarriak?

6.

Zer irizpide erabiltzen dira finantza-aktiboen sailkapena egiteko?

7.

Aipatu eta azaldu finantza-aktibo motak.

8.

Zer ezberdintasun dago errenta finkoko eta errenta aldakorreko produktuen artean?

9.

Nola sailkatuko zenituzke finantza-bitartekariak?

10. Zer funtzio dituzte finantza-bitartekariek?
11. Zer da finantza-merkatua?
12. Azaldu finantza-merkatuak sailkatzeko erabiltzen diren irizpideak.
13. Zer funtzio betetzen dute finantza-merkatuek?
14. Zer ezberdintasun dago lehen mailako merkatuen eta bigarren mailako merkatuen artean?
15. Bete taula hau:
Finantza-aktiboa
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Akzioak eta obligazioak
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Bankuko gordailuak
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Maileguak eta kredituak
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Enpresen ordaindukoak

9

Altxorraren letrak, bonoak...

9

Estatuaren ordaindukoak
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ESPAINIAKO
FINANTZA-SISTEMAREN
EGITURA ETA ANTOLAKETA

BZES

GOBERNUA

(Banku Zentralen
Europako Sistema)

Autonomiaerkidegoak

BANKU
ZENTRALA

– ICO (Kreditu
Ofizialeko Institutua)
– Bankuak
– Kreditu-kooperatibak
– Beste erakunde
batzuk:
– Leasing-enpresak
– Factoring-enpresak
– Aurrezki-kutxak
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Ekonomia eta Ogasun
Ministerioa

BMBN

ASEGURUEN

(Balore Merkatuko

ZUZENDARITZA

Batzorde Nazionala)

OROKORRA

– Balio-sozietatea
– Balio-agentzia
– Inbertsio kolektiboko
erakundeak
– Fondo kudeatzaileen
sozietateak
– Arrisku-kapitaleko
erakundeak

– Aurreikuspenerakundeak
– Aseguru-konpainiak:
– Sozietateak
– Aurreikuspen
sozialeko
mutualitatea
– Mutuak
– Kooperatibak

Espainiako finantza-sistema

BESTE ERAKUNDE
GIDARI BATZUK

– Altxor eta Finantza
Politikarako
Zuzendaritza
Nagusia
– Komertzio eta
Inbertsio Politikarako
Zuzendaritza
Nagusia
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2.1 Organo politikoak
Hiru dira finantza-sisteman eragina duten organo politikoak:
` Gobernua: finantzen gorengo arduraduna da.
` Ogasun eta Ekonomia Ministerioa: finantza-erakundeen funtzionamenduari buruzko alderdi
guztien arduraduna da.
` Autonomia-erkidegoak: bakoitzak bere lurraldean, aurrezki-kutxa eta kreditu-kooperatiben
kudeaketa-organoetan parte hartzen dute. Aseguruen arloan ere hainbat eskumen dituzte;
adibidez, eskumen esklusiboa dute kooperatiba-aseguruetan eta aurreikuspen sozialeko mutualitateetan.

2.2 Organo exekutiboak
Banku Zentralen Europako sistema (BZES)
` Banku Zentralen Europako sistema (BZES): Europako Banku Zentralak (EBZ) eta Europako
Batasuneko estatu bakoitzeko banku zentralek osatzen dute. Azken horien artean, bereizi egin
behar dira euro-sistemaren barnean daudenak eta kanpo gelditzen direnak. Euro-sistemaren
barneko bankuek ezin dute moneta-politika (interes-tasa, likidezia kopurua, etab.) independentea
egin beren kabuz, funtzio hori BZESren menpe baitago.
BZESk dauzkan konpetentziak betearaztea da Europako Banku Zentralaren funtzio nagusia, eta,
horretarako, bi organo ditu: Gobernu Kontseilua (botere ekonomikoa eta monetarioa du) eta
Batzorde Exekutiboa (izaera laguntzaile eta operatiboa du). Horiekin batera, EBZk Europako
Banku Zentralaren Kontseilu Nagusia dauka.

EBZren egoitza

1.

Gobernu Kontseilua: besteak beste, honako funtzio hauek betetzen ditu:
9 EBko moneta-politika formulatzen du; bitarteko moneta-helburuak, oinarrizko interes-tasak,
barne-sistemako erreserben (dibisen) hornidura eta moneta-politika garatzeko kontrolsistemak erabakitzen ditu.
9 Billeteak jaulkitzeko eskubide esklusiboa du; EBZren eta estatuetako banku zentralen bidez
jartzen ditu zirkulazioan.
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9 EBZren barne-antolakuntza eta haren organo errektoreen arautegia erabakitzen ditu.
9 EBZri proposatzen dizkioten kontsultak eta irizpenak erabakitzen ditu.
9 EBko estatuen banku zentralen funtzioak kontrolatzen ditu.
9 EBZk hartu behar dituen erabakiak finkatzen ditu nazioarteko erakunde-organoetan BZES
ordezkatzen duenean.
2.

Batzorde Exekutiboa:funtzio hauek betetzen ditu:
9 Estatuetako banku zentralei nola aritu behar duten adierazten die.
9 Gobernu Kontseiluak uzten dizkion botereak hartzen ditu.
9 Gobernu Kontseiluaren batzarrak prestatzen ditu.

3.

Europako Banku Zentralaren Kontseilu Nagusia: batez ere, kontsultarako eta antolaketarako
da (kontabilitate-prozesuak parekatu, EBZk kontratatzeko baldintzak ezarri...). EBZko lehendakariak, lehendakariordeak eta banku zentralen gobernadoreek osatzen dute.
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Euro-sistema
– Alemaniako Bankua
– Austriako Bankua
– Belgikako Bankua
– Zipreko Bankua
– Esloveniako Bankua
– Espainiako Bankua
– Finlandiako Bankua
– Frantziako Bankua
– Greziako Bankua
– Irlandako Bankua
– Italiako Bankua
– Luxemburgoko Bankua
– Maltako Bankua
Europako
Banku Zentrala

– Herbehereetako Bankua
– Portugaleko Bankua

Euro-sistematik kanpo
– Bulgariako Bankua
– Danimarkako Bankua
– Erresuma Batuko Bankua
– Suediako Bankua
– Eslovakiako Bankua

BZES

– Estoniako Bankua
– Hungariako Bankua
– Letoniako Bankua
– Lituaniako Bankua
– Poloniako Bankua
– Txekiar Errepublikako Bankua
– Errumaniako Bankua

Gobernu Kontseilua

Europako Banku
Zentralaren Kontseilu
Nagusia

Europako
Banku Zentrala

Batzorde
Exekutiboa

Banku Zentralen Europako Sistema (BZES)

Espainiako Bankua
` Espainiako Bankua: erakunde honek kontrol- eta diziplina-aginpidea du. BZESk finkatutako
moneta-politikan parte hartzen du (Gobernu Kontseiluaren partaidea baita), eta martxan jartzen du.
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Besteak beste, funtzio hauek dauzka:
1.

Moneta-politikaren eragiketak eta ordainketa-sistemaren kontrola:
9 Bere ikuskaritzapean dituen erakundeekin kreditu-eragiketak egin ditzake. Hala, finantzasistemako likidezian eragina izan dezake, handitu edo txikitu egin dezake.
9 Merkatu irekiko eragiketak. Baloreak edo beste finantza-produktu batzuk erosi, saldu,
mailegatu edo maileguan har ditzake. Bereganatzen baditu, finantza-sistemari likidezia
ematen dio, eta saltzen baditu, likidezia kentzen du.
9 Gutxieneko erreserba-koefizientea (lehengo kutxa-koefizientea) ezartzea. Portzentajekoefiziente bat da, eta bankuek dauzkaten finantza-pasiboen araberakoa da. Gaur egun,
% 2koa da, eta zenbateko hori banku zentraletako kontuetan izaten dute bankuek. Monetapolitika tresna bat da, portzentajea aldatuz gero sistemako likidezia aldatzen baita.
9 Banku arteko merkatua eta dibisa-merkatua erregulatzea, eta likidazio eta konpentsaziosistema kudeatzea.

2.

Kanpo-eragiketak: Espainiako Bankuak (BZESren politikaren barruan) dibisak eta metal bitxiak
eskuratu edo sal ditzake, eta atzerriko eta nazioarteko erakundeekin banku-eragiketak ere egin
ditzake.

3.

Diruzaintza-zerbitzua, zor publikoaren kudeaketa eta banka pribatuaren kontrola:
9 Espainiako Bankuan kontua daukate erakunde publikoek eta kreditu-erakundeek. Hala,
zor publikoari, autonomia-erkidegoei eta bestelako erakunde ofizialeei diruzaintza-zerbitzua
eskaintzen die —ordainketak, kobrantzak, etab.—, baina ezin ditu finantzatu.
9 Espainiako Bankuak zor publikoa kudeatzen du (errenta finkoko baloreak). Dituen baliabide
teknikoen bidez, altxorraren zorraren jaulkipenean, amortizazioan eta kudeaketan laguntzen du.
9 Bankuak eta aurrezki-kutxak kontrolatzeko funtzioaren barnean, kreditu-erakundeak
ikuskatzeko gaitasuna dauka. Hutsegite larriak bereiz ditzake, eta Ekonomia eta Ogasun
Ministerioari (espediente-tramitazioaren bitartez) oso larrien berri eman.
9 Kreditu-erakunderen bat aparteko egoera larrian edo kaudimen-gabezian badago,
Espainiako Bankuak eskua sar dezake, edo administrazio- edo zuzendaritza-organoak
behin-behinean alda ditzake.

Espainiako bankuaren egitura hau da:
1.

Gobernadorea: erakundeko funtsezko figura da. Gobernuko presidenteak proposatzen du, eta
erregeak izendatzen du. Ekonomia- eta finantza-munduan kaudimen ezaguna duen pertsona
izan behar du. Kargua sei urtekoa da (ezin da berrautatu), eta beste kargu batekin bateraezina
da.
Bankua zuzentzen eta ordezkatzen du, eta Gobernu Kontseiluaren eta Komisio exekutiboaren
burutza du.

2.

Gobernadoreordea: Ekonomia eta Ogasun Ministerioak proposatzen du. Kargu hau ere sei
urtekoa da (ezin da berrautatu), eta beste batekin bateraezina da. Erakundeko zuzendaritzako
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berezko funtzioez gain eta gobernadoreak ezartzen dizkion funtzioez gain, gobernadorea
ordezkatzen du hura ez dagoenean.
3.

Gobernu Kontseilua: hamaika pertsonak osatzen dute
9 Gobernadorea
9 Gobernadoreordea
9 Balore Merkatuko Batzorde Nazionaleko lehendakariordea
9 Altxorraren eta Moneta Politikaren zuzendari nagusia
9 Gobernuak proposatutako sei kontseilari
Erakundearen aurrekontua onartzeaz, urteko kontuez eta barne-araudiaz arduratzen da.
Bestalde, gobernuari aholku ematen dio moneta-politikari buruzko edozein galdekizunen
gainean.

4.

Komisio Exekutiboa: erakundearen urteko aurrekontua prestatzeaz arduratzen da. Administrazioaren baimenak ebazten ditu, eta erakundearen barneko zuzendaritzako karguen izendapenaz arduratzen da. Sei pertsonak osatzen dute:
9 Gobernadorea
9 Gobernadoreordea
9 Bi kontseilari
9 Idazkari nagusia (botorik gabe)
9 Espainiako Bankuko zuzendari nagusi bat (botorik gabe)

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala (BMBK)
Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren menpe, balore-merkatua ikuskatu eta aztertzen du, merkatuaren
gardentasuna lortzeko, prezioen ezarpena zuzena izateko eta inbertitzaileak zaintzeko.
Betetzen dituen funtzioak hauek dira:
9 Balore-merkatuekin zer ikusia duten gauzei buruz Gobernuari, Ogasun eta Ekonomia
Ministerioari eta autonomia-erkidegoei aholkua ematea.
9 Aurreko erakundeei balore-merkatuarekin erlazionatutako neurriak proposatzea.
9 Informazioa hedatzea eta sustatzea, balore-merkatuen gardentasuna lortzeko, prezioen
ezarpena zuzena izateko eta inbertitzaileak zaintzeko.
9 Ekonomia- eta finantza-boterea erabiltzea; inbertsio-zerbitzuak ematen dituzten enpresetan,
bigarren mailako merkatuetako erakunde errektoreetan, konpentsazio- eta likidaziozerbitzuetan, burtsa-elkarteetan, inbertsio-bermeetako funtsak kudeatzen dituzten
elkarteetan, balore-jaulkitzaileen elkarteetan, kreditu-erakundeetan…
9 Zigortzeko ahalmena aplikatzea.
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9 Egindako lanari buruz eta balore-merkatuaren egoerari buruz txostena egitea eta argitaratzea. BMBNko presidentea Legebiltzarreko Ekonomia, Merkataritza eta Ogasun Batzordean agertuko da ekintzen urteko txostena aurkeztu behar denean eta hala eskatzen den
guztietan.

Aseguruen Zuzendaritza Orokorra
Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren menpe dago, eta haren funtzioen artean dago Aseguru
Konpainien eta Pentsio Funtsen Entitate Kudeatzaileak kontrolatzea. Sektoreko administrazioaren
lizentziak ematen ditu, eta, zenbait kasutan (ez ohiko egoeretan edo hitzartutakoa betetzen ez denean),
ezeztatu egin ditzake, eta baita zigorrak ezarri ere.
Funtzio hauek betetzen ditu:
9 Aseguru-erakundeen funtzionamendua kontrolatzea:

 Aktibitateen kontrola: polizak, klausulak, primak…
 Erakundeen kontrola: aseguru-erakundeei eta pertsonei zigorrak ezartzeko boterea
dauka. Lizentziak ematen ditu, eta ezeztatzeko boterea dauka
9 Aseguruen sektoreari buruzko ikerketak egitea eta informazioa ematea
9 Bere konpetentzia-eremurako arau-proiektuak egitea
9 Aseguruen arloan dauden argibide-eskaerak eta erreklamazioak argitzea
9 Aseguruen jarduera sustatzeko ekintzak gauzatzea

Merkataritza eta Inbertsioen Zuzendaritza Orokorra
Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren menpe, truke-arloan Espainiako Bankuak erabakitzen duena
betearazten du.
Atzerrian egiten den inbertsioa sustatzeaz arduratzen da. Horretan, enbaxadetako ekonomia- eta
merkataritza-bulegoez baliatzen da.
Zuzendaritzak inbertitzaileei aholkuak ematen dizkie hainbat arlotan, hala nola kokalekuestrategietan, eskuragarri dauden diru-laguntzetan, zergetan, lan-arloko legerian, ekonomiaren joeran...
Era berean, konpainiekin, sektore publikoko elkarteekin eta erakundeekin, inbertitzaile eta
hornitzaileen arteko topaketak antolatzen ditu. Industriako zenbait sektoretako informazioa ematen die.
Bestalde, mintegiak antolatzen ditu inbertsio-komunitatearentzat, Investment News Spain izeneko
aldizkaria argitaratzen du eta informazio orokor eguneratua eskaintzen du www.investinspain.org
webgunean.

Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorra
Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren menpe dago, eta altxortegi publikoaz arduratzen da. Besteak
beste, funtzio hauek ditu:
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9 Altxortegi publikoko diruzaintzaren kudeaketa: ordainketen agindu zentrala, atzerriko
ordainketen izapideak, txanpongintza, etab.
9 Estatuaren zorraren azterketa, proposamena eta kudeaketa.
9 Erakundeen eta finantza-merkatuen erregistro ofizialen kudeaketa.
9 Finantzen ikuskaritza-funtzioak aurrera eramatea.
9 Xedapenen elaborazioa eta tramitazioa: finantza-erakunde, kreditu-erakunde, baloremerkatu, ordainketa-tresna, kotizatzen duten sozietate eta finantza-zerbitzuen erabiltzaileekin eta atzerriarekin egiten diren kapital-mugimenduei dagokienean.
9 Finantza-politika zuzentzea, garatzea eta ordenatzea eta finantza-merkatuen jarraipena
egitea.
9 Beste herrialde batzuekin egiten diren moneta-hitzarmenak prestatzea.
9 Eta abar.

2.3 Finantza-erakundeak
Espainiako Bankuaren mendeko erakundeak

Gordailu-erakundeak
1.

Bankuak: sozietate anonimoak dira, eta, gutxienez, 18.030.363 €-ko kapitala izan behar dute.
Entitate horiek funtsak eskuratzen dituzte, eta kreditu-eragiketa eta inbertsioetan erabiltzen
dituzte. Aurrekoak ez ezik, beste zenbait finantza-zerbitzu ere eskaintzen dituzte.
Irabazi-asmoa dute.
Postua

Erakundearen izena

Aktiboa milioi eurotan

1

Banco Santander Central Hispano

437.240,06

2

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

398.540,84

3

Banco Español de Crédito

114.154,73

4

Banco Popular Español

87.294,20

5

Banco Sabadell

78.280,09

6

Bankinter

56.007,95

7

Barclays Bank

32.157,39

8

Banco Pastor

26.434,39

Espainiako banku handienak, aktiboaren arabera (2007ko abenduko datuak)
Iturria: http://www.aebanca.es/

2.
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Aurrezki-kutxak: nahiz eta haien izaera pribatua izan, interes publikoa da haien helburua —ez
dago irabazi-asmorik, baizik eta gizartearen onura—, eta lortzen dituzten etekinak ongizatera
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bideratzen dira. Bankuek egiten dituzten eragiketak egin ditzakete, eta garrantzi handia dute
sistemaren barruan.
Fundazioak dira, eta ez dute kapital sozialik. Horren ordez, dotazio- edo zuzkidura-funtsa
daukate, gutxienez 18.030.363 €-koa.
Postua

Erakundearen izena

Aktiboa milioi
eurotan

1

Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”

248.495,67

2

Caja de Ahorros de Madrid

158.854,89

3

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja)

99.584,94

4

Caixa d´Estalvis de Catalunya

68.201,42

5

Caja de Ahorros del Mediterráneo

72.870,63

6

Caja de Ahorros de Galicia

47.726,11

7

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja

43.009,73

8

Unicaja

32.845,07

9

Bilbao Bizkaia Kutxa

29.099,32

Espainiako aurrezki-kutxa handienak, aktiboaren arabera (2007ko abenduko datuak)
Iturria: http://www.cajasdeahorros.es/balances-resultados-anuarios.html

3.

Kreditu-kooperatibak: Izaera bikoitza dute. Alde batetik, sozietate kooperatiboak dira, eta,
ondorioz, haien legediak erregulatzen ditu. Bestetik, entitate finantzarioak dira, eta bankujarduera erregulatzen duen legeari jarraitu behar diote.
Kapital sozialari dagokionez, legeak kopuru minimoak ezartzen ditu, erakundeen eragiketen
esparruaren arabera.
Kooperatiben eragiketen esparrua

Gutxieneko kapitala

Tokikoa, 100.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan

1.051.771,10 €

Tokikoa, 100.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan; supralokala, autonomia-erkidegoan

3.606.072,60 €

Madril edo Bartzelona udalerrietan, edo autonomia-erkidegotik kanpoko, estatuan edo
estatutik kanpo

4.808.096,80 €

Kreditu-kooperatiben gutxieneko kapitala

Batez ere, kooperatibisten finantza-beharrei egin behar diete aurre (baliabideen % 50 kooperatibisten beharrak finantzatzen erabili behar da). Autonomia-erkidegoek erregulatzen dituzte aktiboko
eragiketak, euren konpetentzien arabera. Kooperatibistak ez direnentzat baliabideen zenbateko
ehunekoa erabili daitekeen ezartzen dute.
Bi multzotan sailkatzen dira:
` Nekazaritzakoak: nekazari edo baserritarren kutxak deitzen dira. Tokian tokikoak, eskualdekoak
edo probintziakoak izan daitezke. Eragiketek basogintzarekin, nekazaritzarekin eta abeltzantzarekin harremana dute (baserritarren kutxa).
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` Nekazaritzakoak ez direnak edo profesionalak: elkarte eta kooperatiba profesionaletan dute
jatorria. Alor, jarduera edo ogibide bereko parte-hartzaileak elkartzen ditu (Caja LaboralEuskadiko Kutxa).
Postua

Erakundearen izena

Aktiboa milioi eurotan

1

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa

9.793.69

2

C.R. Intermediterranea

8.424,03

3

C.R. del Mediterraneo

4.074,46

4

C.R. Navarra

2.556,51

5

C.R. Sur

2.533,51

6

C.R. de Granada

1.907,44

Espainiako kreditu-kooperaiba handienak, aktiboaren arabera (2003ko datuak)
Iturria: http://www.cajasruralesfv.com/revistadigital eta www.cajalaboral.es

Kreditu-erakundeen eragiketak

1.

Gordailuak edo bestelako funtsak eskuratu.

2.

Maileguak, finantza-errentamenduak (Leasing) eta bestelako kreditu motak eskaini.

3.

Ordainketa- eta kobrantza-eragiketak egin.

4.

Ordainketa-tresnak jaulki eta kudeatu (kreditu-txartelak, bidaia-txekeak, kreditu-gutun
komertzialak, etab.).

5.

Diru elektronikoa jaulki.

6.

Berme- eta abal-kontzesioak eta antzeko konpromisoak izenpetu.

7.

Erakundearen izenean edo bezeroen izenean, helburu hauek dituzten eragiketak egin:
9 Txekeak, gordailuen ziurtagiriak, etab.
9 Truke-merkatuak.
9 Eperako finantza-instrumentuak eta aukerak.
9 Negoziatzeko baloreak.

8.

Tituluen jaulkitze-prozesuan parte hartu eta horiei dagozkien zerbitzuak eman.

9.

Bankuen arteko merkatuan bitartekaritza-lana egin.

10. Ondarearen kudeaketan aholkua eman eta kudeatu.
11. Negoziatzeko balioen zaintza.
12. Kutxa gotorrak alokatu.
13. Enpresei aholkua eman.
14. Mertakaritza-txostenak egin.
Espainiako kreditu-erekundeek egin ditzaketen eragiketak
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Kreditu Ofizialeko Institutua (ICO)
Banku publikoek (Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Industrial, Banco Exterior de
España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción, Banco
de Crédito Social Pesquero eta Caja Postal), duela gutxira arte, garrantzi handia zuten —ekonomiako
sektore estrategikoak bermatzen zituzten—, eta, alor guztietan gertatzen den moduan, sektore pribatuak
uzten zuen hutsunea betetzea zen haien helburu garrantzitsuena. Bide batez, zenbait helburu politiko
zein sozial lortzeko euskarria ziren.
Argentaria (Corporación bancaria de España SA) buru zueen talde batean bildu ziren. Gobernuaren
ekonomia-politika eta Europako Itunak zirela eta, pribatizatu ondoren, BBV bankuarekin elkartu zen, eta
BBVA sortu zuten.
Gaur egun, Kreditu Ofizialeko Institutua (ICO) da Estatuko erakunde bakarra. Finantza-eragiketak
zein bestelakoak egin ditzaketen kreditu-erakundeak eta ordenamendu juridiko pribatuak erregulatzen
ditu. Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren barne dago.
ICOren helburuak hauek dira:
9 Hazkunde ekonomikoa lortzea
9 Nazioko ondarea hobeto banatzea
9 Zenbait eragiketa sustatzea, hala nola garrantzi sozialekoak, kulturalekoak, berritzaileak
edo ekologikoak.
Helburuak lortzeko eragiketa ekonomikoak bermatzen eta sustatzen ditu. Horretarako erabiliko
dituen baliabideen jatorria hau da:
9 Ondarearen produktuak
9 Estatuko ekarpenak edo beste erakunde publikoenak
9 Nazioko merkatuan edo nazioarteko merkatuetan eskuratutako funtsak (baina herritarren
gordailuen bidez ezin dira funtsak jaso).
Aurreko helburuak betetzeko, ICOk funtzio hauek betetzen ditu:
` Ministro Kontseiluaren edo Ekonomia Arlorako Eskuordeko Komisioaren aginduak betetzea,
egoeren efektu hauek leuntzeko:
9 ekonomia-krisi larriak
9 natura-hondamendiak
9 eta antzekoak
` Ministro Kontseiluaren, Ekonomia Arlorako Eskuordeko Komisioaren edo Ekonomia eta Ogasun
Ministerioaren ekonomia-politikarako zenbait neurri (bereziki, epe erdirako edo epe luzerako
maileguen eskaintzak) exekutatzeko tresna izan. Maileguak banku-irizpideekin emango dira, eta,
kolaborazio-hitzarmenen bitartez, beste finantza-erakundeen bitartekotza lortuko da.
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` Funtsak, diru-laguntzak, kredituak, abalak, etab. formalizatzea, kudeatzea eta administratzea
aktiboen eragiketen bidez. Horretarako, ICOk Estatuko Administrazioak (ICOren bitartez)
emandako maileguak kudeatu eta administratzen ditu.
` Finantza-erakundeetan parte hartzea.
` ICOren xedeari buruzko finantza-aholkularitza ematea erakunde publikoei zein pribatuei.

Kredituko finantza-etxeak (KFE)
Ezin dituzte inola ere eskuratu bueltatzekoak diren funtsak; ez gordailuen bitartez, ez maileguen
bitartez, ez aldi baterako finantza-aktiboen eskualdatzearen (reposak) edo antzekoen bidez. Beraz,
tresna hauek erabiltzen dituzte funtsak eskuratzeko:
9 Taldeko erakundeek emandako funtsak
9 Kreditu-erakundeek emandako finantziazioa
9 Balore-jaulkipena
9 Fidantza, abala, etab. lortzea maileguak eta balore-jaulkipena bermatzeko
Legeak finantza-eragiketa hauek egitea baimentzen die erkunde horiei:
` Mailegua edo kreditua: kontsumo-, hipoteka-, merkataritza-eragiketak finantzatzeko...
` Factoring: edozein enpresari bezeroek zor dizkioten kredituak (letrak, fakturak, etab.) kobratzeaz arduratzen dira factoring-konpainiak (faktorea). Batzuetan, zordunen kaudimen-gabeziaren
arriskua babestu edo estaltzen dute, eta finantziazioa eskaintzen dute. Zenbaitetan, bezeroen
ikerketarako zerbitzua ere eskaintzen dute. Normalean, jarduera horretan aritzen diren erakundeak finantza-erakunde handienen barnean egoten dira.
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Zerbitzu horren bidez, Euskadiko Kutxa arduratuko da zure enpresaren salmentei dagozkien kredituak zure bezeroei kobratzeaz, eta, nahi baduzu, funtsak aurreratuko dizkizu ordainketen kontura.
Abantailak:
9 Berehalako likidezia eta salmenta-baldintzak hobetzeko aukera.
9 Ez ordaintzeko arriskua eta itzulketa-gastuak gutxitu edo ezabatzen ditu.
9 Finantza-gastuak eta administrazio-tramiteak gutxitzen ditu kobrantzen kudeaketan.
9 Tinbreak eta merkataritza-txostenak lortzeko gastuak ezabatzen ditu.
9 Kobrantzen eraginkortasuna eta enpresaren errentagarritasuna areagotzen ditu.
9 Banku-zorpetzea murrizten du (CIRBE-arriskua), eta baita baliabiderik gabeko modalitateko
kobrantzen batez besteko epea ere.
9 Bezeroen kudeaketaren hautaketa hobea ahalbideratzen du.
9 Zure enpresaren kontabilitatea errazten du.
9 Balantzeak hobetzen ditu: likidezia handiagoa, ratio hobeak, etab.
Euskadiko Kutxan bi factoring-modalitate eskaintzen dizkizugu, zure bezeroak ordainketa egin ala
ez, fakturaren kobrantza ziurtatu nahi duzula erabakitzeko aukera izan dezazun.
` Baliabideak dituen factoring-a: modalitate honekin, zure enpresaren gain egongo da zordunaren kaudimen-gabeziarako arriskua.
` Baliabiderik gabeko factoring-a: kasu honetan, Euskadiko Kutxak bereganatzen du zordunaren kaudimen-gabeziarako arriskua.

Euskadiko Kutxak eskaintzen duen factoring-zerbitzua

` Finantza-errentamendua (leasing): jarduera honetan, enpresari batek inbertsio bati aurre egin
behar dio (ondasun- edo produkzio-ekipamenduak); horretarako, leasing-enpresari erosteko
eskatuko dio, ondoren epe konkretu batean alokatzeko. Alokairu-kontratuaren bidez, ondasunak
finantzatzen dituzte leasing-erakundeek, eta, aipatutako kontratua bukatzen denean, erosteko
aukera/klausula eskaintzen diote enpresariari.
` Kreditu-txartelen jaulkipenak: kontsumitzaileei zuzentzen zaizkie kreditu-txartelak. Hilean
behin edo zatikatuta (interesekin) pasatzen zaio ordainketa txartelaren jabeari bankuko kontutik.
Enpresa saltzaileek, modu horretan, salmenten kobrantza ziurtatzen dute (KFE-ekin aurretik
negoziatutako komisioen truke), eta KFE-ek aurre egiten diete eroslearen ez-ordaintzeei.
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Elkarrekiko bermearen sozietateak
Enpresa txikiei finantza-babesa ematea dute helburu. Enpresa txikiek mailegu bat eskatzen
dutenean, kreditu-entitateek berme edo abal bat eskatzen diete. Elkarrekiko bermearen sozietateek
berme hori eskaintzen diete enpresa horiei. Bermea lortuta, finantziazioa lortzea errazagoa da, eta
maileguan ezartzen diren baldintzak hobeak dira.

BMBNren menpeko erakundeak

Inbertsio-zerbitzuen enpresak
Balioen Merkatuko Legeak (Ley del Mercado de Valores) 64. artikuluan dioen bezala, hauek har
daitezke inbertsio-zerbitzuen enpresatzat:
1.

Baloreen elkarteak: 4,5 milioi euroko kapital soziala izan behar dute. Beren kontura (balioak
erosi, eta, horien prezioa igotzen denean, saldu egin ditzake) eta inoren kontura (komisionisten
moduan, besterik gabe) inberti dezakete.

Norbolsa Balore Eklartearen webgunea

2.

Baloreen agentziak: 0,9 milioi euroko kapital soziala dute, eta inoren kontura baino ezin dute
inbertitu.

3.

Karterak kudeatzen dituzten elkarteak: zenbait inbertitzaileren izenean, balio-karterak kudeatzen
dituzte, eta, era berean, aholkularitza-zerbitzua ematen die.

Inbertsio kolektiboko erakundeak
Inbertsio kolektiboak egiten dituzte zenbait inbertitzaileren ekarpenekin. Ekarpen horiek jaulkitzen
dituzten finantza-aktiboen bidez lortzen dira. Erakunde horiek balio-karterak sortzen dituzte zenbait
titulurekin; besteak beste: zor publikoa, obligazioak, bonoak eta negozia daitekeen edozein balio.

Arrisku-kapitaleko erakundeak
Finantza-erakundeak dira. Kotizatzen ez duten enpresetan —batez ere, finantzakoak ez direnetan
eta higiezin-enpresak ez direnetan—, aldi baterako kapitalean parte hartzea dute helburu. Kotizatzen
duten enpresen kapitalean ere har dezakete parte aldi baterako, baina, horretarako, partaidetza egiten
denetik hamabi hilabetera kotizatu gabe gelditu behar da. Arrisku-kapitaleko erakundeen eskuratze
modu horren adibideak dira Amadeus eta Cortefiel konpainien erosketak.
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Helburua da arrisku-kapitaleko erakundearen laguntzarekin enpresaren balioa handitzea. Inbertsioa
burutu denean, kapitalista, etekina lortu ondoren, enpresatik aterako da.
Arriskuko inbertitzaileak ekonomiako sektore dinamikoetako enpresetan —batezbestekoa baino
gehiago haztea espero duelako— parte hartu nahi du. Enpresako balioa egoki hazi denean, arriskufuntsak ateratzen dira errentagarritasuna sendotuz.

Aseguruen zuzendaritza orokorraren menpeko erakundeak
Aseguru-konpainiak lau taldetan sailkatu daitezke:
1.

Sozietate anonimoak

2.

Aseguru-mutuak

3.

Aseguru-kooperatibak

4.

Aurreikuspen sozialeko mutualitateak

Sozietate anonimoak
Enpresa hauek euren bezeroak babesten dituzte, zoritxarreko gertaera baten aurrean. Enpresek
bezeroengandik prima bat jasotzen dute, eta, ezbeharra gertatuz gero, bezeroei kalte-ordain bat
emateko konpromisoa hartzen dute.
Mutuen eta sozietate anonimoen artean dagoen ezberdintasuna da azken horiek ahalik eta
dibidendu handienak lortzen saiatzen direla akzionistak egindako ekarpenengatik saritzeko.

Aseguru-mutuak
Bi motatakoak izan daitezke: prima finkokoak (bazkideek urtearen hasieran ordaintzen dute kuota,
ezbeharra gertatu baino lehen) edo prima aldakorrekoak (bazkideek ezbeharra gertatzen denean
ordaintzen dute derrama).
Aseguru-mutuen ezaugarriak hauek dira:
1.

Ez dute irabazi-asmorik

2.

Mutualista kopurua gutxienez berrogeita hamarrekoa da

3.

Mutualista izateak aseguru hartzailea eta aseguratua pertsona bere izatea dakar.

4.

Mutua-kapitala osatzeko egiten dituzten ekarpenengatik, interesak jaso ditzakete mutualistek,
baina inolaz ere ez diruaren interes legala baino gehiago.

5.

Zor sozialaren kasuetan, mutualisten erantzukizuna, estatutuek kontrakorik esaten ez badute,
urtero ordaintzen duten primaren zenbatekoa da gehienez.

6.

Urteko emaitzek derrama aktiboa (kontsumitutako primaren itzultzea) edo pasiboa (arriskuei
aurre egiteko beste ez badago, gehiago jarri beharko da) eragiten dute.

7.

Mutualista batek mutua uzten duenean:
9 Derrama aktiboak kobratzeko eskubidea izango du
9 Adostuta eta ordaindu gabe dituen prima pasiboak ordaindu beharko ditu
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9 Mutua-kapitalerako egindako ekarpena jasotzeko eskubidea izango du
8.

Mutua desegiten bada, mutualistek ondarearen banaketan parte hartuko dute
Prima aldakorreko mutuek aurreko ezaugarriak(1etik 7ra) eta bi hauek (9 eta 10) betetzen
dituzte.

9.

Mutualistek sarrerako kuota bat ordaindu eta maniobra-funtsa eratu behar dute ezbeharrei
aurre egiteko; horrela, ez dute itxaron behar izango derrama kobratu arte.

10. Administratzailei ez zaie euren kudeaketagatik ordainduko. Aseguratzea zuzena izango da,
bitartekaririk gabe eta kudeaketagatik ezer ordaindu gabe egingo da.

Aseguru-kooperatibak
Kooperatibaren definizioa hauxe da: elkartzen diren pertsonek sortutako sozietateak dira. Atxikitzeko askatasun osoz eta borondatezko bajarekin osatzen da elkartea; enpresa-eragiketak egiten ditu
bere premiak eta nahi ekonomikoak eta sozialak asetzeko; eta egitura eta funtzionamendu demokratikoa
du.
Aseguru-kooperatiben ezaugarriak:
9 Atxikitzea eta baja askatasunez egingo dira erakundeko baldintzak betetzen baditu.
9 Erakundeak bazkideen beharrak betetzen diharduenez, ez du irabazi-asmorik; beraz, soberakinak baleude, bazkideen artean banatu beharko lirateke, egiten dituzten eragiketen
arabera, eta ez jartzen duten kapitalaren arabera.
9 Modu demokratikoan funtzionatzen dute; hau da, bazkide bakoitzari boto bat dagokio,
jarritako kapitala gorabehera.
9 Organo sozialen artean, hauek aipatuko ditugu:

 Batzar nagusia: organo gorena da. Bazkideen botoen bidez lortzen da borondate kolektiboa.

 Kontseilu errektorea: gobernu- eta ordezkaritza-funtzioak betetzen ditu.
 Kontu-hartzaileak: kontseiluak batzar nagusian aurkeztutako kontuak ikuskatzea du
helburu nagusia.
9 Prima finkokoak edo prima aldakorrekoak izan daitezke.
9 Mutuekin ikusi ditugun 1etik 7ra arteko ezaugarriak ere betetzen dituzte asegurukooperatibek.

Aurreikuspen sozialeko mutualitateak
Mutualitate horiek langileak euren lan-inguruan dituzten arriskuetatik babestea dute helburu: hala
nola langabezia, elbarritasuna, jubilazioa, heriotza eta biziraupena.
Aurreikuspen sozialeko mutualitateak banakako arriskuak arrisku talde bihurtzen ditu, eta, horrela,
aseguru-erreserba teknikoak sortzen dira. Bazkideei mutualista deitzen zaie, eta haien jarduera asegurukooperatibenaren antzekoa da.
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Aseguruen zuzendaritza orokorraren menpeko beste erakunde bat pentsio- funtsen entitate
kudeatzaileak dira.
Instituzioak dira, eta helburu batekin sortzen dira: euren bezeroak jubilatzen direnean diru kopuru
bat ziurtatzea. Gizarte Segurantzako pentsioak osatzeko erabiltzen dira. Sozietate anonimoak dira, eta
Aseguruen Zuzendaritza Orokorrari eta Pentsioen Funtsari administrazioaren baimena eskatuko diote
jarduera horretan aritzeko. Gutxienez 601.012 euroko kapital soziala izan behar dute, eta baliabide
propioak pentsioen planen eta funtsen erregelamenduak (pentsio-plan baten barruko funtzionamendua,
han parte hartuko duten pertsonak, zehaztutako prestazioak eta horiek funtsetan integratzea definitzen
dituen dokumentua) agintzen duen portzentaje konkretu batean handitu beharko dira.
Espainian aritzeko baimena duten aseguru-erakundeek, bizi-aseguruen arloan dihardutenek eta
aurreikuspen sozialeko mutualitateek pentsioen funtsak administratu ditzakete:
9 jarduera horretan behar den gutxieneko kapital soziala badute
9 administrazioaren baimena lortzen badute
9 jarduteko organizazio-baldintzak betetzen badituzte
Gauza ezberdina da pentsioen funtsa sortzeko baimena. Horretarako, eskritura egin baino lehen,
Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren baimena behar da.
` Pentsio-funtsa: Pertsonen ekarpenak ondare bat gauzatzeko diru-iturria da. Lortutako ekarpenak inbertitu egiten dira, errentagarritasun bat lortzearren. Gizarte Segurantzak erretiroaren
ostean ematen duen prestazioa osatzea da helburua.
` Pentsio-plana: Plan horretara ekarpenak egiteko konpromisoa jasotzen duen kontrtu bat da.
Ekarpenak pentsio-funts bakar baten bitartez inbertitzen dira, baina beste pentsio-funts bat
hainbat pentsio-planetara lotuta egon daiteke. Instituzio kolektiboak dira. Sozietate edo erakunde
batek bultzatuta sortzen dira, eta helburua pentsio-funts bat osatzea da. Lortzen diren
prestazioak pentsio-funtsen entitate-kudeatzaileek banatzen dituzte.

2.4 Finantza-merkatuak
Finantza-merkatua deritzogu edozein finantza-aktiboren salerosketa egiten den lekuari, sistemari
edo mekanismoari.

Moneta-merkatuak
Horietan negoziatzen diren tituluen epemugaren arabera, bi bereiziko ditugu: moneta-merkatua eta
kapital-merkatua.

Moneta-merkatuak
` Merkatu horien ezaugarriak hauek dira:
9 Epe laburreko aktiboak (hemezortzi hilabete gehienez) negoziatzen dira. Epea dela eta,
likidezia handiko merkatuak deritze. Likidezia handikoak dira bigarren mailako merkatuetan
erraz negoziatzen direlako.
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9 Arrisku gutxiko aktiboak negoziatzen dira, jaulkitzen dituzten erakundeak kaudimen handikoak direlako: altxorra, bankuak, kaudimen handiko enpresa pribatu edo publiko handiak.
9 Horietan Altxorraren letrak eta enpresen ordaindukoak negoziatuko dira.
9 Merkatu horietara zuzentzen diren inbertitzaileek arrisku gutxirekin eta ziurtasunez jokatuko
dute.
` Moneta-merkatu motak
Bi dira moneta-merkatuak:
1.

Banku arteko merkatua: Kreditu-erakundeek elkarri maileguak egiten dizkiote oso epe
laburrera. Bere garaian, kutxa-koefizientea kontrolatzeko sortu zen, baina, gaur egun,
finantza-erakundeek daukaten likidezia falta betetzeko edo likidezia-soberakinei etekina
ateratzeko erabiltzen da. Horrela, eurogunean bankuen arteko interes-tasa Euriborra
(Europe Interbanking Offered Rate) da, eta eragin handia du hainbat finantza-eragiketatan;
hala nola interes aldakorreko hipoteka-maileguetan gehien erabiltzen den indizea da, eta
ordainketa handiko kontu korronteetan eta abarretan ere erabiltzen da.

2.

Tituluen merkatua: Lehen mailako merkatua izan daiteke —jaulkitzaile batek tituluak
saltzen dituen merkatua—, edo bigarren mailako merkatua, lehen mailako merkatuko tituluei
likidezia emateko.
Garrantzitsuenak hauek dira:
9 Burtsa: Bigarren mailako merkatua da, eta operazio kopuru handiena mugitzen du. Lau
burtsa daude Estatuan: Bilbon, Madrilen, Bartzelonan eta Valentzian.
Guztiak informatika sare baten bidez konektatuta daude elkarrekin. Sistema horri,
Burtsen Interkonexio Sistema Espainiarra (BISE) edo Etengabeko Merkatua deritzo.
Sistema horren bidez, akzioak aldi berean negoziatzen dira lau burtsetan. Terminalek
ordenagailu zentralera bidaltzen dituzte aginduak, eta, horrela, prezio bakarra lortzen
dute balio bakoitzarentzat. Gauzatze bakoitzaren lehentasuna prezioaren araberakoa da.
Beraz, salmenten aginduetan, garestienak exekutatzen dira lehenik, eta erosketetan
lehentasuna ematen zaie merkeenei. Prezio-berdintasunaren kasuetan, sartutako
lehenengo aginduei ematen zaie lehentasuna.

Bilboko Burtsa
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Kontratazio-sistema bi motatakoa da:

 “Korro” sistema edo “ahots bizia”: Denbora luzez erabili izan da, baina garrantzia
galdu du etengabeko merkatua sortu denetik. Korroa eragiketa-aretoko gune bat da,
eta han operadoreak biltzen dira balore konkretu batzuk kontratatzeko, aurretik
finkatutako ordu batean eta denbora batez. Normalean hamar minutu irauten du, eta
ahots bizia sistemaren bitartez kontratatzen da. Korroa amaitzen denean, ez da titulu
horietako salerosketarik egiten hurrengo egunera arte.

 Etengabeko merkatua: Aipatu dugunez, ordenagailuen bidez kontratatzeko sistema
bat da. Operadoreek urruneko kontratazioa egin dezakete euren bulegoetatik.
Salerosketen aginduak terminaletan sartzen dituzte, eta pantailetan merkatuaren
egoera modu konstantean eta etengabean azaltzen da. Eguneroko burtsa-saioa
astelehenetik ostiralera da, 10etatik 17etara.
9 Idatzitako zor publikoaren merkatua: Merkatu horrek telefonoaren bitartez funtzionatzen
du. Merkatu horretan, zor publikoa negoziatzen da, kontu-idazpenen sistemaren bitartez,
eta autonomia-erkidegoen, erakunde publikoen eta Ogasun eta Ekonomia Ministerioaren
baimena lortzen duten beste nazioko edo nazioarteko instituzioen balioak negoziatzen
dira. Tituluek ez daukate euskarri fisikorik. Espainiako Bankuak kudeatzen dituen zor
publikoko kontu-idazpenak dira. Jaulkipenaz, amortizazioaz, jaulkitako tituluen interesen
ordainketaz eta merkatua antolatzeaz arduratzen da.
Merkatu horretan merkatu-kideek bakarrik parte har dezakete, hau da:

 Kontuen titularrak, norberaren kontura.
 Kudeaketa-erakundeak, norberaren kontura edo besteren kontura.
Zor publikoko merkatua errenta finkoko merkatu garrantzitsuena da.

Kapital-merkatuak
Kapital-merkatuetan finantza-baliabide iraunkorrak edo epe luzeko aktiboak —enpresenak edo
erakunde publikoenak— negoziatzen dira. Alde batetik, epemugarekin jaulkitzen direnen artean
hemezortzi hilabetetik gorako epemuga dutenak sartuko genituzke. Bestetik, epemugarik gabekoak, hala
nola betiko zorra edo akzioak.
Likidezia handiko merkatuak izaten dira, eta aktiboen prezioa jaulkitzailearen arriskua eta epemuga
adierazten dituzte. Hauek dira merkatu horietako ohiko produktuak:
9 enpresek jaulkitako bonoak eta obligazioak
9 akzioak
9 harpidetza-eskubideak
Merkatu horietan, epemuga heldu baino lehen sal daitezke epe luzera eskuratutako finantzaaktiboak; horrela, inbertsioa berreskuratzeko, ez dago zertan itxaron amortizatu arte. Hala ere, gerta
liteke errentagarritasuna aldakorra izatea —handiagoa edo txikiagoa— epemuga baino lehen saltzen
bada, une horretan dagoen interes-tasaren arabera.
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Balore-merkatua espainian
Balore-merkatua kapital-merkatu mota bat da. Merkatu horretan, errenta finkoa eta errenta aldakorra
modu egituratuan negoziatzen dira. Aurreztaileen kapitala inbertitzaileei epe erdira edo epe luzera
bideratzea baimentzen du.

Errenta finkokoa
1.

Finantza Aktiboen Bitartekarien Elkartea / Asociación de Intermediarios de Activos
Financieros (AIAF): zorraren (errenta finkoarena) merkatu antolatua da, eta bertan, industriaenpresetako, finantza-erakundeetako eta tokiko administrazio publikoko aktiboak kotizatzen eta
negoziatzen dira haien jarduerarako funtsak lortzeko.

2.

Finantza Aktiboak Negoziatzeko Sistema Elektronikoa/ Sistema Electrónico de Negociación
de Activos Financieros (SENAF): 1999. urtean sortutako plataforma elektroniko honetan, zor
publikoko letrak, bonuak eta obligazioak negoziatzen dira.
Espainia bezalako merkatu batentzat gehiegi zen hiru burtsaren jabe izatea —errenta finkoko
merkatua, estatuko zorraren merkatua eta beste bat, aukerakoena eta gerokoena—. Horrela,
2001. urtean SENAF, AIAF eta MEFF elkartu egin ziren, eta Finantza Merkatuen Holding-a
sortu zuten, merkatuen sinergiez baliatuta baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzeko. Aurreko
taldea, era berean, Burtsa eta Espainiako Merkatuen Holding-ean sartuta dago.

Errenta aldakorrekoa
1.

Burtsa: lehenago aipatu dugu zer balio negoziatzen diren burtsan eta nola egiten den
kontratazioa.

2.

Latibex: 1999. urtean Latinoamerikako baloreentzat sortutako burtsako merkatua da. Espainiako
Baloreen Merkatuko legeek arautu arren, kudeaketa Iberoamerikako burtsekin egiten da,
akordio batzuen bidez. Burtsa eta Espainiako Merkatuen (BEM) holdingaren barnean dago.

Bi arrazoirengatik sortu zen:
9 Europako inbertitzaileek Iberoamerikako baloreak saldu eta erosteko aukera izan zezaten
merkatu bakarraren bidez, segurtasun estandar eta gardentasun homogeneoarekin eta
dibisa bakarrarekin, euroarekin hain zuzen ere.
9 Iberoamerikako enpresa garrantzitsuenei Europako kapitalen merkatuan parte hartzeko
aukera emateko.
BISE negoziazio-plataforma erabiltzen du, eta Iberclear1 likidaziokoa. Bitartekari moduan,
Espainiako burtsako partaide guztiekin erabiltzen ditu, eta Iberoamerikako merkatuetako batzuekin ere
bai.

1

Iberclear: Balore Zentraleko gordailuzaina da. Latibexen, AIAFen, SENAFen eta Burtsan negoziatzen diren baloreen

kontabilitatearen erregistroaz eta likidazioaz arduratzen da.
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Gerokoen eta aukeren merkatuak
Espainiako Finantza Gerokoen Merkatua (EFGM) gerokoen eta aukeren merkatu ofiziala da.
Horretan negoziatuko dira, batetik, gerokoen kontratuak, eta, bestetik, errenta finkoko eta aldakorreko
aktiboen aukerak.

Gerokoen merkatuak
Gerokeen merkatuetan kontratuak sinatzen dira. Sinatzen dutenek euren burua behartzen dute
ondasun edo balore kopuru konkretu bat —azpiko aktiboa— erostera edo saltzera geroko data batean,
aldez aurretik ezarritako prezioan.
Bi dira gerokoen kontratuak sinatzeko arrazoiak:
` Estaldura-eragiketak: etorkizuneko eragiketei —azpiko aktiboa dute edo izango dute (petrolioa,
gasa, laranjak, garia...), eta etorkizunean salduko dira— gaurko prezio finkoa bermatzea dute
xede.
` Espekulazio-eragiketak: gerokoa kontratatzen duenak prezioaren espekulazioa soilik bilatzen
du, kontratua sinatzen denetik epemugara arte.

Aukeren merkatuak
Finantza-aukera edo erosteko aukera kontratu bat da. Horren jabeak etorkizunean, epemugara arte,
kontratuak aipatzen duen ondasuna edo balioa (azpiko aktiboa) aldez aurretik ezarritako prezioan
erosteko edo saltzeko eskubidea izango du. Aipatu denez, eskubidea aitortzen da; betebeharra edo
obligazioa, berriz, ez.
Aukeraren erosleak komeni bazaio soilik erosiko edo salduko du azpiko aktiboa, eskubidea
erabiltzeko aukera baitu, baina ez betebeharra. Dena den, eskubidea erabiltzen ez badu, ordaindutako
prima galduko du. Bestalde, aukeraren saltzaileak prima ken bitartekaritza-gastuak jaso dituenez,
erosleak hartzen duen erabakia betetzera behartuta dago.
Bi dira dauden aukerak: Call eta Put.
` Call aukerak edo erosteko aukerak: erosleari azpiko aktiboa erosteko eskubidea ematen dio,
baina ez betebeharra; aldez aurretik ezarritako prezio batean eta etorkizuneko data konkretu
batean egiten da salerosketa. Call aukeraren saltzaileak aktiboa saldu beharko dio erosleari,
hark erosteko eskubidea erabiltzen badu. Oso interesgarria da akzio baten prezioaren igoera
espero denean, akzioa erostea baino merkeagoa baita.
` Put aukerak edo saltzeko aukerak: titularrari azpiko aktiboa saltzeko eskubidea ematen dio,
baina ez betebeharra; aldez aurretik ezarritako prezio batean eta etorkizuneko data konkretu
batean egiten da salerosketa. Put aukeraren saltzaileak aktiboa erosi beharko dio edukitzaileari,
hark saltzeko eskubidea erabiltzen badu. Oso interesgarriak dira Put aukerak akzio baten prezioa
epe luzera igotzea espero denean, baldin eta epe laburrean jaisteko posibilitatea badago eta
akzioak saldu nahi ez badira. Put aukerarekin, etekinak lortzen dira prezioak jaisten badira, eta
ez dago zertan akzioak saldu. Horrela, etorkizunean, akzioaren prezioaren igoera aprobetxa
daiteke.
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Aktiboa saldu behar dio

aukeraren
saltzailea
Aukera saldu

Eskubidea erabiltzen badu

CALL

aukeraren
eroslea

Eskubidea erabiltzen badu

Aktiboa erosi behar dio

aukeraren
saltzailea

PUT

Aukera saldu

Aktiboa erosteko eskubidea erosi

Aktiboa saltzeko eskubidea erosi

Call aukera

Put aukera

Eskubidea erabiliko du:

Eskubidea erabiliko du:

pm > pe + p

aukeraren
eroslea

pm < pe – p

Adibidea:
–
–
–

–

–

p = 2 euro
pe = 20 euro
pm = 17; ez luke eskubidea erabiliko,
eta prima soilik galduko luke.
pm = 22; eskubidea erabiliko luke,
eta primaren gastua berreskuratuko
luke.
pm = 26; eskubidea erabiliko luke,
primaren gastua berreskuratuko
luke, eta 4 euro irabaziko lituzke.

–
–
–

–

–

p = 2 euro
pe = 20 euro
pm = 24; ez luke eskubidea
erabiliko, eta prima soilik galduko
luke.
pm = 18; eskubidea erabiliko luke,
eta primaren gastua berreskuratuko
luke.
pm = 16; eskubidea erabiliko luke,
primaren gastua berreskuratuko
luke, eta 2 euro irabaziko lituzke.

pe = ezarritako prezioa, aukerak erosterakoan daukan prezioa
pm = merkatuko prezioa, aukerak epemugan izango lukeen prezioa
p = prima
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2.5 Ariketak
1.

Zer egitura du Espainiako finantza-sistemak?

2.

Zer organo ditu Europako Banku Zentralak (EBZ) eta zer funtzio dituzte?

3.

Zer funtzio ditu Espainiako Bankuak funtzioak?

4.

Azaldu zer gertatuko litzatekeen Espainiako Bankuak gutxieneko erreserba-koefizientea igoko
balu, edo alderantziz.

5.

Banku batek 56 milioi euro dauzka Espainiako Bankuan erreserba-koefiziente gisa. Une
honetan dagoen erreserba-koefizientea 1,75 da. Koefizientea 0,175 igoko balitz, zenbat diru
gehiago gordailatu beharko luke?

6.

Zer egitura du Espainiako Bankuak?

7.

Zer funtzio ditu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak?

8.

Zer funtzio ditu Aseguruen Zuzendaritza Orokorrak?

9.

Zer funtzio ditu Merkataritza eta Inbertsioen Zuzendaritza Orokorrak?

10. Zer funtzio ditu Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorrak?
11. Azaldu ezazu zein diren Espainiako Bankuaren menpeko erakundeak.
12. Zer eragiketa egin ditzakete kreditu-erekundeek?
13. Azaldu ezazu zein diren Balio Merkatuaren Batzorde Nazionalaren menpeko erakundeak.
14. Azaldu ezazu zein diren Aseguruen Zuzendaritza Orokorraren menpeko erakundeak.
15. Zer ezberdintasun dago baloreen elkarteen eta baloreen agentzien artean?
16. Azaldu itzazu moneta-merkatuaren ezaugarriak eta motak.
17. Azaldu itzazu kapital-merkatuen ezaugarriak.
18. Zer erakunde kontrolatzen ditu Finantza Merkatuen Holding-ak? Eta Burtsa eta Espainiako
Merkatuen Holding-ak?
19. Zer alde dago Call eta Put aukeren artean?
20. Zer da gerokoen kontratua, eta zertarako balio du?
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3.1 Pasiboko eragiketak
Pasiboko eragiketak, gordailukoak ere deitzen zaie. Bezeroek bankuetan eta aurrezki-erakundeetan
gordailatzen dituzte funtsak, eta eragiketa hori banku-kontua deritzon gordailu-kontratu baten bidez
formalizatzen da.
Banku-kontuak hauek izan daitezke:
9 Ageriko kontu korronteak
9 Ageriko aurrezki-kontuak edo aurrezki-libretak
9 Eperako gordailuak eta diru-ezarpenak

3.2 Kontu korrontea
Horrela definitzen dugu kontu korrontea: diruaren gordailu irregularra, itun bat erantsita daukana;
funts-gordailuzainak kutxako zerbitzua eskainiko dio ezartzaileari.
Irregularra da, erakundeko gordailuzainak ez diolako gauza bera bueltatuko kapitalaren zaintzan,
antzeko bat edo antzeko ezaugarriak dituena baizik.
Eta erakundea arduratzen da gordailuen zaintzaz (horren truke, interesak ordainduko dizkio bezeroari) eta kudeaketaz (bezero batzuei komisio batzuk kobratuko dizkio). Kudeaketa-prozesuan bezeroak
dituen kobrantzak eta ordainketak, transferentziak eta abar —kutxa-zerbitzua— egingo dizkio.
Kontu korronteen sailkapena titularren kopuruaren araberakoa izango da:
` Banakakoa: kontuaren titularra pertsona bakarra da(fisikoa edo juridikoa).
` Kolektiboa: bat baino gehiago dira kontuaren titularrak. Mankomunatuak edo bereizigabeak izan
daitezke.
9 Erkidetuak: funtsak erabiltzeko, titular guztien sinadura beharrezkoa da. Segurtasuna
eskaintzen du metodo honek, baina, sarritan, titular guztien sinadura behar izateak
arintasuna kentzen dio.
9 Bereizigabeak: horrela deitzen dira funtsak edozein titularrek erabili ditzakeelako. Kontu
hauetan, titularrek elkarren arteko konfiantza handia izan behar dute.
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Bankuan kontu korrontea zabaltzen denean irekiera-kontratuan azaltzen diren klausula ohikoenak
hauek dira:
9 Titularraren edo titularren (pertsona fisikoa edo juridikoa) identifikazioa eta izendapena.
9 Interes-tasa: interesa kalkulatzeko, ordaintzeko eta aldatzeko baldintzak.
9 Kontuaren komisioak eta gastuak.
9 Txekeak erabiltzeko ahalmena eta horien zaintzan bezeroak duen erantzukizuna.
9 Kontuko funtsak erabiltzeko modua: mankomunatuak edo bereizigabeak.
9 Bezeroak dituen kontuen saldoen konpentsazioa.
9 Erakundeak emango duen informazioa: saldoak, kontuko mugimenduak eta haien
aldizkakotasuna.
9 Zenbait zerbitzu: bezeroaren aldeko aseguruak, kreditu-txartelak, etab.
Sarritan, finantza-erakundeak bezeroarengan (kontuaren titularra) konfiantza duenean, kontuan
duen saldoa baino gehiago erabiltzen uzten dio. Egoera horri kontu korronteko zorpekoa deritzo (zenbaki
gorriak). Bankuak edo kutxak emandako epe laburreko kredituak dira zorpekoak.
Egoera hori saihesteko, kontuaren irekitze-kontratuan hau adosten da sarritan: bankuak edo kutxak,
zorpekoak kitatzeko, titularraren bestelako kontuen saldoak erabil ditzake hari baimenik eskatu gabe.
Kontu korrontea zarratzen denean, titularrek dirua sartu beharko dute, zorpekoei aurre egin ahal
izateko; halakorik ez badago, euren aldeko saldoa hartuko dute.

3.3 Txekea
Kontu korronteko funtsak erabiltzeko modu baliagarria da. Txekearen bidez,han azaltzen den diru
kopurua ematen zaio norbaiti. Hark banku libratuan kobra dezake txekea, edo edozein bankutan edo
aurrezki-kutxatan duen kontu batean sar dezake.

[3]
[3]

[5]

[5]

[2]
[4]

[1]
[2]

[4]

[6]
[7]

Txekea balio-titulu bat da: kobrantza-eskubidea erantsita dauka, hainbat berme juridiko ditu eta
forma definitua dauka (ikusi goiko irudia).
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Txekearen igorpenak eta formak hauek hartu beharko ditu barnean:
1.

“Txekea” izena, tituluaren testuan bertan txertatua eta titulu hori idazteko erabili den hizkuntzan
adierazia.

2.

Eurotan edo kotizazio ofizialean onartzen den atzerriko moneta bihurgarri batean zehaztutako
diru kopurua ordaintzeko agindu hutsa.

3.

Ordaindu behar duenaren —libratua— izena (nahitaez, bankua edo kreditu-erakundea izango
da, igortzailearen funtsak erabilgarri dituena).

4.

Kopurua (zenbakiz eta letraz; azken horrek lehentasuna dauka bat ez datozenean).

5.

Ordainketa-lekua (kreditu-erakundea eta bulegoa).

6.

Txekea egin den data eta lekua (letraz idatzita).

7.

Txekea egiten duenaren —igortzailea— sinadura.

Txekea, ordainketa-tresna moduan, endosatu daiteke hartzailea ez den beste pertsona batek
kobrantza-eskubidea erabil dezan. Endosua txekean bertan edo haren gehigarrian idatzi behar da, eta
endosu-emaileak sinatu behar du. Endosua egiteko, testu hau idatzi behar da txekearen atzealdean:

“Páguese a............(al portador o nominativo)....”
................(localidad)...............(fecha)...............
Firma del endosante
(la firma es un requisito imprescindible sin el cual el endoso no es válido)

Endosuak erabatekoa, garbia eta sinplea izan behar du.
Endosuak txeketik ondorioztatutako eskubide guztiak eskualdatzen ditu. Kontrako klausularik ez
badago, endosu-emaileak ordainketa bermatuko du geroko edukitzaileen aurrean.
Txeke baten ordainketa abal baten bitartez bermatu ahal izango da, bai osoa, bai zenbatekoaren
zati bat. Berme hori hirugarren batek edo txekearen sinatzaile batek eman dezake, baina ez libratuak.
Abala txekean bertan edo haren gehigarrian jarri behar da. “Abal bitartez” hitzen edo beste edozein
formula baliokideren bitartez adierazi behar da, eta abal-emaileak sinatu behar du. Txekearen
aurrealdean pertsona batek sinatzen badu, sinadura hori abalaren baliokidea izango da, sinadura hori
igortzaileak jartzen ez badu.
Abalak adierazi beharko du nor bermatzen den. Adierazpen hori egin ezean, igortzailea bermatu
dela ulertuko da.
Abal-emaileak abaldunaren erantzukizun bera izango du. Abala baliozkoa izango da, nahiz eta,
formazko akatsa ez den edozein arrazoirengatik, bermatutako obligazioa baliogabea izan.
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Abal-emaileak txekea ordaintzen duenean, horretatik ondorioztatutako eskubideak eskuratuko ditu,
abaldunaren eta hirugarrenen aurka.
Txekea daukanak kobrantza-eskubidea dauka. Bankuak ordaintzeko betebeharra dauka.
Txekearen zenbatekoari aurre egiteko behar beste funts ez badago, bankuak kontuko funts guztiak
eman behar dizkio txekearen edukitzaileari, eta falta den kopurua ordaindu gabe utzi. Bankuak
txekearen atzealdean adieraziko du ordaindu duen kopurua eta ordaindu gabe geratu dena. Txekearen
jabeak erreklamazioa judiziala egin dezake ordaindu gabe geratu den kopuruagatik. Kopurua
erreklamatzeaz gain, berandutzeagatiko interes-tasa eta kalte-galerak eskatzeko eskubide dauka.

“El banco librado declara, a los efectos del Art. 146 de la Ley 19/1985, que
presentado este cheque el día..........................., no ha sido pagado por
euros.....................”
Fecha ......................... y firma del apoderado

Bi txekek eskaintzen dute txekea kobratzeko berme osoa: txeke konformatua eta bankuko txekea.
` Txeke konformatuan bankuak adostasun-klausula eransten dio txekeari atzealdean. Klausula
horrek funtsak daudela adierazten du, eta bankuak bezeroari kontutik dirua kentzen dio txekeari
aurre egiteko.

Conforme y registrado en la cuenta corriente y
Hasta ................ inclusive por importe en Euros, ……………………………………………
EN ……….. de ……………… 20………
Entidad
Sucursal ………
Por poder
` Bankuko txekean bankuak bere kontuko txekea betetzen du, aldez aurretik bezeroari kontutik
dirua kenduta. Txeke hauek beti kobratzen dira.
Txekea titularrari edo edukitzaileari ordaintzen zaio. Titularrarentzat denean, titularrak bere burua
identifikatzen duenean kobratuko du. Eramailearentzat denean, bankuak txekea aurkezten duenari
ordaindu beharko dio.
Txekea hiru modutan bete daiteke:
1.

Eramaileari: txekea bankuan aurkezten duenari ordainduko zaio. Arrazoi fiskalak direla medio,
txekearen kopurua 3.005 eurotik gorakoa bada, bere burua identifikatu beharko du.

2.

Izenduna “agindurako ez”: benetako txeke izenduna da, ezin baita endosatu.

3.

Izenduna “agindurako”: txekea endosa daiteke, eta beste edonork kobra dezake.
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Txekeak zenbait berme juridiko dauzka. Sarritan galtzen edo lapurtzen dira, eta, ondoren, kopuru
handiagoak kobratzeko asmoz manipulatzen dira. Txekea ordaintzeko, zenbakiaren eta idatzitakoaren
artean aipatzen den kopuruan alderik badago, beti ordaintzen da idatziz zehazten den kopurua.
Txekeen segurtasuna hobetu nahian, txeke gurutzatuak sortu dira, eta orokorrak edo bereziak izan
daitezke:
9 Txeke gurutzatu orokorra: txekea kobratuko duena soilik identifikatu behar du bankuak.
9 Txeke gurutzatu berezia: marren artean bankuren baten izena agertzen bada, txekea banku
horretan bakarrik kobra daiteke. Marren artean kontuan abonatzeko dela jartzen badu,
txekea ezin da eskudirutan kobratu, baizik eta kontu batean sartuz.

3.4 Ordaindukoa
Sarritan, txekearen jaulkitzaileak, ordainketaren data atzeratzeko asmoz, geroagoko data jartzen
zuen txekea jaulkitzen zuenean, data horretan kobratua izan zedin. Kanbio-agirien eta txekearen legea
argitaratu zenez gero, ordainketak atzeratzeko prozedura hori baliogabe geratu zen, txekeak agerikoak
ordaintzeko baitira.
Egun, ordaindukoa erabiltzen da ordainketak atzeratzeko. Txekearen antzeko ezaugarriak ditu, eta
ordaintzeko tresna egokia da epe konkretu batean ordaindu nahi denean.
Ordaindukoak honako hauek hartu beharko ditu barnean:
1.

“Ordaindukoa” izena, tituluaren testuan bertan txertatua eta titulu hori idazteko erabili den
hizkuntzan adierazia.

2.

Eurotan edo kotizazio ofizialean onartzen den atzerriko moneta bihurgarri batean zehaztutako
diru kopurua ordaintzeko agindu hutsa.

3.

Epemugaren adierazpena.

4.

Ordainketa egingo den lekua.

5.

Ordainketa jaso behar duen edo haren aginduz ordainketa egiten duen pertsonaren izena.

6.

Ordaindukoa sinatzen den data eta lekua.

7.

Titulua ematen duenaren, sinatzailearen, sinadura.
[4]

[4]

[3]

[1]

[2]

[5]
[6]
[7]

BBKren ordaindukoa
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Titulu honen izaerarekin bateraezinak ez badira, kanbio-letrari eta honako hauei buruzko xedapenak
aplikatuko zaizkio ordaindukoari (endosua, epemuga, ordainketa, ordainketa ezagatiko akzioak).
Ordainduko baten sinatzailea, kanbio-letra baten onartzaile gisa, behartuta dago.

3.5 Ageriko aurrezki-kontua
Ageriko aurrezki-kontuen ezaugarriak
Orain dela urte asko, aurrezkia sustatzeko asmoz, banku-erakundeek aurrezki-libretak asmatu
zituzten. Finantza-produktu hori partikularren diru-soberakinei zuzentzen zitzaien. Partikularrek
gordailuen segurtasuna bilatzen zuten, eta, bide batez, errentagarritasuna eta gordailuen administrazio
egokia eramatea ere nahi zuten. Horretarako, titularrari libreta bat ematen zitzaion, eta kontuan egindako
eragiketak apuntatu egiten ziren.
Aurrezki-kontuen eta kontu korronteen arteko ezberdintasunak
Aurrezki-kontuak

Kontu korronteak

9 Bezeroari libreta bat ematen zaio ordainketak 9 Txekeak erabiltzen
eta kobruak apuntatzeko.
kobruak egiteko.

dira

ordainketak

eta

9 Mugimendu gutxiago egiteko sortu ziren; 9 Mugimendu ugari egiteko sortuak dira;
horregatik, interesen balorazioa hamabost
horregatik, interesen balorazioa egunero
egiten da.
egunez behin egiten zen (adibidez, uztailaren
7an dirua kontuan sartzen bazen, balio-data
uztailaren 15a izango zen; egun berean dirua
kontutik ateratzen bazen, balio-data ekainaren
30a izango zen). Gaur egun, balorazioa kontu
korronteetan bezala egiten da.
9 Helburua aurrezkia sustatzea zenez, interes- 9 Helburua ordainketak eta kobruak erraztea
tasa handiagoa zuten.
zenez, interes-tasa txikiagoa zuten.

Gaur egun, bien arteko aldeak ia desagertu egin dira, praktikan aurrezki-kontuen bidez abonuak,
merkataritza-efektuen ordainketak, ordainagirien helbideratzeak, transferentziak, dibidendu eta interesen
kobrantzak eta abar egiten baitira. Banda magnetikoaren sorrerarekin, aurrezki-kontuetako txartelak eta
libretak kutxazainetan erabili daitezke. Horiek aurrezki-kontuen gaitasun operatiboa areagotzen dute, eta
ia kontu korronteen maila berean jarri. Askotan, bi produktuak nahastu egiten dira.

Etxebizitzarako aurrezki-kontua
Ordainketa oso altua eta zerga-abantailak eskaintzen dituen ageriko kontua da, eta ohiko etxebizitza
eraberritzeko edota erosteko aurrezkiak metatzea ahalbidetzen dio titularrari. Kontu honetako saldoak
oso helburu zehatza du: kontuaren titularraren ohiko etxebizitza eraberritzea edota erostea. Beraz, ezin
dira zordunketak helbideratu, etxebizitzaren erosketarekin lotuta ez badaude.
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Ezaugarri aipagarrienak hauek dira:
9 Errentagarritasuna oso altua da, beste aurrezki-produktu batzuen aldean.
9 Fiskalitatea: ohiko etxebizitza eraberritzeko edo erosteko aurrezkiak pertsona fisikoen
errentaren gaineko zergan (PFEZ) kengarriak dira, ezartzen den legezko portzentajean.
9 Likidezia osoa: libretaren saldoa (zenbanahi diru) edonoiz eta edozein bulegotan erabil
daiteke, betiere ohiko etxebizitza eraberritzeko edota erosteko bada.
9 Legezko epean aurreztutako kopurua etxebizitza eraberritzeko edota erosteko erabiltzen ez
bada, titularrak bueltatu egin beharko ditu kendutako zergak.

3.6 Eperako gordailuak eta eperako diru-ezarpena
Eragiketa horien bidez, bezeroak kapital bat gordailatzen du bankuan, eta, aldi berean, funts hori
itundutako epe batez entitatean mugitu gabe mantentzeko konpromisoa hartzen du. Horren trukean,
bezeroak, denbora eta kapitalaren zenbatekoaren arabera, interes-tasa bat (ageriko gordailuetakoak
baino handiagoa) kobratuko du. Kobrantza itundutako epea bukatzean gauzatuko da; orduan, gordailatutako kapitala gehi interesak kobratuko ditu. Bezeroak gordailatutako kapitalen beharra badu, erabil
dezake, baina normalean itundutako penalizazioarekin.
Epe laburrerako eragiketei (astebetetik urtebetera arte) eperako gordailuak deritze, eta urtebetetik
gorako eragiketei eperako diru-ezarpenak deritze.
Gordailu mota hori lamina deritzon dokumentu batean gauzatzen da, eta hor ezartzen dira eragiketaren baldintzak eta ezaugarriak. Gordailuaren datuak dituen libreta bat du erantsita. Funts berriak
sartuz gero, erregistroen bidez eguneratuko dira.
Interesak aurrezki-kontu edo kontu korronte batean sartzen dira, hiru hilean behin, sei hilean behin
edo urtean behin. Epe motzerako gordailuetan, ordaintzeko era hilerokoa izan daiteke.
` Gordailu-ziurtagiriak: Noizbait erabilitako beste produktu bat daukagu, gero eta gutxiago
erabiltzen dena. Eperako gordailuek gordailu-ziurtagirien forma hartu dute: dokumentua transferi
daiteke, titularraren endosuaren bitartez, atzealdean sinatuz.
Eperako diru-ezarpen honek duen abantaila da erraz transmiti daitekeela. Gordailu-egileak, beste
inbertitzaile bati gordailu-ziurtagiria salduz, inbertitutakoa berreskura dezake, eta ez dauka gordailuaren
epemugara arte itxaron beharrik. Kasu horretan, bankuak ez du zertan hor eskua sartu.

3.7 Kontuen likidazioen prozesua
Azken urte hauetan bankuen ohiko jarduerako marjina komertziala murriztu denez, erakunde askok
administrazio-komisioak kobratzen dizkiete euren bezeroei. Komisioen zenbatekoa erakundearen
politikaren araberakoa izaten da, edo kontuaren araberakoa, saldoaren batezbestekoaren araberakoa...
Bankuek eta kutxek komisioak askatasun osoz kobra ditzakete, baina, tarifak zein diren, zein
kasutan eta zenbatean behin kobratuko dituzten argitaratu egin behar dute, eta Espainiako Bankuari
jakinarazi behar diote.
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Bankuek, bezeroek gordailuetan jarritako diruarekin, euren jarduera (aktiboko produktuak sortu)
egiten dute, eta, horregatik, interesak ematen dizkiete bezeroei. Ondoren, interes-tasak eta kontuen
likidazioak landuko ditugu.

Interes-tasa nominala eta urteko tasa baliokidea (UTB)
Oro har, bankuetan urteko interes-tasa negoziatzen da, eta urtean zehar kobratzen da (hiru hilean
behin, sei hilean behin...). Interesak, urteko interesa negoziatu arren, urtean zehar ordaintzen direnez,
kapitalizazio-epearen bukaeran —demagun, sei hilean behin egiten dela—, lehen sei hilabeteetan
izandako interesek eta zegoen kapitalak interesak emango dituzte, eta efektu gehigarri horrek interestasa nominala —demagun % 4 dela— interes efektibo handiago bihurtuko du —% 4,04, adibidez—.
(Ikusi beheko adibidea).
UTBa kalkulatzeko, Espainiako Bankuak 90/8 zirkularrean adierazitako formula matematikoa
erabiliko dugu:
k

j ⎞
⎛
i = ⎜1 + k ⎟ − 1
k ⎠
⎝

9 i: Urteko interes-tasa efektiboa
9 Jk: Urteko interes-tasa nominala
9 k: Urtean zenbat aldiz ordaintzen den interesa
Adibidea:

k

2

⎛ j ⎞
⎛ 0,04⎞
i = ⎜1+ k ⎟ −1 = ⎜1+
⎟ −1 = (1,02) 2 − 1 = 1,0404 − 1 = 0,0404 = % 4,04a
2 ⎠
⎝
⎝ k⎠
9 i: Urteko interes-tasa efektiboa
9 Jk: Urteko interes-tasa nominala = % 4
9 k: Urtean zenbat aldiz ordaintzen den interesa = 2 (sei hilean behin)

Balioa eta kontuen likidazioa
Kontuen likidazioak egiteko, kontuan izan behar dugu interesak noiztik sortzen diren. Horretarako,
taula hau oso lagungarria izango da. Interesak balorazio-datatik sortzen dira eta ez eragiketa egiten den
egunetik.
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ZORDUNKETAK

Balorazio-data

ABONUAK

Balorazio-data

Txekeen ordainketak

Ordainketaren eguna

Goizeko 11 baino lehenagoko dirusarrera

Diru-sarreraren eguna

Dirua ateratzea

Ordainketaren eguna

Goizeko 11etatik aurrera egindako
diru-sarrera

Diru-sarreraren hurrengo
egun balioduna

Transferentziak

Aginduaren eguna

Erakunde bereko txeke-sarrera

Txeke-sarreraren eguna

Beste erakunde batetik etorritako
txeke-sarrera

Txeke-sarreratik bi egun
baliodunera

Erakunde beretik etorritako
transferentziak

Transferentziaren eguna

Beste erakunde batetik etorritako
transferentziak

Transferentzia-aginduaren
egunetik bi egun baliodunera

Kontuen interesak kalkulatzeko, interes bakunaren formula matematikoa erabiliko dugu:

i=

K⋅ R ⋅ T
365

9 i: interesak
9 K: kapitala
9 R: interes-tasa bateko hainbeste
9 T: denbora, egunetan
9 K·T: zenbaki komertzialak
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Adibidea:

Egin dezagun kontu baten likidazioa. Datuak hauek dira:
9 Urteko interes-tasa % 2.
9 Interesak sei hilean behin likidatuko dira.
9 Administrazio-komisioa 6 euro da.

Data

Azalpena

Balioa

Saldoa

Egunak

Zor
egunak

Hartzeko
egunak

2../01/02

Kontua ireki

2../01/03

10.000

10.000

20

—

200.000

2../01/23

Dirua atera

2../01/23

-1.500

8.500

13

—

110.500

2../02/05

Erakundeko
sartu

2../02/05

2.500

11.000

28

—

308.000

2../03/03

Beste erakunde bateko
txekea sartu

2../03/05

3.000

14.000

97

—

1.358.000

2../06/10

Dirua atera

2../06/10

-2.000

12.000

21

—

252.000

2../06/30

Zenbakien batura

2../06/30

2../06/30

Kontuaren likidazioa

2../06/30

Interesak:

txekea

2.228.500 ⋅ 0,02
= 122,11 €
365

Atxikipena (% 18) = –21,98 €
Interes likidoa= 100,13 €
Administrazio-komisioa (6 €) = 94,13 €
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3.8 Ariketak
1.

Zer dira pasiboko eragiketak?

2.

Azter ezazu edozein bankuren edo kutxaren pasiboa nola dagoen osatuta. Horretarako, erabil
itzazu urteko kontuak (balantzea) eta lagungarriak izan daitezkeen ondoko helbide hauek:
www.aebanca.es eta www.cajasdeahorros.es

3.

Nolakoak izan daitezke kontu korronteak?

4.

Zer ezberdintasun daude kontu korronteen eta aurrezki-kontuen artean?

5.

Zer ezaugarri ditu etxebizitzarako aurrezki-kontuak?

6.

Zer forma-betekizun ditu txekeak forma-betekizunak?

7.

Zer gertatuko litzateke txeke batek adierazten duen zenbateko osoa ordaintzeko saldorik ez
balego kontu korrontean?

8.

Zertarako gurutzatzen dira txekeak?

9.

Zertarako konformatzen dira txekeak?

10. Bete ezazu 100.000 euroko txekea Joseba Agirre jaunaren alde, “agindurako” klausularekin, eta
endosa iezaiozu Eneko Barazar jaunari. Txekean agertu behar duten lekua eta eguna: Gasteiz,
abenduaren 12a; eta endosua, hurrengo egunean.
11. Bete ezazu banku libratuak txekea berresteko atzealdean jarriko duen klausula.
12. Jo dezagun enpresa batek ordainketa-agiri bat eman nahi diola gaur XXX hornitzaileari 30 egun
barru kobra dezan. Txekea erabiliko genuke etorkizuneko data jarrita? Arrazoitu erantzuna.
13. Bete ezazu 10.000 euroko ordaindukoa Akosta SA enpresarentzat, Karoka, SAk abalatuta.
Ordaindukoa Bilbon, abenduaren 1ean betetzekoa da, eta abala hurrengo egunean. Ordaindukoa 60 egun barru ordainduko da.
14. Zenbatekoa da % 5eko interes nominal bati dagokion UTBa interesak hiru hilean behin
ordaintzen badira? Eta hilabetero ordainduko balira? Eta sei hilean behin ordainduko balira?
15. Zer irizpide erabiltzen dira kontuetako balorazio-datari dagokionez?
16. Eperako gordailuetako dirua epea heldu baino lehen erabili dezakegu? Arrazoitu erantzuna.
17. Sar zaitez edozein bankuren edo kutxaren web-orrian, eta azter itzazu dituzten eperako
gordailuak eta horien ezaugarriak.
18. Kalkulatu kontuaren irailaren hamabosteko likidazioa:
9 Izandako mugimenduak:

 2009/06/16: Aurreko saldoa, 3.750 €
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 2009/07/15: Telefonoa ordaindu, 70 €
 2009/07/31: Argia ordaindu, 40 €
 2009/07/31: Gasa ordaindu, 25 €
 2009/07/31: Argia ordaindu, 40 €
 2009/07/31: Nomina ingresatu, 1.800 €
 2009/08/21: Txeke bat ordaindu, 1.500 €
 2009/08/31: Ikastolako gastuak ordaindu, 140 €
9 Hartzekodun interes-tasa: % 1
9 Zordun interes-tasa: % 15
9 Mantentze-komisioa 4 €.
9 Atxikipena: % 18
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4.1 Aktiboko eragiketak
Kreditu-erakundeek euren jardueran aktiboko eragiketak egiten dituzte. Horretarako, aktiboko
finantza-produktuak sortu dituzte, enpresek, erakundeek eta partikularrek dauzkaten baliabideen
premiari aurre egin diezaioten. Kreditu-erakundeek finantziazioa behar duten unitate ekonomikoak
finantzatzen dituzte, eta kobrantza-eskubidea bereganatzen dute.
Kreditu-erakundeek aktiboko produktuekin unitate ekonomikoak finantzatzeko, aldez aurretik,
funtsak jaso behar dituzte (aurreko gaian aipatutako pasiboko produktuak). Beraz, edozein banku edo
aurrezki-kutxatako balantze bateratu bateko pasiboak erakundearen funtsen iturria adieraziko du, eta
aktiboak, horiek zertan inbertitzen dituzten jasotako funtsak.

4.2 Aktiboko eragiketetan eragina duten faktoreak
Bankuen eta aurrezki-kutxen negozioaren muina bezeroen dirua (gordailuen bidez) jasotzea da,
ondoren beste bezero batzuei mailegatzeko (aktibo-produktuen bidez). Tartekaritza-prozesu horretan,
edozein kreditu-erakundek arriskua hartzen du: mailegu-hartzaileak jasotako dirua ez bueltatzea eta
itundutako interesak ez ordaintzea, edo adostutako epetik kanpo bueltatzea.
Arriskua murrizteko eta eragiketen errentagarritasuna bermatzeko asmoz, kreditu-erakundeek
aktiboko eragiketak aztertzeko faktore batzuk hartzen dituzte kontuan:
9 Eragiketaren arriskua
9 Eragiketaren iraupena
9 Eragiketaren konpentsazioak

Eragiketaren arriskua
Kreditu-erakundeek ez dute dirurik mailegatzen, baldin eta bueltatuko dietelako ziurtasunik ez
badute. Bezeroaren kaudimenaz seguru egon behar dute haren eskuetan edozein diru kopuru jarri baino
lehen. Ordaindu gabeko kopuru handia edo berankortasun handia izango balute, kreditu-erakundeek
desagertzeko edo porrot egiteko arriskua izango lukete, eta bezeroen gordailuak desagertzeko arriskuan
leudeke.
Dena den, arriskuei aurre egiteko, bankuek eta aurrezki-kutxek material-bermeak eta pertsonabermeak eskatzen dizkiete mailegu-hartzaileei edo hirugarren pertsonei.
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Eragiketaren iraupena
Kreditu-erakundeak aktiboko eta pasiboko produktuen epeen arteko oreka lortzen saiatuko dira.
Aktiboko produktuak oso epe luzera eskaintzen badituzte eta jasotzen dituzten gordailuak epe laburrean
hartzen badituzte, bezeroek likidezia-arazoa izan dezakete gordailuetako dirua ateraz gero. Kontrakoa
ere gerta daiteke, gordailuak oso epe luzerakoak badira eta aktiboko produktuak epe laburrera ematen
badituzte. Kasu horretan, kreditu-erakundeek mailegatzen ez duten likidezia-soberakina izango lukete,
eta errentagarritasuna jaitsiko litzateke.
Oro har, bankuek eta aurrezki-kutxek nahiago dute epe laburrera mailegatzea, arrazoi hauengatik:
9 Bezero gehiagorengana heltzen direlako, diruari mugimendu handiagoa ematen diotelako.
9 Errentagarritasuna handitzen delako; zenbat eta eragiketa gehiago egin, orduan eta komisio
gehiago kobratuko dute.
9 Ordaindu gabekoak izateko arriskua murriztu egiten delako, bezeroen kopurua handitzen
baita.
9 Interes-tasagatik errentagarritasuna lortzen dutelako (epe laburrean lan eginez, errazago
egokitzen dira horrek dituen aldaketetara).
Aktiboko eragiketak bost urtetik gorakoak direnean, kreditu-erakundeak berme bereziak (hipotekabermea, abalak, etab.) eskatzen saiatzen dira, lehiakideek kontrakorik eskaintzen ez badute behintzat.

Eragiketaren konpentsazioa
Sarritan, arriskuari aurre egiteaz gain, errentagarritasun handiagoa bilatzeko asmoz, konpentsazioak eskatzen dituzte aktiboko eragiketengatik; hala nola soldata eta ordainagiriak helbideratzea,
asegururen bat eta kreditu-txartelak kontratatzea, etab.

4.3 Merkataritza-deskontua
Sarritan, merkataritza-eragiketetan (zerbitzua eman edo salmenta) ordainketa atzeratu egiten da.
Kobrantza egin behar duenarentzat kreditu-eskubide bihurtzen da, eta merkataritza-dokumentuen bidez
gauzatzen da: ordaindukoa, kanbio-letra, ordainagiria, etab.
Zertan datza merkataritza-deskontua?
Kreditu-eskubidea duen enpresak eskubidea edozein finantza-erakunderi uzten dio, eta hark funtsak
aurreratzen dizkio kobrantza-epea heldu baino lehen. Kreditu-erakundeak, diru-aurrerapenagatik eta
bere gain hartzen duen arriskuagatik, ez dio deskontatutako dokumentuaren kopuru osoa edo nominala
ordainduko bakoitzeko. Interesak, komisioak eta zenbait gastu kenduko dizkio.
Bankuak edo aurrezki-kutxak nominalari kenduko dion kopurua, hau da, egingo dion deskontua (d),
honela kalkulatzen da:

d=

52

LANBIDE EKIMENA

Kn ⋅ R ⋅ t
360

Finantza- eta aseguru-zerbitzuak eta -produktuak

9 Kn: kapital nominala
9 R: interes-tasa bateko hainbeste
9 t: denbora egunetan
Eta kontu korrontean abonatuko zaiona, hau da, balio efektiboa (K0), horrela kalkulatzen da:

K0 = Kn − d
Deskontuaren balioa aurreko formulan2 ordezkatuz:

⎛ K ⋅ R⋅ t ⎞
⎛ R⋅ t ⎞
= Kn ⎜1−
K0 = Kn − ⎜ n
⎟
⎟
⎝ 360 ⎠
⎝ 360 ⎠
Kanbio-letren negoziazioak edo deskontuak enpresari finantza-aukera gehiago ematen dizkio,
kreditu horiek, enpresak bezeroari emandakoak, aurreratzen baitizkio. Eragiketa horrek eskaintzen duen
bermea kanbio-letran agertzen den enpresak edo erakundeak emandakoa izango da:
9 Igortzaileak
9 Libratuak
Normalean, bezeroek aldi berean deskontatzeko zenbait kanbio-letra edo efektu aurkezten dituzte
bankuetan edo kutxetan. Letra sorta edo merkataritza- efektu sorta deitzen zaie. Kasu horretan,
dokumentu batekin aurkezten dira, eta han merkataritza-efektu guztien libratuak, lekua edo hiria,
nominalaren zenbatekoa eta epemuga agertzen dira. Dokumentu horri deskontu-faktura deitzen zaio.
Deskontu-fakturan kalkulatutako likidoa abonatzen da bezeroaren kontuan. Nominalari deskontua eta
ezartzen diren beste gastu eta komisioak zorpetzen zaizkio.
Adibidea:

Kalkula dezagun ondoko merkataritza-efektu sortaren likidazioa zenbatekoa den.
NOMINALA
1.200 €
1.840 €
2.500 €

EPEMUGA
28 egun
45 egun
82 egun

HELBIDERATUA
Bai
Ez
Ez

Bankuko baldintzak (interesak eta komisioak):
9 % 5: 30 egunera arte
9 % 5,5: 30etik 60ra arte
9 % 6: 60tik 120ra arte

2

Ohartuko zineten kontuen likidazioen interesak kalkulatzeko 365 egun erabili direla eta merkataritza-deskontuak egiteko 360

egun. Espainiako Bankuak onartzen du azken izendatzaile hori (hogeita hamar eguneko hilabeteen merkataritza-urtea)
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9 % 0,75 helbideratuta ez daudenetan, % 0,5 helbideratuetan (gutxienekoa: 3 €)
9 posta-komisioa: efektu bakoitzeko, 0,5 €

NOMINALA

EGUNAK

KOMER.ZK.

%

1.200 €

28

33.600

5,0

4,67 €

6€

0,5 €

1.189,83 €

1.840 €

45

82.800

5,5

12,65 €

13,8 €

0,5 €

1.813,05 €

2.500 €

82

205.000

6,0

34,17 €

18,75 €

0,5 €

2.446,58 €

51,49 €

38,55 €

1,5 €

5.448,56 €

5.540 €

INTERESA KOMISIOAK GASTUAK

321.400

9

d1 = K ⋅ R ⋅ t

360 = 1.200 · 0,05 · 28

9

d2 = K ⋅ R ⋅ t

360 = 1.840 · 0,055 · 45

9

d3 = K ⋅ R ⋅ t

360 = 2.500 · 0,06 · 82

BALIO
EFEKTIBOA

360 = 4,67 €
360 = 12,65 €
360 = 34,17 €

Efektu sorten likidazioaren UTBaren kalkulua
Bankuek eta kutxek bi modutan kalkulatzen dute merkataritza-efektu sortaren likidazioa:
` Forfaita (kostu totala): interes-tasa bakarra kobratzen da, likidazioan efektuen epemuga zein den
kontuan hartu gabe. Forfaita purua denean, ez da komisiorik kobratzen, baina, forfaita efektu
bakoitzeko gutxieneko baten parekoa denean, bankuak edo kutxak efektu bakoitzeko komisio
finko bat kobratzen du.
` Komisioekin tartekatutako interes-tasa: interes-tasa ezberdina kobratzen da likidazioan
efektuen epemuga zein den kontuan izanik. Horrez gain, komisio batzuk kobratzen dira (efektua
helbideratuta dagoenean, txikiagoa da), eta gutxieneko kopurua izango dute.
Sarritan, interesgarria izaten da eragiketen UTBa kalkulatzea. Komisioek eta gastuek nabarmenki
aldatzen dute hasieran aplikatutako interes-tasa. UTBaren kalkuluak, nolabait, eragiketa bakoitzak duen
benetako kostuaren ikuspegia emango digu. Azter dezagun UTBa nola kalkulatzen den:
1.

Horretarako, lehenik deskontatutako batez besteko epemugaren kalkulua egingo dugu:
t = ∑ (merkataritza-zenbakiak)

∑

(nominalak) = batez besteko egunak

t = 321.400 / 5.540 = 58,01 egun
2.

Deskontatutako nominaletik balio efektiboa lortzeko aplikatuko litzatekeen interes-tasari
UTBa deritzo.
K0 = Kn · (1 + UTB)-t
5.448,56 = 5.540 · (1 + UTB)-53,01/360
5.448,56 / 5.540 = (1 + UTB)-53,01/360
(5.540/5.448,56) = (1 + UTB) 53,01/360
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(5.540/5.448,56) 360/53,01 = (1 + UTB)
1,01678242360/53,01 = 1 + UTB
UTB = 1,01678242360/53,01 –1
UTB = 1,01678242360/53,01 –1
UTB = 1,11966157–1 = 0,11966157
UTB = % 11,97
Ikusten denez lortu dugun UTBa (% 11,97) efektu sorta deskontatzeko erabili ditugun interesak (%
5, % 5,5 eta % 6) baino handiagoa da. Eragiketaren kostua askoz handiagoa izan da.

Kanbio-letra
[2]

[7]

[1]

[4]

[7]

[1]
[6]

[5]
[5]

[10]

[3]

[8]

Kanbio-letraren igorpena eta forma
Kanbio-letrak honako hauek barnean hartu behar ditu:
1.

“Kanbio-letra” izena, tituluaren testuan bertan txertatua eta idazketarako erabili den hizkuntzan
adierazia.

2.

Eurotan edo kotizazio ofizialean onartzen den atzerriko moneta bihurgarri batean zehaztutako
diru kopurua ordaintzeko agindu hutsa. Kanbio-letra batean zenbatekoa letraz zein zenbakiz
idatzirik agertzen denean, bat ez badatoz, letraz idatzitakoa izango da baliozkoa.

3.

Ordaindu behar duen pertsonaren —libratua— izena. Bestelakorik bereziki adierazi ezean,
libratuaren izenaren ondoan aipatutako lekua ordainketa-lekutzat joko da, eta, aldi berean,
libratuaren helbidetzat.

4.

Mugaegunaren adierazpena. Mugaeguna adierazita ez daukan kanbio-letra ikustean ordaintzekoa dela ulertuko da. Mugaeguna izan daiteke:
9 Data zehatz batean.
9 Datatik zenbatutako epe zehatz batean.

LANBIDE EKIMENA

55

Administrazioa eta finantzak

9 Ikustean: aurkeztu ondoren ordainduko da.
9 Ikustetik zenbatutako epe zehatz batean.
5.

Ordainketa egingo den lekua.

6.

Ordainketa jaso behar duen edo bere aginduz ordainketa egiten duen pertsonaren izena.

7.

Letra igortzen den lekua eta data. Bere igorpen-lekua adierazten ez duen kanbio-letra
igortzailearen izenaren ondoan aipatutako lekuan igorri dela ulertuko da.

8.

Letra igortzen duenaren, igortzailearen, sinadura.

Kanbio-letraren eskualdatzea [9]

[11]

[9]

Kanbio-letra endosu bitartez eskualdatu daiteke, nahiz eta beren-beregi agindurako igorrita ez egon.
Igortzaileak kanbio-letran “agindurako ez” hitzak edo horren baliokidea den adierazpen bat idazten
duenean, titulua bakarrik eskualdatu ahal izango da, lagapen arrunt baten forman.
Endosuak erabatekoa (partziala baliogabea da), garbia eta sinplea izan behar du.
Endosua letran bertan edo haren gehigarrian idatzi behar da, eta endosu-emaileak sinatu behar du.
Endosu zuria da endosu-hartzailerik izendatzen ez duena edo endosu-emailearen sinadura bakarrik
duena. Azken kasu horretan, endosua baliozkoa izateko, kanbio-letraren atzealdean idatzita egon behar
du.
Kontrako klausularik ez badago, endosu-emaileak onarpena eta ordainketa bermatzen ditu, geroko
edukitzaileen aurrean. Endosu-emaileak hurrengo endosu bat galaraz dezake. Kasu horretan, ez du
erantzukizunik ondoren letraren endosua hartzen duten pertsonen aurrean.

Onarpena [10]
Onarpenaren ondorioz, libratuak bere burua behartuko du kanbio-letra mugaegunean ordaintzera.
Kanbio-letra baten edukitzaileak edo eramaile hutsak libratuari aurkez diezaioke onartzeko,
dagokion helbidean, mugaegunera arte.
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Onarpena kanbio-letran idatzi behar da. “Onartua” adierazpenaren bidez edo beste hitz baliokide
batez adierazten da, eta libratuak sinatu behar du. Libratuak letraren aurrealdean sinadura jartze hutsa
onarpenaren baliokidea da.
Onarpenak garbia eta sinplea izan behar du, baina libratuak diru kopuruaren zati batera murriztu
dezake. Onarpenak kanbio-letraren testuan sartutako beste edozein aldaketa onarpenaren ukoaren
baliokidea da. Dena den, onartzailea bere onarpenaren baldintzen arabera behartuta geratzen da.

Abala [11]
Letra baten ordainketa abal baten bitartez berma daiteke, bai osotasunean, bai zenbatekoaren zati
batean. Berme hori hirugarren batek edo letraren sinatzaile batek eman dezake.
Abala letran edo haren gehigarrian jarri behar da. “Abal bitartez” hitzen edo beste edozein formula
baliokideren bitartez adierazten da, eta abal-emaileak sinatu behar du.
Pertsona batek letraren aurrealdean sinadura jartze hutsa abalaren baliokidea da, sinadura hori
libratuak edo igortzaileak jartzen ez badu. Abalak adierazi behar du nor bermatzen den. Adierazpen hori
egon ezean, onartzailea bermatu dela ulertuko da, eta, horrelakorik ez badago, igortzailea. Bereizitako
agirian dagoen abalak ez du sortzen kanbio-ondoriorik.
Abal-emaileak abaldunaren erantzukizun berdina du, eta, kanbio-letra ordaintzen duenean,
horretatik ondorioztatutako eskubideak eskuratuko ditu, abaldunaren eta kanbio-agirien arloan horren
erantzuleak direnen aurka.

Ordainketa
Egun zehatz batean edo datatik edo ikustetik zenbatu beharreko epe zehatz batean ordaintzeko
kanbio-letra baten edukitzaileak mugaegunean edo hurrengo bi egun baliodunetako batean aurkeztu
behar du kanbio-letra.
Kreditu-erakundean zabaldutako kontu batean helbideratutako kanbio-letrak direnean, ganbera edo
konpentsazio-sistema batean aurkeztea eta ordainketarako aurkeztea baliokideak dira. Kanbio-letra
kreditu-erakunde baten eskuetan dagoenean, igortzaileari behar bezalako aurrerapenaz mugaegunaren
abisua bidaliz aurkez daiteke ordaintzeko; abisu horrek letra identifikatzeko beharrezko datu guztiak
bildu behar ditu, eta ordaintzeko jarraibideak adierazi behar ditu.

Onarpen eta ordainketa ezagatik sortutako akzioak
Kanbio-akzioa zuzena izan daiteke onartzailearen edo haren abal-emaileen aurka, baita
atzerabidezkoa ere, beste edozein obligaziodunen aurka.
Ordaindu ezean, edukitzaileak (igortzailea bera bada ere) kanbio-letratik ondorioztatutako zuzeneko
akzioa izango du, onartzailearen eta haren abal-emailearen aurka, protestoaren beharrik gabe, bai bide
arruntetik, bai kanbio-agiriei buruzko prozesu berezitik.
Letraren mugaegunera iritsi ondoren ordainketa egin ez bada, edukitzaileak bere atzerabidezko
akzioa gauzatu ahal izango du endosu-emaileen, igortzailearen eta gainerako obligaziodunen aurka.
Onarpen edo ordainketa eza egindako protestoaren bidez agerrarazi beharko da.
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Bai letran bertan agertzen den deklarazioak, igortzailearen sinadura eta data daramatzanak eta
onarpena edo ordainketa ukatzen duenak, bai helbideratze-hartzailearen edo, dagokionean, Konpentsazio-ganberaren mota bereko deklarazioak, ordainketa ukatzen duenak, protestoaren kanbio-ondore
guztiak sortuko dituzte.
Nolanahi ere, libratuaren, helbideratze-hartzailearen edo Konpentsazio-ganberaren deklarazioa
notario-protestorako ezarritako epeen barnean egin behar da.
Konpentsazio-ganberak letraren atzealdean idazten duen ordainketa ezaren klausula:

“El banco domiciliario declara denegado el pago de esta letra, a los efectos
previstos en el artículo 51 de la Ley19/1985, por euros.....................
....................... de ......................... de ......................
Firma del apoderado

Letra protestatuta geratzeko deklarazioa notarioaren aurrean egiten da, letra kopiatu edo
errepikatzen duen aktaren bidez, ezarritako epeen barnean.
"Gasturik gabeko itzulketa-klausularen", "protestorik gabekoaren" edo tituluan idatzi eta sinatutako
beste edozein adierazpen baliokideren bidez, igortzaileak, endosu-emaileak edo haren abal-emaileek
edukitzaileari barka diezaiokete onarpen edo ordainketa ezagatiko protestoa eginaraztea, bide arruntetik
zein betearazpen-bidetik atzerabidezko akzioak gauzatu ahal izateko. Klausula horrek ez du salbuesten
edukitzailea letra bidezko epeetan ez aurkeztetik, ezta eman beharreko jakinarazpena ez ematetik ere.
Kanbio-letra bat igorri, onartu, endosatu edo bermatu dutenak erantzule solidarioak dira
edukitzailearen aurrean. Eramaileak eskubidea du pertsona horien guztien aurka banan-banan edo
batera jarduteko, beren burua behartu duten ordena bete beharrik gabe.

4.4 Kredituak eta maileguak
Aktiboko finantza-eragiketak banku-kreditu izenarekin ezagutzen dira, eta kreditu-erakundeek epe
baterako egiten duten funtsen maileguarekin erlazionatzen dira. Hala ere, dauzkagun aukeren (kreditua
eta mailegua) arteko ezberdintasun formalak aipatzea komenigarria da.
` Kreditua: kreditu-erakundeak, kontratu (poliza) baten bidez, diru kopuru mugatu bat jartzen du
bezeroaren esku. Bezeroak, berriz, kredituaren epemuga heltzen denean, erabilitako funtsen
kopurua bueltatuko du; epe bakoitzean, erabilitako zenbatekoaren interesak ordainduko ditu, eta
itundutako gastuak eta komisioak ere ordainduko ditu.
` Mailegua: kreditu-erakundeak, kontratu (poliza) baten bidez, diru kopuru bat ematen dio
bezeroari. Itundutako interesak ordaintzea eta maileguaren printzipala itzultzea da bezeroaren
betebeharra, baina, maileguaren kasuan, bezeroak kopuru osoa eta aldi batean erabiltzen du.
Zenbait kontratu, kopuru handiak direnean edo hipoteka-maileguetan, eskritura publikoaren
bitartez egin daitezke.
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Kreditu eta maileguetako arriskua
Bankuek eta kutxek kredituetan eta maileguetan jasaten duten arriskua hauetan datza:
9 Bezeroei mailegatutako dirua ez berreskuratzea
9 Horiengatik sortutako interesak ez kobratzea
9 Amortizazio-plana ez betetzea
Arriskua murrizteko, kreditu-erakundeek oso ondo aztertzen dituzte bezeroak, eta, horretarako,
barne- eta kanpo-iturriak kontsultatzen dituzte eta bezeroari bermeak eskatzen dizkiote.

Informazioaren azterketa
Eraginkortasun handiagoa lortzeko asmoz, kreditu-erakundeek txostenen departamentua izaten
dute, eta han maileguaren eskatzaileak bankuarekin (edozein bulegotan) egin dituen eragiketa guztiei
buruzko informazioa biltzen da, eta baita partikularrei, enpresei edo bezero ez diren erakunde
nabarmenei buruzkoa ere. Eskatzaileari ere zenbait informazio eskatzen zaio.

Eman
Bulegoa

Aktibo-eragiketaren eskaera

Aztertu
Ukatu

Txostena

Eskatzaileari

`

Txostena

Txostenen
departamentua

Eskatzaileak ematen duen informazioa: kreditu edo mailegu bat eskatu nahi duen edozein
banku-bulego batera zuzentzen da, eta bertan hainbat informazio eskatzen diote: ondarea, dirusarrerak eta errenta-aitorpena, egoera pertsonala (lanean edo langabezian) eta familiarra
(ezkondua edo ezkongabea), izandako emaitzak (enpresa bada), etab.

Datu horiez gain, kreditu-erakundeek diru-sarreren eta gastuen arteko erlazioa ere aztertzen dute,
aktiboko eragiketa eskatzen duena bueltatzeko gai den ikusteko (ikuspuntu hori kontuan izanik, hileko
kuota hileko diru-sarreren % 33 edo herena baino gutxiago denean ematen dira maileguak).
Informazioa jasotzean, txosten-departamentuak aztertzen du. Zenbait kasutan, bankuak edo kutxak
badauka eskatzaileari buruzko informazioa, bezeroa baita, eta bezeroaren mailegua bueltatzeko
gaitasunari buruzko lehenengo hurbilketa ematen du. Gehien aztertzen den informazioa ondasun
higiezinen egoera juridikoa da. Horretarako, Jabegoaren Erregistroan kontsultatzen da higiezinen
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jabegoa bezeroarena den ala ez, kargetatik aske dagoen ala ez (hipotekak, gozamena3, zortasuna4,
etab.).
` Informazioko kanpo-iturri ohikoenak hauek dira:
9 Jabegoaren Erregistroa: Justizia Ministerioaren menpe dauden bulego publikoez osatzen da,
eta han ondasun higiezinetan eragina duten eragiketak anotatzen dira, hala nola salerosketak, hipotekak, gozamen-eskubideak, zortasun-eskubideak, lursailei dagozkienak, etab.
9 Merkataritza Erregistroa: Justizia Ministerioaren menpe dauden bulego publikoek osatzen
dute. Legeak, merkataritza-sozietateak sortzen direnean, itun fundazionalak jabetza-agiri
publikoaren bitartez eratzera behartzeaz gain, horien inskripzioa Merkataritza Erregistroan
egitera behartzen du. Horrela, sozietatearen kapital soziala, bazkideak, helburu soziala,
administratzaileak, etab. zein diren jakin daiteke.
9 Urtero, merkataritza-sozietateek Erregistroan legalizatu behar dituzte urteko kontuak ere, eta
horrek eman dezake sozietateen emaitzei buruzko informazioa.
9 Espainiako Bankuko Arriskuen Informazio Zentrala: Espainiako Bankuak duen datu-base bat
da. Bankuek eta kutxek euren bezeroekin 6.000 euroko edo gehiagoko arriskuak hartzen
dituztenean, Europar Batasunean, Espainiako Bankuari jakinarazi behar diote, bai eta
Europar Batasunetik kanpo 60.000 eurokoa edo gehiagoko arriskuak hartzen dituztenean
ere. Horrela, kreditu-erakundeak, euren ordenagailuen bitartez, datu-basera konekta daitezke
eta eragiketen informazioa jaso dezakete (eragiketa mota, epemuga, emandako bermeak,
ordainketak egunean daramatzan ala ez, berankorra den ala ez, hutseginekoa den ala ez,
etab.).
9 Onartutako Ordaingabeen Erregistroa: onartutako kanbio-letrak ordaintzen ez direnean,
erregistro horretan idazten dira.
9 Asnef-Equifax: pertsonen eta erakundeen erregistroa da, eta kreditu-erakundeekin, kredituko
finantza-etxeekin, edo kreditu-zerbitzuak saldu edo mailegatzen dituzten bestelako erakundeekin izandako ordainketa-konpromisoen intzidentziak jasotzen ditu.
9 Informazio baliagarria eman dezakeen edozein txosten komertzialen agentzia espezializatuak, eskatzailearekin erlazioa duten bezeroak, hornitzaileak, etab.

Scoringen azterketa
Gaur egun, maileguen kopurua izugarri handia da. Kontsumorako maileguen kasuan (epe
laburrekoak eta epe erdikoak) eta kopuru oso handia ez duten maileguen tramitazioaren onespena edo
ukapena errazteko, puntuazio-sistema bat (scoring) erabiltzen da. Scoring sisteman, maileguaren
eskatzailearen ezaugarri batzuk puntuatzen dira. Guztien baturak puntuazio (score) bat emango du, eta
nahiz eta ez izan nahikoa mailegua onartzeko edo atzera botatzeko, oso lagungarria da erabakiak
hartzeko. Puntuatzen diren ezaugarrien artean, hauek aipatuko ditugu: lanbidea, egoera zibila,
3

Gozamena: finka bat grabatzen duen eskubidea da, pertsona bat edo gehiagoren alde, eta erabiltzeko edo gozatzeko eskubidea

ematen du.
4

Zortasuna: finka batek beste finka batengan jasotzen duen karga,; horrela, bigarren lur sailaren jabeak lehenengo lur sailetik

pasatzeko eskubidea dauka; lehenak ezin dizkio bistak kendu, etab.
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antzinatasuna lanean, maileguaren zergatia, maileguaren zenbatekoa, amortizazio-epea, soldata, adina,
kaudimena, erakundearekin duen erlazioa...
Adibidea:
Koldo

duela

hamaika

urtetik

da

bankuaren bezeroa, eta 25.000 euroko
mailegua eskatu dio bankuari autoa
erosteko. 42 urte ditu eta ezkongabea
da. Erizaina da, 14 urte daramatza
Osakidetzan eta 2.700 euroko soldata
kobratzen

du.

Mailegua

3

urtean

Puntuatzeko ezaugarriak
Lanbidea

8

0,05

0,4

Antzinatasuna lanean

7

0,15

1,05

Egoera zibila

8

0,15

1,2

Maileguaren zergatia

7

0,20

1,4

Maileguaren zenbatekoa

8

0,25

2

bueltatuko du, eta horren hileko kuota Maileguaren kuota
1.625 eurokoa izango da.
Bankuaren parametroak:
5 puntu baino gutxiago: bezero txarra
5 eta 8 artean: nola-halako bezeroa

Balorazioa PonderazioPuntuazioa
koefizientea
(1-10)

6

0,10

0,6

Amortizazio-epea

8

0,15

1,2

Soldata

7

0,45

3,15

Adina

9

0,20

1,8

Kaudimena

8

0,45

3,6

Erakundearekin duen erlazioa

9

0,15

1,35

Puntuazioa guztira

17,75

8 eta 10 artean: bezero onargarria
10 eta 15 artean: lehentasuneko bezeroa

Puntuazioa 17,75ekoa denez, mailegua emango zaio bezeroari

15etik gora: bezero esklusiboa

Bermeak: pertsonalak eta errealak
Kreditu-erakundeak mailegu edo kreditu baten aurrean egokitzat hartzen duen arriskuaren estaldura
da bermea. Mailegua ematearen ziurgabetasuna murriztearren, bi berme erabiltzen dira:
` Berme pertsonalak: ematen dutenek gaurko eta etorkizuneko ondasun guztiekin erantzungo
diete hartzen dituzten betebeharrei. Berme pertsonaleko maileguak eskatu duen pertsona edo
erakundearenganako konfiantzan oinarritzen dira. Nahiz eta eskatzaileak gaur egoera ekonomiko
ona (ondare ugari) izan, batek daki maileguak irauten duen bitartean haren egoera ez den
aldatuko (langabezia, langilea bada; galerak, enpresa bada; etab.); ondarea txikitzen bazaio,
ezingo dio aurre egin maileguaren zenbatekoari. Bankuak eta kutxak oso zuhur ibiltzen dira
berme pertsonalak eskaintzen direnean, eta bezeroaren seriotasuna eta izandako esperientzia
kontuan izaten dituzte.
` Berme errealak: mailegu-eragiketaren arriskua handia denean (kopuru handia, epe luzea,
eskatzailearen ondare txikia, ziurgabetasuna), berme errealak eskatzen dira. Horiek bermeeskubide erreala ezartzen dute, ondasun batzuen gain. Horrela, zordunak epemugan zorrari
aurre egingo diola bermatzen da. Zordunak maileguari aurre egiten ez badio, ondasunak bere
alde exekutatzeko eskubidea dauka hartzekodunak. Horrela, zor zaiona berreskuratzeko,
ondasuna sal dezake. Berme-eskubide erreal ohikoenak hipotekak (ondasun higiezinen gain) eta
bahiak (higigarrien gain: bitxiak, baloreak...) dira.
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9 Hipoteka-bermeak dira garrantzitsuenak berme errealen artean. Oro har, ondasun higiezinen gainean ezartzen dira; batez ere, etxebizitza, lursailak eta eraikinak. Poliza edo eskritura publikoan gauzatzen dira, eta Jabetzaren Erregistroan inskribatzen.
9 Bahi-bermeak ondasun higigarrien gainean ezartzen dira (baloreak, merkantziak, bitxiak,
inbertsio-funtsak...). Maileguari erantzuteko bermea dira, eta, bezeroak ordaintzen ez badu,
pignoratutako ondasunak sal ditzake hartzekodunak (bankua edo kutxa), zor zaiona eta hari
dagozkion interesak kobratzeko. Bahia bi motatakoa izan daiteke:

 edukitzaren lekualdaketako bahia: zordunak hartzekodunari berme-objektua ematen dio.
 edukitzaren lekualdaketarik gabeko bahia: berme-objektua zordunaren eskuetan
gelditzen da.

Kreditu-kontua
Aipatu dugunez, kreditu-erakundeak bezero bati diru kopuru bat ematen dionean edo emateko
konpromisoa hartzen duenean, kreditu baten aurrean gaude. Kontratu baten bidez, diru kopuru mugatu
bat jartzen du bezeroaren eskuetan erabiltzeko. Bezeroak kontuan dagoen diru kopuru osoa edo zatiak
erabil ditzake (transferentzien bidez, txekeen bidez, ordainketa-aginduen bidez, zordunketaren bidez...).
Edozein unetan kontu korrontean dirua itzul dezake (diru-sarreren bidez, txekeak ingresatuz...), guztia
ala zatika, eta berriro erabili. Kreditua ezarritako mugetan erabil daiteke, zenbateko aldetik ezarritako
mugen barruan eta epemugara iritsi baino lehen. Kreditu-kontu korrontea edo kreditu-kontua ere deitzen
da.
Kontratu baten bidez formalizatzen da, eta kreditu-erakundeak berme pertsonalak edo errealak
eskatzen dizkio.
Oro har, saldoak zordunak dira (kreditu-erakundearen alde), kreditua erabiltzeko baita. Hartzekodunak ere izan daitezke (bezeroak oraindik ez du kreditua erabili),eta, kasu horretan, bankuak edo
kutxak interesak likidatuko dizkio —kontu korronteen antzekoak, bestelakorik itunduta ez badago—.
Epe bakoitzean erabilitako zenbatekoaren interesak kalkulatzen dira, eta kontuan kargatzen dira.
Horiez gain, komisioak ere kobratzen dira. Hauek dira ohikoenak:
9 Irekitze-komisioa (kredituaren kopuruaren araberakoa da, eta eragiketaren hasieran
kobratzen da).
9 Ikerketa-gastuak (eragiketaren arriskuak aztertzeko gastuak dira, eta eragiketaren hasieran
kobratzen dira).
9 Artekari-komisioa (kontratua merkataritza-artekari baten aurrean sinatzen da, eta horri
dagokion komisioa da, eta eragiketaren hasieran kobratzen da).
9 Erabilgarritasun-komisioa (erabili ez den kantitatearen komisioa da, eta likidazio-epe
bakoitzean kobratzen da, hiru hilean behin oro har).
9 Zenbateko-muga gainditzearen komisioa (likidazio-epe bakoitzean kobratzen den komisioa
oso handia da, eta mugatik pasatu den diru kopuruari aplikatzen zaio).
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9 Aurretiazko kitapenaren komisioa (kreditua epemuga baino lehen kitatzeagatik kobratzen
da).
Epemuga heltzean, bezeroak kontu-kreditutik erabilitako saldoaren zenbatekoa abonatu behar du,
eta, hala, kreditua kitatu. Bi aldeak (bezeroa eta kreditu-erakundea) ados badaude, kontratua berritu
liteke hurrengo urteetarako. Maiz gertatzen da.
Adibidea:

ABD enpresak, likidezia-arazoak saihesteko, kreditu bat eskatu dio herriko bankuari. Eskaera aztertu
eta gero, uztailaren batean, 35.000 euroko eta urtebeteko epemugako kreditu-kontu korrontea zabaldu
dio bankiak. Adostutako baldintzak hauek dira:
9 Interes-tasa:

 % 6, saldo zordunentzat
 % 18, saldo gehiegizkoentzat
 % 0,10, saldo hartzekodunentzat
9 Kontuaren interesen likidazioa hiru hilean behin kalkulatuko da, eta kontuan kargatuko da.
9 Irekitze-komisioa: % 0,5.
9 Ikerketa-gastuak: % 0,2; gutxienekoa, 100 euro.
9 Artekari-komisioa: % 0,3.
9 Gehiegizkoen komisioa: % 2,5.
9 Erabilgarritasun-komisioa: 0,5, erabili ez duen batez besteko saldoarentzat.
ABD enpresak izandako eragiketak hauek dira:
9 Uztailaren 3an hornitzaile bati 10.000 euroko transferentzia egin dio.
9 Abuztuaren 5ean beste hornitzaile bati bidalitako 23.000 euroko txeke bat kargatu diote kontuan.
9 Abuztuaren 27an helbideratua duen 3.200 euroko ordainagiria kargatu diote.
9 Irailaren 13an bezero baten 4.200 euroko txekea kontuan sartu du, eta bi eguneko balioa ematen diote.
9 Irailaren 15ean 2.800 euroko efektu sorta bat negoziatu du, eta hurrengo eguneko balio-data
ematen diote.
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1. Hasierako komisioen kalkulua:
9 Irekitze-komisioa: 35.000 x 0,005 = 175 €
9 Ikerketa-komisioa: 35.000 x 0,002 = 70 € ; gutxienekoa 100 €
9 Artekari-komisioa: 35.000 x 0,003 = 105 €
KAPITALAK
DATA

AZALPENA

BALIO
DATA

ZORDUNKETA

ABONUA

2../07/01 Irekitze-komisioa

2../07/01

175,00

2../07/01 Ikerketa-gastuak

2../07/01

2../07/01 Artekari-komisioa

2../07/01

ZENBAKI KOMERTZIALAK
(SALDOA x EGUNAK)

SALDOA

EGUNAK

—

-175,00

—

100,00

—

-275,00

—

105,00

—

-380,00

2

760

ZORDUNAK

Transferentzia
2../07/03 hornitzaileari

2../07/03

10.000,00

—

33

342.540

2../08/05 Zure txeke zk.

2../08/05

23.000,00

—

-33.380,00

22

734.360

2../08/27 Ordainagiria

2../08/27

3.200,00

—

-36.580,00

19

665.000

2../09/13 Txekea ingresatu
2../09/15 Efektu sorta

2../09/15
2../09/15

—
—

4.200
2.800

-32.380,00
-29.580,00

—
16

518.080
473.280

Erabilgarritasun2../10/01 komisioa

2../10/01

26,41

—

Gehiegizkoen
2../10/01 komisioa

2../10/01

39,50

—

2../10/01 Zordunen interesak

2../10/01

449,43

—

Gehiegizkoen
2../10/01 interesak

2../10/01

14,80

—
92

2.734.020

HARTZEKOD.

GEHIEGIZKOA

-10.380,00

30.020

-29.606,41
-29.645,91
-30.095,34
-30.110,14

2. Kontuaren likidazioa:
Erabilgarritasun-komisioaren kalkulua:
Erabilitako batezbesteko saldoa: ∑ (zordunen saldoak x egunak) / egunak guztira



∑ (zordunen saldoak x egunak) = 2.734.020

 Egun kopurua guztira = 92
Erabilitako batezbesteko saldoa = 2.734.020 / 92 = 29.717,61
Erabili ez duen batezbesteko saldoa = 35.000 — 29.717,61 = 5.282,39
9 Erabilgarritasun-komisioa = 5.282,39 x 0,005 = 26,41 €
Gehiegizkoen komisioaren kalkulua:
Komisioa kalkulatzeko mugatik gehien pasatu den kopuruari aplikatzen diogu, gure kasuan
36.580 euro dira, hau da, muga gainetik 1.580 euro.
9 Gehiegizko komisioa = (1.580 x 0,025) = 39,5 €
9 Zordunen interesak = (2.801.220 x 0,06) = 449,43 €
9 Gehiegizkoen interesak = (30.020 x 0,18) = 14,80 €
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Maileguak
Banketxe batek bezeroari, kontratu baten bidez, diru kopuru bat ematen dio, eta bezeroak
printzipala bueltatzeko eta itundutako interesen abonua egiteko betebeharra du. Gainera, komisioak
(irekitze-komisioa eta artekari-komisioa) eta sortutako gastu guztiak ere (ikerketa-gastuak) ordaindu
behar ditu.
Maileguaren kantitatea aldi batean emango zaio bezeroari (eta ez kreditu-kontuetan gertatzen den
bezala erabilgarritasun-muga batekin), beren-beregi kontratuan egoera hori jasotzen ez bada, eta
zenbateko osoa interesak sortzen hasiko da (kreditu-kontuan, erabilitako kantitateak bakarrik sortzen
ditu interesak).
Mailegua kapital batek (printzipala) osatzen du; bezeroak bueltatu beharrekoa da (maileguaren
kitapena), eta itundutako interesak sortzen ditu. Interesa finkoa (maileguaren bizitzan beti ordainduko da
interes bera) edo aldakorra (aldiro berrikusten den erreferentzia-indizea, Euriborra adibidez, gehi
diferentziala) izan daiteke. Beti adierazi behar dute UTBa zenbatekoa den.
Eragiketaren iraupena epe luze edo ertainekoa izan ohi da, eta bezeroak ordaindu beharreko
maileguaren kuotak urterokoak, sei hilean behingoak, hiru hilean behingoak, hilerokoak... izaten dira.

Maileguen amortizazio-sistemak:
` Mailegu bakuna edo sinplea: Amortizazioa ordainketa bakar baten bidez egiten da. Kredituerakundeak mailegua ematen du, eta, itundutako denbora pasatutakoan, bezeroak kapitala gehi
sortutako interesak bueltatuko ditu.
` Sistema amerikarra: Zordunak, maileguaren kuota bakoitzean, maileguak sortzen dituen
interesak ordainduko ditu, eta, epemuga ailegatzean, printzipalaren kopurua itzuliko du.
` Sistema frantsesa: Zordunak dituen egin beharreko maileguaren kuoten ordainketak
konstanteak dira. Ordainketa bakoitzean, zati bat interesei dagokie, eta beste zatia printzipala
amortizatzeko da. Hasieran kantitate handiagoa dagokie interesei printzipalaren kitapenari baino,
baina denborarekin prozesua alderantzizkoa izango da, eta, maileguaren ordainketa egiten den
heinean, maileguaren kitapena gertatzen da, alegia, azken kuotarako dena itzulita egongo da.
` Amortizazio-kuota konstantearen sistema: Une bakoitzean printzipala amortizatzeko kopuru
bera ordaintzen da. Aldi berean, amortizatu gabe dagoen zenbatekoak sortzen dituen interesak
ordaintzen dira. Batuketa hori murriztu egingo da denbora aurrera joan ahala, printzipala
amortizatzeko geratzen dena gero eta txikiagoa izango baita, eta, beraz, baita sortutako
interesak ere.
` Progresio-sistema: aldi bakoitzean amortizatzen den kantitatea progresio aritmetikoaren edo
geometrikoaren moduan handitzen edo txikitzen da. Sistema hori erabiltzen da norbaitek izango
dituen diru-sarrerak denborarekin handitzea espero duenean.
Kreditu-erakundeek, merkatu aldakorrera egokitzeko eta, bide batez, bezero bakoitzak dituen
betebeharrak ase nahian, zenbait metodoren konbinazioak egin behar izan dituzte.
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Merkatura egindako egokitzapen baten adibidea gabetasuneko zubi-mailegua litzateke: denbora
mugatu batez, interesak soilik ordaintzen dira, eta, geroxeago, maileguaren amortizazioa hasiko da
itundutako sistemarekin.
Adibidea:

Banku batek urtebetean eta lau kuotatan (hiru hilean behin) bueltatu behar duen 10.000 euroko
mailegua eman dio bezero bati. Baldintzak hauek dira:
9 Formalizazio-data: 2009/01/02
9 Epemuga: 2010/01/02
9 Irekitze-komisioa: % 1
9 Artekari-gastuak: % 0,03
9 Interes-tasa % 8
9 UTBa: % 10,02
Hiruhilekoko kuota:

10.000 =

α

(1+ 0,02)

+

α

(1 + 0,02)

2

+

α

(1 + 0,02)

3

+

α

(1 + 0,02)4

= α a 4 ¬ 0,02

α = hiruhilekoko kuota = Interesen zenbatekoa + Amortizazioaren zenbatekoa = I + C

a 4 ¬0,02 = 3,80773 (finantza-tauletatik ateratako balioa)
α =

10.000
10.000
=
= 2.626,24 euro
a 4¬0,02 3,80773
Epea
(hiru hilean
behin)

Epeko
kuota

Interesen
zenbatekoa (I)

Amortizazioen
Amortizatuta Amortizatu
zenbatekoa
guztira
gabe (R)
(C)

0

—

—

—

—

10000

1

2626,24

200,00

2426,24

2426,24

7573,76

2

2626,24

151,48

2474,76

4901,00

5099,00

3

2626,24

101,98

2524,26

7425,26

2574,74

4

2626,24

51,49

2574,74

10000,00

0,00

Maileguaren kuota baten ordainagiria: Amortizazio-taula kalkulatzeko pausoak:
Interes-tasa nominala = urtero, % 8 = hiru hilean behin (8/4), % 2 = 0,02ko hainbeste
Lehenengo epea:

I1 = 10.000 · 0,02 = 200
C1 = 2.626,24 – 200 = 2.426,24
R1 = 10.000 – 2.426, 24 = 7.573,76
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I2 = 7.573,76 · 0,02 = 151,48

Bigarren epea:

C2 = 2.626,24 – 151,48 = 2.474,76
R2 = 7.573,76 – 2.474,76 = 5.099

Hirugarren epea:

I3 = 5.099 · 0,02 = 101,98
C3 = 2.626,24 – 101,98 = 2.524,26
R3 = 5.099 – 2.524,26= 2.574,74

Laugarren epea:

I4 = 2.574,74 · 0,02 = 51,49
C4 = 2.626,24 – 51,49 = 2.574,74
R4 = 2.574,74 – 2.574,74= –0–

BANKUA

XXXXXXXXXXXX

Hasierako kapitala: 10.000
Kuota kopurua: 4
Formalizazio-data: 2009/01/02
Mugaeguna: 2010/01/02
Interes-tasa: % 8a

122334TYYU

2.626,24 €

2. kuota: Amortizazioa: 2.474,76; Interesak: 151,48
Ordaindu gabeko kuota kopurua: 2

Edozein argibidetarako, jo ezazu ohar honekin batera agindu-emailearengana, bera baita informazio hau eman duena

XXXXXXXXXXXX
09/04/02

09/04/02

Bankuak edo kutxak jaulkitzen duen kuotaren ordainagaria
UTBaren kalkulua:
Maileguaren zenbatekoa

=

10.000

Irekitze-komisioa (% 1)

=

100

Mailegu likidoa (bitartekari-gastua kenduta)

=

9.900

Beraz: 9.900 = 2.626,24 •

a

4¬

i4

;

9.900
= a4¬
2.626,24

i4

i4 ≅ 0,02417 finantza-tauletatik ateratako balioa

UTB = (1 + 0,02417 )4 − 1 = (1,002419) 4 − 1 = 1,10024195 − 1 = 0,10024195 = % 10,02
Oharra:
Mailegu baten kuota zenbatekoa den Microsoft office-ko Excel programarekin kalkula daiteke. Ikusi
irudi hau.
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Excel programak duen PAGO formularekin
ere kalkulatu daiteke:
Tasa: urteko interes-tasa nominala / urtean
ordaintzen diren kuotak
Nper: urtean ordaintzen diren kuotak
Va: Kapitala (maileguaren zenbatekoa)

4.5 Banku-fidantza eta -abala
Bi hitzak, fidantza eta abala, gauza bera adierazteko erabiltzen dira. Horien bidez, bankuek eta
kutxek besteen aurrean bermatzen dute haien bezeroek bereganatutako obligazioak bete egingo
dituztela.
Abaletan kreditu-erakundeek ez dute funtsik ibilgetzen (bezeroek euren betebeharrak betetzen
badituzte), baina arriskuak hartzen dituzte, eta arrisku-eragiketa baten moduan aztertzen dira.
Abalak, hain zuzen, kanbio-letra baten ordainketa, mailegu baten itzulpena, Ogasun eta Gizarte
Segurantzarekiko zorrak eta abar bermatzearren egiten dira. Bankuek eta kutxek itundutako diru
kopuruak (komisioak) kobratzen dituzte abalatzen duten zenbatekoaren gainean.
Abala ezartzean, bezeroaren eta kreditu-erakundearen arteko harremanak ezartzen dira, fedeemaile publikoak esku hartzen duen dokumentu baten bidez; kontrabala deritzo dokumentu horri.
Abalaren exekuzioa gertatuz gero, banketxeak egin beharrekoak egingo ditu abalatuak kontrabalean
aurreikusi dena bete dezan.

68

LANBIDE EKIMENA

Finantza- eta aseguru-zerbitzuak eta -produktuak

4.6 Ariketak
1.

Zer dira pasiboko eragiketak?

2.

Azter ezazu edozein bankuren edo kutxaren aktiboa nola dagoen osatuta. Horretarako, erabil
itzazu urteko kontuak (balantzea) eta lagungarriak izan daitezkeen helbide hauek:
www.aebanca.es eta www.cajasdeahorros.es.

3.

Sar zaitez edozein bankuren edo kutxaren webgunean, eta ikus ezazu pasiboko zer eragiketa
eskaintzen dituzten?

4.

Azaldu itzazu aktiboko eragiketak emateko eragina duten faktoreak.

5.

Zertan datza merkataritza-deskontua?

6.

Urtarrilaren 11n letra bat deskontatu da. Likidazioan ez da komisiorik kobratu. Letraren
nominala 1.300 eurokoa da, eta kontuan abonatutako balio efektiboa 1.290,25 eurokoa da.
Kalkulatu zein zen letraren epemuga.

7.

Kalkulatu zein den letra baten likidazioan kobratu diguten deskontu-tasa. Datuak hauek dira:
letraren nominala 2.100 eurokoa da, abonatutako balio efektiboa 2.077,25 eurokoa da eta
letraren epemuga 60 egunekoa.

8.

Enpresa batek bi kanbio-letra deskontatu nahi ditu: bata 1300 eurokoa eta bestea 850 eurokoa.
Lenengoa helbideratuta dago, eta bigarrena ez. Likidazioari aplikatuko zaizkion baldintzak
hauek dira:
9 Deskontu-tasa: % 5, 30 egunera arte; % 6, 60 egunera arte; eta % 7, 60 egunetik gora.
9 Komisioak: helbideratutako efektuak, % 0,40; eta helbideratu gabekoak, % 0,75. Gutxienekoa, 2 euro. Posta-gastuak, 0,45 euro.
Kalkulatu efektu sortaren likidazioaren eta eragiketaren UTBa.

9.

2009ko maiatzaren 22an, Joseba Agirre JASO-PAPERA SL enpresako (Agirre Lehendakariaren etorbidea 8, 48001 Bilbo) administratzaileak 15.640,00 euroko kanbio-letra igorri zion
IRAKURRI liburudendari (Amezola kalea 4, 48002 Bilbo), BBKren agindupean eta ikustetik 90
egunera ordaintzeko.
2009ko maiatzaren 25an, Kepa Irizarrek (IRAKURRI liburu-dendako kontularia) kanbio-letra
onartu zuen, eta ordainketa helbideratu zuen: BBVA (helbidea: Kale Nagusia 1, 48003 Bilbo;
kontu-zenbakia: 1100007428).
Ekainaren 20an, JASO-PAPERA SL enpresak kanbio-letra Euskadiko Kutxan negoziatu zuen,
eta hark baldintza hau jarri zion: kanbio-letrak abalatuta egon behar du eta protesto-klausula
izan behar du.
Egun berean, Andoni Aranak (Somera kalea 4, 48004 Bilbo) IRAKURRI LIBURU-DENDAren
ordainketa bermatu zuen.
Bete ezazu aurreko kanbio-letra.

10. Zertan datza bankuek eta kutxek kredituetan eta maileguetan jasaten duten arriskua?
11. Nola aztertzen dituzte bankuek eta kutxek euren bezeroak arriskua murrizteko?
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12. Zer da Scoringa?
13. Zer berme eskatzen dituzte bankuek eta kutxek kredituetan eta maileguetan?
14. Kalkula ezazu enpresa batek duen 35.000 euroko kreditu-kontuaren hiruhilekoko likidazioa.
Kreditu-kontua uztailaren batean ireki zen, eta adostutako baldintzak hauek dira:
9 Interes-tasa:



% 6, saldo zordunentzat.



% 18, saldo gehiegizkoentzat.



% 0,10, saldo hartzekodunentzat.

9 Kontuaren interesen likidazioa hiru hilean behin kalkulatuko da, eta kontuan kargatuko da.
9 Irekitze-komisioa: % 0,5.
9 Ikerketa-gastuak: % 0,2, eta gutxienekoa 100 euro.
9 Artekari-komisioa: % 0,3.
9 Gehiegizkoen komisioa: % 2,5.
9 Erabilgarritasun-komisioa: 0,5 da, erabili ez duen batez besteko saldorako.
Enpresak izandako eragiketak hauek dira:
9 Uztailaren 8an, hornitzaile bati 8.000 euroko transferentzia egin zion.
9 Abuztuaren 15ean, beste hornitzaile bati bidalitako 25.000 euroko txeke bat kargatu zioten
kontuan
9 Abuztuaren 16an, helbideratuta zeukan 6.000 euroko ordainagiria kargatu zioten.
9 Irailaren 7an, bezero baten 3.800 euroko txekea kontuan sartu zuen, eta bi eguneko balioa
eman zioten.
9 Irailaren 15ean, 2.800 euroko efektu sorta bat negoziatu zuen, eta hurrengo eguneko baliodata eman zioten.
15. Egin ezazu 5 urtean itzuliko den 24.000 euroko mailegu baten amortizazio-taula. Mailegua
hilero ordainduko da, eta % 7ko urteko interes-tasa aplikatuko zaio.

70

LANBIDE EKIMENA

FINANTZA-ZERBITZUAK

5

5.1 Finantza-zerbitzuak
Orain dela urte batzuk martxan jarri zen prozesu baten bidez (teknologia-berrikuntzak eta
informatikaren eta telekomunikazioen hedapena), finantza-erakundeak, gordailuen eta maileguen
jarduerari ekiteaz gain, finantza-zerbitzuak eskaintzen hasi ziren bezeroek zituzten finantza-beharrak
asetzeko. Horrela, finantza-zerbitzuen konpainia bilakatu dira.
Amerikako Marketineko Elkarteak honela definitzen du finantza-zerbitzua: «independenteki bereiz
daitekeen jarduera —ukiezina nagusiki—, eskatzailea asebetetzen duena eta produktu bati nahitaez
lotuta ez dagoena». Eta P. Kotlerrek ere sakontzen du finantza-zerbitzuaren ezaugarrietan: «edozeinek
edozeini egin diezaiokeen edozein jarduera. Ukiezina da nagusiki, ezin da bereganatu, eta prestazioak
ez dauka produktu fisikoarekin zertan lotuta egon».

5.2 Finantza-zerbitzuen ezaugarriak
Amerikako Marketineko Elkarteak eta P. Kotlerrek emandako definizioetatik, ezaugarri hauek
aterako ditugu:
` Ukiezintasuna: txartelen kasuan, adibidez, zerbitzua (edozein kutxazainetan eskudirua lortzeko
aukera) ez da ukitzen. Zerbitzua gauzatzeko, produktu bat (plastiko zati bat, hau da, txartela)
erabiltzen dugu. Finantza-aholkulari batek akzioak edo Altxorraren letrak erosteko ematen
dizkigun aholkuak ezin dira ukitu.
Beraz, zerbitzua ukiezina da, eta ez du zertan produktu bati lotuta egon.
` Patenteen bidez babesa lortzeko aukerarik eza: zerbitzuaren edukia ezin da patentatu. Izena,
berriz, bai. Adibidez, banka telefonikoa zerbitzu bat da, eta denen esku dago eskaintzea.
Zerbitzuari bakoitzak ematen dion izena patentatu daiteke.
Beraz edozeinek edozeini egin diezaiokeen edozein jarduera da.
` Zerbitzu bera, edozein entitatek emanda, ezin da ezberdindu: jarduera bakoitza bereiz
daiteke. Edozeinek emanda, gauza bera da. Zerbitzu berean egon daitekeen ezberdintasun
bakarra emandako kalitateak edo zerbitzua merkaturatzen duen lehenak markatuko du.
Finantza-erakunde guztiek nominaren helbideratze-zerbitzua daukate, eta, bakoitzak izen bat
izan arren, funtsean denek egiten dute gauza bera.
Beraz zerbitzua independenteki bereiz daiteke ematen duenak ematen duela.

LANBIDE EKIMENA

71

Administrazioa eta finantzak

` Zerbitzuaren emaitza ezberdina izan daiteke ematen duenaren arabera: bezero batek
jasotzen duen aholkularitzaren arabera, epe laburreko gordailua edo epe luzekoa aukeratu
dezake, enpresen akzioak edo Altxortegiko letrak, eta abar.
Beraz, zerbitzua independenteki bereiz daiteke, eta eskatzaileari atsegina ematen dio.
` Jabegorik eza: zerbitzu bat kontratatzen duen bezeroak ez du zerbitzuaren jabegoa hartzen,
erabiltzeko eskubidea baizik. Hau da, kutxazainetan txartela erabiltzen duenean, kutxazaina ez
da berea, baina erabili dezake.
` Beste aditu batzuek galkortasun ezaugarria eransten diote definizioan: hau da, gaur
kontsumitzen ez dena galdu egiten da. Gaurko banku baten postontzi iraunkorraren zerbitzua
adostuta badaukazu eta gaur erabili ez baduzu, bihar ezin dituzu bi erabili.

5.3 Finantza-zerbitzu motak
Ordainagirien helbideratzeak
Bezeroen eta finantza-erakundeen arteko akordioak dira. Horien bidez, zenbait eskubide, betebehar
edo dokumentu bankuen edo kutxen bitartez ordaindu edo kobra daitezke, eta zenbait abantaila dauzka:
9 Kobrantzak eta ordainketak egitean, lekualdaketak saihesten dira. Ez dago zertan
diruarekin toki batetik bestera joan.
9 Eskudirua erabiltzea ekiditen du, eta horrek izan dezakeen arriskua.
9 Batzuetan, bankuek eta kutxek ordainketa onartzen dute, nahiz eta funtsik ez egon, eta hori,
azkenean, kreditu bat lortzea da.
Helbideratze garrantzitsuenak hauek dira:
` Abonu-helbideratzeak: Kontuan sartzeko aginduak dira. Nomina, pentsioak edo edozeinek
egindako aldiroko transferentziak kontuan sartzen dira. Helbideratze hauek ez diote gasturik edo
komisiorik eragiten kobratzen dituenari, finantza-erakundeen gordailuen handitzea eragiten
baitute.
` Zordunketa-helbideratzeak: kontu baten titularrak bankuari kontuan zordunketak onartzeko
(zenbait kontzeptu ordaintzeko) emandako aginduak dira. Ohikoenak hornidurak ordaintzeko
aginduak izaten dira; hala nola gasa, argindarra, telefonoa... Baina zerbitzu hori gero eta gehiago
erabiltzen da erosketen ordainketa atzeratuetarako, saltegi handietan egindako erosketen
fakturak ordaintzeko, hileko hipotekaren kuota ordaintzeko...
Normalean, kontuen titularrek ez dute gasturik ordaindu behar. Kostua ordainagiriak aurkezten
dituen entitateak ordaintzen du.
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Igorpenak eta ordainketa-aginduak

Igorpena
Igortzaile batek egindako ordainketa-agindua da. Agindu horren bidez, kreditu-erakunde batek diru
kopuru bat ematen dio onuradunari. Eskudiruaren ematea izenduna da, eta baldintzarik gabekoa; hau
da, bere burua identifikatzen duen edozeini emango dio dirua kreditu-erakundeak. Igorpena egiteko,
beharrezkoa da funtsen hornidura egitea (kontu batetik hartuta, kreditu-erakundeko bezeroa bada, edo
eskudirua emanda) eta funtsak hartzeko onuradunari abisatu behar zaion ala ez adieraztea.
Zerbitzua gutxi erabiltzen da, arrazoi hauengatik:
9 Inguruan dauden bankuen kopuru handiagatik. Kontu korronte ugari dagoenez, transferentziak erosoagoak dira.
9 Onuradunaren identifikazioagatik; hau da, bere burua identifikatu behar duelako. Pertsona
fisikoa denean, NANarekin, eta pertsona juridikoa denean, sortze-eskriturekin edo botereekin. Identifikazio-prozesuak arintasuna kentzen dio igorpenari, transferentziarekin konparatuz.

Ordainketa-aginduak
Agindu-emaileak eskudirua jartzen du onuradunaren kreditu-erakundean. Hori hiri berekoa bada,
agindua abonare baten bidez egiten da, eta beste plaza batekoa bada, ordainketa-agindua edo kutxatransferentzia bideratzen da.
Horien adibidea bankuetako eta kutxetako leihatiletan egiten diren zergen ordainketa litzateke.
Horiek Administrazioarekin lan egiten baitute zergen kobrantzan.

Transferentziak eta intsuldaketak
Asko erabiltzen den ordaintzeko baliabidea da. Kontu batetik, titularraren agindu baten bidez, beste
kontu batera funtsen mugimendu bat egiten da. Transferentzia egiteko ezinbesteko baldintza da kontuan
(kontu korrontea, aurrezki-kontua edo kreditu-kontua) funtsak izatea.

LANBIDE EKIMENA

73

Administrazioa eta finantzak

Euskadiko Kutxak tranferentziak
egiteko erabiltzen duen
dokumentua

Beti parte hartzen duten figurak bi hauek dira:
` Agindu-emailea: ageriko kontuaren titularra da, eta bere kreditu-erakundeari funtsak transferitzeko agindua ematen dio.
` Onuraduna: funtsak jasotzen dituena da, eta beharrezkoa du kreditu-erakunde batean ageriko
kontua zabalik izatea.
Transferentziak bi motatakoak izan daitezke:
` Barne-transferentziak:
9 Agindu-emailea eta onuraduna pertsona bera dira, eta erakundean hainbat kontu zabalik
dituenean egiten dituen intsuldaketak dira.
9 Berezko barne-transferentziak dira agindu-emailearen kontua eta onuradunaren kontua
erakunde berekoak baina bulego ezberdinetakoak direnean egiten direnak.
` Kanpo transferentziak:
9 Funtsen transferentzia bi erakunde ezberdinen edo gehiagoren artean egiten bada, kanpotransferentzia da.

Ordainagirien eta merkataritza-efektuen kobrantzen kudeaketa
Entitate finantzarioek banku-kontuetan helbideratutako kanbio-letrak, ordaindukoak eta ordainagiriak
onartzen dituzte. Horiek, txekeak bezala, konpentsatu egiten dira (entitate finantzarioek elkarri trukatzen
dizkiote, haien elkarrekiko zorrak konpentsatzeko). Merkataritzako dokumentuen kobrantza-kudeaketa
egiteaz gain, zenbait kasutan bestelako tituluak kobratzen dituzte, hala nola loteriako billeteak, kinielak
eta ONCEko kupoiak.
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Kobrantzen kudeaketa konpentsazio-ganberaren bidez egiten da, eta dokumentuan aipatzen den
eta ordainduko duen finantza-erakundeari aurkezten zaio. Bere garaian, efektuak fisikoki eraman behar
ziren, baina, gaur egun, 1995eko kanbio-agirien eta txekeen legeak baimentzen du informatika-sistemak
erabiltzea, eta, trunkamendu deritzon sistemaren bidez, aginduak informatikoki bidaltzen dira, eta ez
dago zertan efektuak tokialdatu.
Epemuga ailegatzean dokumentua ordaindu gabe bueltatzen bada, banketxeak beste komisio bat
kobratuko dio igortzaileari, kobratu ez den zenbatekoaren % 3tik % 6ra bitartekoa. Bueltatzeagatiko
komisioa da hori.

Bankua etxean (home banking)
Berrikuntza honen bidez, orain arte bankuen eta kutxen bulegoetan egin behar izaten ziren
eragiketak etxetik egin ditzakete enpresek eta bezeroek. Eragiketa horien artean, transferentziak,
erosketa-aginduak, akzioen salmenta, ordainagirien helbideratzea, saldoen kontsultak eta mugimenduak
daude. Kontaktua modema eta telefono bidezko konexioa duen ordenagailu baten bidez egin daiteke.
Zerbitzu honek, oro har, ez dauka kosturik, telefono bidezko konexioaaren kostua baino ez. Zerbitzu
honen ezaugarriak, batez ere, saltokientzat, enpresarientzat eta enpresentzat dira egokiak, joan-etorriak
eta horietan behar den denbora eta gastuak saihesten dituztelako.
Bezeroentzako abantailak hauek dira:
9 Erosotasuna: Eragiketak etxetik egiten baitira.
9 Azkartasuna: Erantzunak denbora errealean ematen baitira.
9 Erraztasuna: Ezagutza informatikoa ez baita beharrezkoa.
9 Ziurtasuna: Informazioa gako sekretuen bidez lortzen baita.

Saltokiko terminala
Saltokiko terminalak banku-txartelen irakurgailuak dira. Instalatua duten saltokiek eskudirua erabili
gabe kobra ditzakete beren merkataritza-eragiketak. Terminal horiek zuzenean ordain-txartelak onartzen
dituzten zentro guztiekin konektatuta daude, eta eragiketa bakoitzari berehalako erantzuna ematen diote.
Saltokiko terminalaren bidez, eguneroko eragiketa guztien batuketa egiten da, eta saltokiak totala
abonatzen du finantza-erakundeak duen kontuan. Zerbitzu hori saltoki-segmentura zuzenduta dago.
Oro har, bankuek eta kutxek eragiketa bakoitzaren portzentaje bat kobratzen dute (% 0tik eta % 6ra
bitartean). Portzentajea saltokiaren sektorearen araberakoa da.
Bezeroentzat, abantaila hauek ditu:
9 Erosotasuna: Kobrantza automatikoa baita.
9 Ziurtasuna: Txartelekin, egin daitekeen iruzurra ekiditen baitu.
9 Errentagarritasuna: Txartelen bidez egindako eragiketen kostua jaitsi egiten da, lehen
telefonoz egiten zirenen kostuarekin alderatzen badugu.
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Euskarri informatikoak
Euskarri informatikoen zerbitzuari esker, zenbait eragiketa euskarri magnetiko batean (diskete
batean) edo interkonexioaren bidez egin daitezke; horrela, dokumentu fisikoen beharra desagertzen da.
Gehien agertzen diren eragiketak hauek dira:
9 Konpentsaziorako aurkezten diren ordainagiriak.
9 Letren deskontua euskarri magnetikoan.
9 Nomina, transferentzia eta abarren ordainketa.
9 Besteen aurrean ditugun kobrantza-eskubideen aurrerapena eta kobrantzen kudeaketa.
Zerbitzu hori emateagatik entitate finantzarioek kobratzen duten komisioa txikiagoa da, horiei
merkeago ateratzen baitzaie. Komisioa eragiketaren portzentaje bat da, eta, askotan, gutxieneko kopuru
bat ezartzen da eragiketa edo dokumentu bakoitzeko. Eragiketen arabera, portzentajea aldatu egiten da.
Bezeroentzako abantailak:
9 Errentagarritasuna: Dokumentuen aurkezpen fisikoa baino merkeagoa baita.
9 Erosotasuna: Ez dira dokumentuak egin behar eta bete behar.
9 Ziurtasuna: Aurkezpena ziurtasun handiagoz egiten da.

Banka telefonikoa
Bezeroen kontuen kudeaketa errazteko, erantzun telefonikoaren zerbitzua eskaintzen da. Denbora
errealean funtzionatzen du, eta produktu edo zerbitzuei buruzko edozein informazio emateko eskaintzen
da. Zerbitzu horren bidez egiten diren ohiko eragiketak hauek dira:
9 Kontuei buruzko kontsultak: saldoak, mugimenduak, helbideratzeak...
9 Transferentzia-aginduak.
9 Akzioen salerosketa-eragiketak.
9 Gero bulegoetan egiten diren kreditu-eragiketen eskaerak.
Zerbitzua telefono-dei bat egitea bezain erraza da. Bezeroa lehen esleitutako klabe batzuen bidez
identifikatzen da. Zerbitzu horren berrikuntza gehiago hedatu da, eta banku telefoniko deritzen
erakundeen bidez bezeroen harrera soilik egiten da telefonoz (Ingdirect).
Oro har, zerbitzu hori dohain eskaintzen da, banku-bulego batean egindako eragiketak egiten
baitira. Telefono-deiak balio duena besterik ez du ordaintzen bezeroak.
Zerbitzu hori banka pertsonalaren merkatu-segmentura eta gazteen, nominadunen eta beren
izenean lan egiten duten pertsonen merkatu-azpisegmentuetara zuzenduta dago. Zerbitzua erabiltzen
duenarentzako abantailak:
9 Erosotasuna: Bakoitzaren kontuei buruzko informazioa lortzeko, telefonoa besterik ez da behar.
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9 Arintasuna: Zenbait eragiketa egiteko.
9 Ordutegi zabala: 24 orduz zabalik dago.
9 Ziurtasuna: Gako sekretuak erabiliz.

Ordaintzeko baliabideak. Banku-txartelak
Atxikitako saltokietan, ondasun eta zerbitzuak eros daitezke txartelen bidez, eta kutxazain eta
finantza-erakundeen zenbait eragiketa egin daitezke. Txartelek bezero gehiago erakar ditzakete atxikitako saltokietara, eta horien negozio-bolumena zabaldu egin daiteke.
Finantza-erakundeek ere irabazten dute: eragiketetan hartutako artekaritza-lanak komisioen
kobrantza eragiten du, eta, era berean, txartelak gero eta gehiago erabiltzen direnez (kutxazainetan egin
daitezkeen eragiketak: diru-ateratzeak, diru-sarrerak, saldoen kontsultak, kontuaren mugimenduen
kontsultak...), kreditu-erakundeetako administari-lanak eta kutxako lanak murriztu egin dira.
Banku-txartelak plastikozkoak eta oso erabilgarriak dira. Gainera, erraz ikasten denez erabiltzen,
horien bidez egindako eragiketak areagotu egin dira, eta, bide batez, eskudiruaren erabilera murriztu
egin da. Ordaintzeko baliabide moduan onartu denez, plastikozko dirua deitzen diote askotan.
Bi txartel dira aipagarrienak: zor-txartelak eta kreditu-txartelak

Kreditu-txartelak
Ordainketa-baliabideen munduan benetako iraultza eragin dute, eta hainbat eragiketatan
beharrezkoak dira. Gainera, ekonomia gero eta irekiago honetan, hainbat herrialdetan ordaintzeko
aukera ematen digute (duten nazioarteko-izaeragatik: Visa, Master, American Express...), eskudirurik
eraman gabe.
Txartelak izandako zabalkunde handia kreditu-erakundeek egin duten salmenta gurutzatuaren
politikari esker etorri da. Politika horren helburua bezeroaren leialtasuna lortzea da; horretarako,
hasierako kontratu batean oinarrituta (kontua zabaltzean edo mailegua ematean), ordainagirien
helbideratzeak, txartelak eta abar eskaintzen dizkiote (edo zenbait kasutan behartu).
Kreditu-txartela titulu pertsonala eta besterenezina da, eta bertan marka (Visa, Master...), jaulkitzen
duen kreditu-erakundea eta titularra azaltzen dira.

Euskadiko Kutxaren Visa kreditu-txartela

BBKren MasterCard kreditu-txartela
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Txartel horiek dituzten prestazioak:
9 Eskudirua eskuratzea, bai kutxazain automatikoetan, baita kreditu-erakundeen bulegoetan
ere. Txartel horien jaulkitzaileak kreditua eskaintzen du. Kreditu horri hilabeteko muga
ezartzen zaio. Bezeroaren maila ekonomikoaren arabera, urre-txartela edo txartel klasikoa
eskaintzen da. Lehenengoari esleitutako muga handiagoa izango da, eta, dudarik gabe, diru
gehien dutenei eskainiko zaie.
9 Edozein ondasun edo zerbitzu erostea atxikita dauden munduko milioka saltokitan (ordainketa-baliabide moduan onartzen baita), hala nola jatetxeetan, hoteletan, autobideetan,
bidaia-bulegoetan eta abarretan.
9 Dohainikako aseguruak erantsita dauzkate. Baina txartel horiekin ordaindu behar da bidaia.
9 Erantzukizun mugatua galduz gero edo txartela lapurtuz gero, lehenbailehen jakinarazi
behar zaio erakundeari, eta lapurreta-salaketa egin behar da dagokion autoritatearen
bulegoan.
9 Hilabete osoan txartelarekin egin diren eragiketa guztien laburpena.
Txartela eskuratzean, erabilitako dirua finantza-erakundeari nola bueltatuko zaion zehazten da.
Ordainketaren epea hilaren azken egunean amaitzen da, edo atzeratu egin daiteke. Atzeratzen bada,
interesak ordaindu behar dira. Hiru aukera daude:
` Ordainketa osoa: aurreko hilabetean izandako eragiketa guztiak amortizatzen dira ordainketa
bakarrean.
` Atzeratutako portzentajezko ordainketa: hilabetean erabilitako kredituaren portzentaje bat
amortizatzen da. Gutxieneko kopuru bat ezartzen da, eta ezin da izan portzentajea baino
txikiagoa.
` Hilabeteko ordainketa finkoa: hilabetero, adostutako gutxieneko kopurua ordaintzen du
bezeroak, eta txartelak duen kredituak ezartzen du muga.
Esan dezakegu ordainketa atzeratuaren zerbitzua finantzaketa lortzeko aukera bat dela azkenean,
eta hori dela txartel hauen abantaila.
Txartelek titularrei eskaintzen dizkieten abantailak:
9 Erosotasuna: Eskudiru kopuru handiak eramatea saihesten du; zenbait eragiketa gauzatzeko,
ez da beharrezkoa banku-bulegora joatea; etab.
9 Ordutegi zabala erabiltzeko: 24 orduz egunero.
9 Ziurtasuna: Erabili ahal izateko, identifikatzeko gako pertsonal bat (zenbaki sekretua)
esleitzen da; galdu edo lapurtzen badute, erantzukizun mugatua; bidaia-aseguruak...
Zerbitzuaren kostua jaulkipen-kuota besterik ez da, eta urtero berritzen da.
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Zor-txartelak
Kutxazainetan eskudirua ateratzeko baliabidea izatea zen zor-txartelen hasierako funtzioa, eta,
horregatik, taloitegi elektronikoak ere deitzen zitzaien. Ageriko kontuetako dirua kreditu-erakundeen
bulegoetatik pasatu gabe erabiltzeko sortu ziren. Erosketak ere ordaindu zitezkeen, eta kargua memento
berean egiten zen kontuan.
Aurrekoekin konparatuz, zor-txarteletan egiten diren eskudiruaren erabilerak berahala kargatzen
dira ageriko kontuan, eta kontuan saldoa izatea da beharrezkoa baldintza. Kreditu-txarteletan, berriz,
erabilitakoa metatu egiten da kreditu-kontu baten muga gainditzen ez den bitartean, eta, hilabetea
likidatzen denean ordaintzen da hilabeteko laburpena.
Zor-txartela titulu pertsonala eta besterenezina da, eta bertan marka (Visa, Master...), jaulkitzen
duen kreditu-erakundea eta titularra azaltzen dira.
Denbora pasa ahala, erakargarriagoa izan zedin, zenbait funtzio erantsi zitzaizkion. Eskaintzen
dituen prestazioak:
9 Kontuan saldoa dagoen bitartean eskudirua eskuratzea kutxazain automatikoetan, bulegoetako ilaretan itxaron gabe. Oro har, zenbateko erabilgarriak gehinezko muga bat du. Galeraedota lapurreta-kasuetarako segurtasun-neurri bat da.
9 Atxikitako saltokietan (autobideak, aparkalekuak, telefono-kabinak...) ordainketa-baliabide
moduan erabiltzea.
9 Kontuen saldoa eta mugimenduak kontsultatzea eta kontuen arteko transferentziak agintzea.
9 Kutxazainez baliatuz dirua eta txekeak kontuan ingresatzea. Kutxazaina zabaltzen denean
bezeroa han egon daiteke zenbatekoa baieztatzeko.
9 Poliki-poliki eta kutxazainaren bitartez, gero eta zerbitzu gehiago eransten ari zaizkie;
besteak beste, ordainagirien ordainketa, ikuskizunetarako sarrerak erostea, etab.

Euskadiko Kutxaren kutxazaina

Txartelen erabilera ez da estatu batera mugatzen; Europako zenbait finantza-erakunderen arteko
akordioen bidez, haien kutxazainetan ere erabil daitezke txartelak.
Zerbitzuaren kostua jaulkipen-kuota besterik ez da, eta urtero berritzen da.
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Balore higigarrien artekaritza
Zerbitzu horren bidez, finantza-erakundeak balorean gordetzeaz eta kudeatzeaz arduratzen dira.
Zerbitzuak hainbat eragiketa suposatzen ditu:
9 Baloreen ezaugarri orokorrez, errentagarritasunaz eta kotizazioaz informazioa ematea.
9 Tituluen salerosketetan (akzioak, inbertsio-funtsak, bonoak, obligazioak...) erosketetan
izapide guztiak egitea eta tituluen interesen eta dibidenduen kobrantza egitea.
9 Tituluek dituzten eskubideak mantentzeko egin beharreko pauso guztiak ematea.
9 Bezeroentzat garrantzia duen informazioa ematea, bai administrazio-arloan (kapitalhanditzeak, akziodunen batzarrak...), bai arlo fiskalean (zergak, atxikipenak...).
Finantza-erakundeek komisioak kobratzen dituzte zerbitzu horregatik. Tarifa ez dago araututa, baina
beharrezkoa da Espainiako Bankuari jainaraztea. Bezeroek errenta-aitorpena egitean, gastu horiek
deduzitu egin ditzakete. Bi komisio mota kobratzen dira:
9 Baloreen erosketarengatik, kudeaketagatik edo salmentangatik kobratzen den komisioa:
Eragiketaren zenbatekoaren portzentaje bat ezartzen da.
9 Gordailatzeagatiko komisioa: Kudeaketagatik eta gordailatzeagatik kobratzen dutena. Titulu
guztien zenbatekoaren gainean portzentaje bat kalkulatzen da.

Dibisen trukea
` Dibisa: Atzerriko monetan adierazitako edozein dokumentu da, hala nola txekeak, kanbio-letrak,
ordaindukoak, transferentziak... Orobat, kontuetan egindako gordailuak eta finantza-erakundeen
artean egindako edozein kobrantza- edo ordainketa-eragiketa, atzerriko monetan adierazita
badago.
` Billetea: Inprimatutako edo grabatutako papera da, diru kopuru bat ordezkatzen duena. Atzerriko
billetea izango da atzerriko monetan dagoena.
Dibisaren eta billetearen kotizazioa ezberdina da; Espainiako Bankuak egunero ezartzen du dibisaren kotizazio-tasa, eta billeteena, berriz, astero.
Finantza-erakundeek atzerriko billeteen eta dibisen erosketa- eta salmenta-eragiketak egiten
dituzte, eta komisioak kobratzen dituzte ordainetan. Arlo horretan eskainitako zerbitzuak hauek dira:
9 Mugatik kanpoko atzerriko billeteen salerosketak.
9 Nazioarteko eragiketa komertzialek sortzen dituzten transferetzia eta txeke atzerri-monetan
adieraziak jaulkitzea edo jasotzea.
9 Ageriko gordailuak edo eperako gordailuak adierazitako atzerri-monetan irekitzea eta
mantentzea.
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Eragiketa horiek egiteko, entitateek erosteko eta saltzeko bi truke-tasa ezartzen dituzte, Espainiako
Bankuak ezartzen duena oinarritzat hartuz. Horri, marjina aplikatzen diote. Erakundeek kobratzen
dituzten komisioak honako hauek dira:
9 Truke-komisioa: eragiketaren zenbatekoaren portzentaje bat.
9 Transferentzia edo txekea jaulkitzeagatiko komisioa: ordainketa-baliabide horien zenbatekoaren portzentaje bat.

Bestelako zerbitzuak
Finantza-erakundeek beren bezeroei eskaintzen dizkieten bestelako zerbitzuen artean, hauek
aipatuko ditugu modu laburrean:

Ziurtasun-kutxen alokairua
Korazatutako ganbera batean sartuta dauden tamaina ezberdineko konpartimentu blindatuak dira.
Bezeroei eskaintzen zaizkie beren balio handiko objektuak, dokumentuak, bitxiak eta abar gorde
ditzaten.
Bankuek edo kutxek ez dute jakiten kutxen barruan zer dagoen, eta bi giltza behar dira kutxa horiek
irekitzeko: bata, bezeroaren eskuetan egongo da; bestea, finantza-erakundearenean. Kutxa horiek
publikoari arreta eskaintzeko ordutegian soilik erabil daitezke.
Lapurretagatik edo kutxa hondatzeagatik bankuek edo kutxek duten erantzukizuna kopuru bateraino
mugatzen da. Titularrek nahi izanez gero, zenbateko handiago bat asegura dezakete, baina, horretarako, kutxaren edukiaren notario-aitorpena behar da.
Bezeroek, kutxaren tamainaren arabera, komisio finko bat ordaindu behar dute. Komisio horri
memento bakoitzean ofiziala den BEZa aplikatuko zaio.

Sarrera-gutunontzi iraunkorra
Zerbitzu hau saltokien eta ostalaritzaren segmentura zuzenduta dago, ez baitira egokitzen kredituerakundeen ordutegietara. Erakundearen bulegoen fatxadetan jarritako ziurtasun-kutxak edo diru-kutxak
dira.
Horietan diru-zorroak sartzen dira, diruarekin, txekeekin eta abarrekin, gero kontu korrontean
sartzeko. Diru-zorro horiek ziurtasun-ixte bat dute, eta bezeroek eta kreditu-erakundeen enplegatuek
soilik ireki ditzakete.
Dirua, eguneko edozein mementotan sar daiteke gutunontzian. Han geratuko da hurrengo egunean
ireki eta kontuan sartzeko.
Zerbitzu horrek ziurtasuna ematen die bezeroei, dirua beren egoitzan gorde beharra saihesten baitu,
eta, beraz, lapurreta- edo galera-arriskua saihesten baitu.

Bidaiatzeko txekeak
Traveller´s Cheque izenarekin edonon ezagutzen duten dokumentu hau finantza-erakundeek jaulki
eta bermatzen dute. Eurotan edo beste atzerri-moneta batzuetan adierazitako balioa ordezkatzen du, eta
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bezeroek bidaiatzean erabiltzeko diseinatuta dago. Bezeroek diru kopuru handiak eramatea saihestu
nahi da. Bere garaian asko erabiltzen zen, baina gaur egun, kreditu-txartelen sorrerarekin, erabilera
nahiko eskasa da.
Bankuko txeke mota bat da, eta ezaugarri hauek ditu:
9 Pertsona fisiko baten izenean jaulkitzen da, eta hark titulu bakoitza sinatu behar du
erakundeko enplegatuaren aurrean, funtsen hornidura kontuan kargatzeko edo eskudirua
ematea baimentzeko.
9 Bihurgarria den atzerriko edozein monetatan izan daiteke.
9 Beti kopuru finkoak dira.
Bidaia-txekeen abantailak:
9 Entitate finantzarioek, txekeak eskatzen zaizkienean, bezeroei kobratzen dizkiete, bai
eskudiruaren bidez, bai kontutik hartuz. Lapurreta gertatuz gero eta salatuz gero, entitate
finantzarioek txekeen zenbatekoa bueltatzen diete titularrei. Horrela, dirua galtzeko arriskua
ia ekidin egiten da.
9 Gastuaren kontrola eramatea baimentzen dute. Beharren arabera, diru bihurtzen dira, eta
soberan gelditu badira, kontuan ingresa daitezke berriro, edo eskudiru bihurtu.
9 Ezarpen handia daukate. Jaulkitzen diren bidaia-txeke gehienak kaudimen handiko
multinazioalenak dira (Visa, Master, American Express...), eta horien txekeak mundu osoan
edozein lekutan ordaintzen dira, hala nola bankuetan, hoteletan, bidaia-agentzietan...

20 $-eko bidaia-txekea

Auto-txekeak
Aurrekoak bezala, finantza-erakundeek jaulkitako eta bermatutako dokumentuak dira. Gasolindegietan ordaintzeko baliabide moduan erabiltzeko eskatzen dira. Bere garaian asko erabiltzen ziren, baina
gaur egun, kreditu-txartelen sorrerarekin, gero eta gutxiago erabiltzen dira.
Txeke hauek titularraren ibilgailuaren matrikula-zenbakia inprimatuta daramate. Beraz, matrikula
hori duen ibilgailuari bakarrik eman diezaiokete erregaia.
Finantza-erakundearentzat arriskutsua izan daiteke. Zordunketak auto-txekeak erabili eta gero
egiten dira. Auto-txekeak bermatuta daudenez, erakundeek ezin dituzte bueltatu, nahiz eta titularren
kontuetan saldorik ez egon. Kasu horretan, bankuak edo kutxak ordaindu behar du.
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Finantza-erakundeek, txekearen balioaren arabera, % 1eko komisioa kobratzen dute.

Bankuko txekeak
Ordainketa segurua duen baliabidea da. Txeke mota honetan, igortzailea banku edo kutxa bat da,
eta ordainketa-obligazioa bankuarena edo kutxarena da. Txeke horrek komisio bat dakar (portzentaje bat
gehienetan), eta jaulkitako egun berean kobratzen zaio bezeroari, egun horretako balio-datarekin.
Txekearen jaulkipena araututa dago, eta jaulkitzen dituzten erakundeek betebehar batzuk dituzte:
9 Txekearen forma.
9 Txertatutako kodeak.
9 Bankuen arteko konpentsaziorako beharrezko baldintzak.
Horrela, bezeroen ordainketak eta kobrantzak errazten dira.

Euskadiko Kutxaren bankuko txekea
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5.4 Ariketak
1.

Zer ezaugarri dituzte finantza-zerbitzuek?

2.

Sar zaitez edozein bankuren edo kutxaren webgunean, eta ikus ezazu zer zerbitzu eskaintzen
dituen?

3.

Zertan datza finantza-erakundeek eskaintzen duten ordainagirien helbideratze-zerbitzua?

4.

Nolakoak izan daitezke transferentziak?

5.

Bankuko bezero batek bere semeari 3.000 euroko transferentzia egin nahi dio. Banku bereko
bezeroa bada, nola transferituko lizkioke funtsak?

6.

Aurreko kasuan, semea beste bankuren bateko bezeroa da, eta transferentzien komisioak
hauek dira:
9 Transferentzia-komisioa: % 0,03; gutxienekoa 4,5 euro.
9 Posta-gastua: 0,5 euro.
Kalkulatu aitaren kontuan zenbateko zordunketa egingo liokeen bere bankuak.

7.

Kalkulatu ABD enpresari bere bankuak zenbateko zordunketa egingo liokeen epemuga
heltzean 2.500 euroko merkataritza-efektua ordaindu gabe badu, jakinda bueltatzeagatiko
komisioa % 6 dela eta posta-gastua 0,5 euro dela.

8.

Aipa itzazu banku-txartelen ezaugarriak.

9.

Kalkulatu bankuak bezeroari zenbateko zordunketa egingo liokeen 4.500 $ erosteagatik.
Datuak:
9 Truke-tasa: 1 $ = 0,95 €
9 Dibisen salerosketa-komisioa: % 0,2; gutxienekoa, 10 € (BEZa aplikatu behar zaio)
9 Gastu finkoak: 15 €

10. Etxe bat (edo kopuru oso handia suposatzen duen zerbait) salduko lukeen edozein pertsonak,
nola egingo luke kobrantza? Arrazoitu erantzuna.
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6.1 Produktu deribatuak
Produktu berri hauek arriskuei aurre egiteko sortu ziren. Prezio konkretu batek izan ditzakeen
aldaketei aurre egiteko produktuak ditugu, eta, era berean, beste aldagai gehiago izan ditzaketen
aldaketen menpe daude (adibidez, petroliaren prezioa dolarretan eta dolarrak euroarekiko izan dezakeen
truke-tasa).
Produktu hauei esker, atzerriarekin lan egiten duen Europako edozein enpresak ordainketak edo
kobrantzak (dolarretan, libratan, yensetan eta barretan) atzeratzen baditu, babestuta egongo da edozein
truke-aldaketaren aurrean.
Bi dira produktu deribatuen ezaugarriak:
9 Ez da ondasun baten salerosketa kontratatzen, baizik eta azpiko aktibo batena, eta
geroagoko une batean.
9 Kontratuaren salerosketaren prezioa eragiketak oinarri duen beste aktibo baten menpe
dago.
Adibidea:

Gaur limoiaren prezioa 0,27 €/kg bada eta sei hilabetera 0,29 €/kg izango bada, eta baldintza
horietan kontratu bat sinatzen bada, horrek esan nahi du sei hilabetera finkatu dugula prezioa
(0,29 €/kg), eta berdin zaigula sei hilabete barru zein den prezio erreala, 0,19 €/kg edo
0,34 €/kg.

Arriskuak estaltzen dituzten erakundeei merkatuko eragileak deitzen zaie. Arriskatu egiten dira,
zalantzazko gertaera batzuei aurrea hartu behar baitiete, hala nola etorkizunean dibisa batek har
dezakeen kotizazio-tasari, ondasun batek har dezakeen prezioari, balio batzuen indizeari... Arrisku
guztiak euren gain eror ez daitezen, eragile horiek euren burua estaltzen dute beste eragile batzuekin
kontratuak eginez, eta haiek beste batekin, eta horrela behin eta berriro.

6.2 Produktu deribatuen funtzioak eta sailkapena
Enpresek lehengaien horniketa aseguratu nahi izan zutenean sortu ziren deribatuen produktuak.
Kontratu handiak egiten ziren etorkizunean hornitzeko, hala nola petrolioarena, azukrearena, kafearena,
kotoiarena, mineralenak (kobrea, ikatza) eta abar. Egungo ekonomian dagoen hegazkortasunarekin,
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gerta liteke gaur ituntzen den prezioa kontratua bete beharreko egunean ordaindu behar den prezioa
baino altuagoa izatea. Horrek desoreka handia eragin dezake eroslearen ekonomian. Hori dela-eta sortu
ziren commoditien5 gaineko gerokoak, eta geroago, bestelako gerokoak sortu ziren. Gaur egun gehien
erabiltzen direnak gerokoak eta finantza-aukerak dira; batez ere, arriskua ezabatzeko tresna moduan
erabiltzen dira, baina baita inbertsiorako beste aukera baten moduan edo espekulatzeko asmoz ere.
Beraz, laburbilduz esan dezakegu produktu deribatuek hiru funtzio nagusi dituztela:
9 Arriskua ezabatzeko tresna izatea.
9 Inbertsioa egiteko aukera eskaintzea.
9 Espekulatzeko aukera eskaintzea.
Dauden produktu deribatuak estaltzen duten arriskuaren arabera sailkatu ditzakegu:
` Dibisen gaineko produktu deribatuak: edozein dibisak izan dezakeen truke-tasaren aldaketari
aurre egiteko.
` Errenta finkoko produktu deribatuak: interes-tasaren aldaketaren arriskua estaltzeko.
` Burtsa-indizeen produktu deribatuak: burtsak izan ditzakeen aldaketak zaintzeko.
` Erabiltako produktuekin espekulatzeko deribatuak: gehien erabiltzen direnak akzioen
aukerak dira.

6.3 Produktu deribatuen merkatuak
Aipatu dugun moduan, hainbat produktu daude zerikusia daukatenak lehengaien prezioekin, dibisen
kotizazioarekin, interes-tasen aldaketekin, burtsa-indizeekin edo enpresen emaitzetan eragin handia duten
bestelako aldagai askoren aldaketekin. Hala, gerokoen merkatua, aukeren merkatua eta swapsen
merkatuak ezberdinduko ditugu:

Gerokoak
Finantza-aktibo batzuen gainean eraikitako merkatuak dira. Aldez aurretik adostutako prezio batean
kontratatzen da aktibo baten salerosketa, eta etorkizuneko une konkretu batean gauzatuko da. Kontratuak aktiboa emateko betebeharra ematen dio saltzaileari, eta adostutako diru kopurua ordaintzeko betebeharra erosleari.
Merkatu horiek oso erakargarriak dira, palanka-efektuagatik6. Gerokoen merkatuan eskatzen diren
ordainketak honakoak dira:
9 Kontratuaren % 16koa erosketa denean
9 Kontratuaren % 10ekoa salmenta denean
5

Commodities: nazioarteko merkataritzan erabiltzen diren lehengaiak. Hala nola metalak, energia-produktuak (petrolioa, ikatza,

etab.) eta hazten diren lehengaiak (kafea, kotoia, etab.).
6

Palanka-efektua: diruaren potentziaren gehikuntza eragiten du, eta inbertsioaren zati bat bakarrik behar delakoan oinarritzen

den iinbertsio baten errendimenduaren eta kostuaren arteko erlazioa da.
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Horrek zera esan nahi du: spot merkatuan edo eskudiru-merkatuan lortuko genukeen etekin bera
lortzen dugu, baina, ordainketa txikiagoa denez, errentagarritasuna handitu egiten da.
Adibidea:

Jo dezagun Telefonicaren akzioen balioa gora egiten ari dela eta 35,5 eurotik gora heltzea
espero dugula. 200 akzio erosteko jarrera hartzen dugu, ondoren saltzeko eta etekina lortzeko.
Horretarako, Telefonicaren gerokoa erosten dugu, eta benetan egiten ari garena agindu bat da;
hau da, Telefonicaren akzioak 35,5 eurotan erosiko ditugu data konkretu batean. Kontratuaren
prezioa 35,5 euro izanik, inbertsioa K = 35,5 ⋅ 200 = 7.100 euro litzateke, baina mementuz % 16
bakarrik ordaindu behar da. Hau da:

K = 35,5 ⋅ 200 ⋅ 0,16 = 1.136€ .
Kontratuaren epemugan akzioa % 10etik gora badago (39,05 euroan) eta saltzea
erabakitzen badugu, etekina hau litzateke:
E = (39,05 − 35,50) ⋅ 200 = 710€

Akzioen merkatuan bageunde, errentagarritasuna honako hau litzateke:
r = 710

7.100

= 0,10 = % 10

Baina gerokoeen merkatuan gaudenez, hau izango da:
´

r = 710

1.136

= 0, 625 = % 62,5

Ikus daitekeenez, gerokoen merkatuan errentagarritasuna handiagoa da, diruaren palankaefektuari esker.

Dibisen gerokoak kontratuak dira —forward kontratuak edo soilik forward izenekin ezagutzen
direnak—, eta horietan truke-tasa aseguratu egiten da. Kontratu horietan, erosleak etorkizuneko une
konkretu batean aktibo bat itundutako prezio eta dibisa batean erosteko konpromisoa hartzen du.
Interes-tasen gerokoek —FRA (Forward Rate Agrement) izenarekin ezagunak— kontratuaren
bizitzan interes-tasak izan ditzakeen aldaketak aseguratzen dituzte. FRAri eransten zaizkion azpiindizeek kontratuaren hasiera eta amaiera adierazten dituzte; hau da, FRA3,12-k adierazten du kontratua
hiru hilabete barru hasiko dela eta 12 hilabete barru amaituko dela; beraz, 9 hilabeteko iraupena
izango du.

Aukerak
Merkatu horietan kontratuak negoziatzen dira, eta kontratuetan, kontratatzaileei eskubide bat
erabiltzeko aukera ematen zaie; gero, eskubidea erabiliko dute edo ez. Eskubidea erabiltzen ez badute,
hartzailearentzat onuragarria ez delako, aukeragatik ordaindu dutena soilik galduko dute.

LANBIDE EKIMENA

87

Administrazioa eta finantzak

Dena negozia daiteke aukeren esparruan; horrela, aurkitu daitezke:
9 Interes-tasen aukerak
9 Balioen aukerak
9 Dibisen kotizazioen aukerak
9 Eta abar.
Bi dira dauden aukera motak: erosteko aukera (call) eta saltzeko aukera (put), eta, eskubidea
noiz erabiltzen den kontuan hartuta, bi bereiztuko ditugu:
` Europar aukera: eskubidea epemugan soilik erabil daiteke.
` Amerikar aukera: eskubidea aukera erosten den egunetik epemugara arte (biak barne) edozein
mementotan erabili daiteke.
EROSTEKO AUKERA (CALL)
Aukeraren erosleari azpiko aktiboa erosteko eskubidea ematen dio, baina ez betebeharra; aldez
aurretik ezarritako prezio batean eta etorkizuneko data konkretu batean egin beharko du erosketa,
egitekotan. Call aukeraren saltzaileak aktiboa saldu beharko dio erosleari hark erosteko eskubidea
erabiltzen badu.
Call aukeraren erosketa komenigarria izan liteke egoera hauetan:
9 Etorkizunean balioen merkatua goragokoa izatea espero denean, akzioa erostea baino
merkeagoa baita.
9 Akzio batek gorakada handia izan duenean. Inbertitzaileak ez du erosi, garesti dagoela
pentsatzen baitu, baina oraindik gehiago igoko delakoan dago; orduan, call aukerak akzioak
izan lezakeen igoerari etekina ateratzen lagundu dezake, eta balioa jaisten bada galerak
murrizten.
9 Etorkizun hurbilean akzioak erosi nahi baditugu horien balioa igoko delako, baina ez
badadaukagu horiek erosteko behar beste funts, call aukerak igoerak aprobetxatzen uzten
digu akzioak erosi beharrik gabe.
Zer suposatzen du call aukera erosteak?
Akzioa prezio finko batean eros daiteke. Prezio hori (ezarritako prezioa) erosleak finkatzen du.
9 Burtsan prezio horren gainetik dagoen akzioaren igoerari (merkatuko prezioari: pm) ordaindutako primaren prezioa kenduta geratzen dena etekina da: E = (p m − p e ) − p , hau da,
E = p m − (p e + p) .
9 Akzioaren prezioa (pm) ezarritako prezioaren (pe) azpitik gelditzen bada, galerak murriztuak
eta ezagunak dira: ordaindutako prima (aukera erabiliko ez dugulako).
9 Palanka-efektua oso altua da. Inbertsio kopuru txikiarekin, errentagarritasun handia lortzen
da (ikusi gerokoen adibidea).

88

LANBIDE EKIMENA

Finantza- eta aseguru-zerbitzuak eta -produktuak

Call aukeraren salmenta: saltzaileak prima (aukeraren prezioa) jasotzen du, eta, ordainetan,
finkatu den prezioan (ezarritako prezioa: pe) saldu beharko dio akzioa erosleari, baldin eta aukeraren
erosleak erosteko aukera erabiltzen badu. Salmenta komenigarria izan liteke kasu hauetan:
9 Behin akzioak saltzeko erabakia hartuta dagoenean, diru-sarrera gehigarria ziurtatzeko.
9 Ezarritako prezioa egungo burtsako prezioa baino handiagoa denean. Lehenengo preziora
heltzen bada, merkatuko prezioan saldu beharko dira akzioak, baina prezio altu batean, eta,
gainera, aukeraren balioa (prima) irabaziko da.
Zer suposatzen du call aukera saltzeak?
9 Moneta-fluxua.
9 Galeretan sartzeko unea atzeratzen du, akzioen prezioen jaitsieragatik.
9 Akzioaren errentagarritasun erakargarria, akzioaren prezioa egonkor mantentzen bada.

Saltzeko aukera (put)
Aukeraren edukitzaileari azpiko aktiboa saltzeko eskubidea ematen dio, baina ez betebeharra. Aldez
aurretik ezarritako prezio batean eta etorkizunekoa data konkretu batean egingo da salmenta, egitekotan. Put aukeraren saltzaileak aktiboa erosi beharko dio edukitzaileari, baldin eta harkk saltzeko
eskubidea erabiltzen badu.
` Put aukeraren erosketa komenigarria izan liteke egoera hauetan:
9 Put aukeren erosketa estalki moduan erabiltzen da dauzkagun akzioen prezioa jaistea
espero dugunean, hain zuzen ere, put aukeraren erosketaren bitartez dirua zer preziotatik
gora irabazten den finkatzen baita. Akzioa prezio horren azpitik badago, inbertitzaileak dirua
irabaziko du. Akzioaren prezioa jaisten bada, put aukerarekin irabazitakoak konpentsatuko
du jaitsieragatik izandako galera —oso edo zati bat—. Primagatik ordaindutakoa soilik
galduko da. Etekinak gero eta handiagoak dira merkatuan akzioaren balioa jaisten den
heinean.
9 Put aukera erostea interesgarria da akzioak ditugunean eta horien prezioa epe laburrean
jaisten denean baina epe luzean igotzea espero denean, akzioak saldu behar ez direlako.
Eragiketa horri “Put zaintzailea” deritzo, inbertsioa jaitsieretatik babesten duelako. Bi egoera
interesgarri dauzkagu:

 Put aukerarekin, etekinak ateratzen dira prezioak jaisten badira, akzioak ezarritako
prezioa handiagoa baita.

 Epemuga heldu baino lehen prezioak gora egingo duelakoan bagaude, aukera sal
dezakegu, eta, horrela, etekina aterako genuke eta ez genituzke akzioak salduko.
Etorkizuneko prezioaren igoerari ere aterako genioke etekina.
9 Akzioaren balioa jaitsiko delakoan gaudenean eta jaitsierari etekina atera nahi diogunean.
Akzioak aldez aurretik erosiak ez baditugu, komenigarria litzateke put aukera erostea,
horrekin etekinak ateratzen baitira akzioaren balioaren jaitsierarekin.
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` Put aukeraren salmenta: saltzaileak eskubide bat saltzen du, eta, ordainetan, prima bat
jasotzen du. Eskubidea saltzen duenez, erosleak saltzeko eskubidea erabiltzen badu, akzioa
erosteko betebeharra hartuko du. Put aukerak saltzea komenigarri izan liteke egoera hauetan:
9 Prezioa egonkorra izango dela (jaitsiko ez dela, eta igoera txikiak izatea posible dela) uste
denean. Egoera horretan prezio bat finka daiteke; horren gainetik erosteko prest geundeke,
eta, bitartean, prima jasoko genuke. Erosketaren gehienezko prezioa put aukeraren
salmentan ezarritako prezioa izango litzateke.
AUKERAREN PRIMA
Aukeraren prima da eroslea saltzaileari aukerarengatik (put edo call) ordaintzeko prest dagoena.
Aukeraren prima merkatuko eskaintza-eskariaren legearen arabera ezartzen da; hala ere, badira hori
zehazteko zenbait teoria-eredu aldagai batzuen menpe daudenak, hala nola:
9 Azpiko aktiboaren prezioa
9 Ezarritako prezioa
9 Interes-tasa
9 Ordaindu beharreko dibidenduak (akzioetan soilik)
9 Epemugara arte dagoen denbora
9 Etorkizuneko hegazkortasuna
Hegazkortasunak eragina zuzena dauka aukeren prezioetan: horren igoerak aukeren prezioen
igoera eragiten du, eta jaitsierak, aukeren prezioen jaitsiera.

Swapak
Swap merkatuetan egiten diren kontratuetan, kontratatzaileek produktuak elkarri trukatzen dizkiote,
hala nola, etorkizuneko diru-dibisetan edo interes-tasa egokiak eskuratzea aldez aurretik adostutako une
konkretu batean. Swap erabilgarrienak dibisen swapak eta interes-tasen swapak dira.
Dibisen swapetan (edo currency swaps), kontratua sinatzean alde batek besteari moneta kopuru
bat ematen dio, eta azken horrek, trukean, kopuru bera ematen dio lehenengoari beste moneta batean,
indarrean dagoen kotizazioaren arabera.
Interes-tasen swapetan (edo interes rate swap), alde batek besteari kantitate bat oinarritzat
hartuta interes-tasa finko batean ordaintzeko konpromisoa hartzen du, eta azken horrek, trukean,
interes-tasa aldakorrean ordaintzen dio lehenengoari. Kasu horretan, ez dago printzipalen trukerik,
dibisen swapen kasuan bezala.

90

LANBIDE EKIMENA

Finantza- eta aseguru-zerbitzuak eta -produktuak

Adibidea:
Interes-tasen swapa:
9 Hasiera-data: 2006ko uztailaren 1a.
9 Amaiera-data: 2010eko uztailaren 1a.
9 A aldeak interes-tasa finko bat ordainduko du, eta interes-tasa aldakorra eskuratuko du.
9 B aldeak interes-tasa aldakorra ordainduko du eta interes-tasa finko bat eskuratuko du.
9 Nominala: 200.000 €.
9 Interes-tasa finkoa: % 5.
9 Interes-tasa aldakorra: Euriborra 6 hilabetera.
9 Tasa finkoaren ordainketen maiztasuna: sei hilabetekoa. Lehen ordainketa, 2007ko
urtarrilaren 1ean, eta azkena, 2010eko uztailaren 1ean.
9 Tasa aldakorraren ordainketen maiztasuna: sei hilabetekoa. Lehen ordainketa, 2007ko
urtarrilaren 1ean, eta azkena, 2010eko uztailaren 1ean.
Horrela:
9 A-k 5.000 € ordainduko dizkio B-ri sei hilabetean behin.
9 B-k ordainketa egin baino sei hilabete lehenago zegoen Euriborra zati bi (sei hilabetean
behin egiten delako) nominalari aplikatuz ordainduko dio B-k A-ri.

6.4 Inbertsio-funtsak
Inbertsio-funtsak definitu baino lehenago, komenigarria litzateke inbertsio kolektiboko instituzioak
(IKI) definitzea, horiek baitira finantza-merkatuetara zenbait aurrezki bideratu dituztenak.
IKI erakundeek aniztasun handiko inbertitzaileen aurrezkiak bereganatzen dituzte (eta kopuru
handiak lortu). Ondoren, funts horiek inbertitzen dituzte, eta errentagarritasun eta segurtasun handia
eskuratzen dute (inbertitzaile txikiek edo ertainek euren kabuz lortuko ez luketena).
IKI erakundeen artean, inbertsio-funtsak (finantza-aktiboetan inbertitzen dutenak) dira arrakasta
handiena dutenak.
` Inbertsio-funtsa: Inbertitzaile anitzen funtsek osatzen duten ondarea da. Funts horiek balio
higigarrietan eta finantza-aktiboetan inbertitzen dira. Inbertitzaile bakoitzari partaide deritzo.
Ondarearen jabetza partaidetza-ziurtagiriaren bidez adierazten da. Funtsak ez dauka nortasun
juridikorik, eta kudeatze-erakunde bat arduratzen da haren administrazioaz, kudeaketaz eta
ordezkatzeaz. Erakunde horrek komisio bat kobratzen du bere zerbitzuengatik. Funtsak osatzen
dituzten aktiboak entitate gordailuzain batean egoten dira, eta hark ere komisio bat kobratzen du
beren zerbitzuengatik. Legeak debekatzen du enpresa batek kudeatze-lanak eta gordailuzain-
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lanak aldi berean egitea. Funtsak kudeaketan dituen etekinak (edo galerak) partaideen artean
banatzen baditu, banaketa-funtsa deritzo, eta funtsaren balioari eransten bazaizkio, metatzefuntsa deritzo.
Funtsen sailkapena (aktiboen eta inbertsioen epearen arabera):
` DMAIFak (Diru Merkatuko Aktiboetako Inbertsio Funtsak): diru-funtsak izenarekin ere ezagutzen
dira. Altxorraren letretan, bonoetan, obligazioetan, enpresen ordaindukoetan eta abarretan
inbertitzen da, eta epemuga laburra izaten dute (18 hilabete baino gutxiago).
` BHIFak (Balore Higigarrietako Inbertsio Funtsak): Beren kapitala errenta finkoan (publikoa edo
pribatua), errenta aldakorrean (akzioak) edo bietan inberti dezakete, eta denboraren joanean
inbertsioaren osaera alda daiteke. Horien balio-zorroa epe laburreko, epe ertaineko eta epe
luzeko aktiboekin osatuta egon daiteke. Osaeraren arabera, hauek izango ditugu:
9 Errenta finkoko BHIFa: errenta finkoko balioekin osatuta dago, eta errentagarritasun txikikoa
da, baina segurtasun handikoa.
9 Errenta finko mistoko BHIFa: gutxienez % 70 errenta finkoko balioekin osatuta dago, eta
gainerakoa akzioekin osa daiteke. Aurrekoak baino errentagarritasun eta arrisku handiagoa
dauka, baina ez askoz handiagoa.
9 Errenta aldakorreko BHIFa: % 30 eta 75 artean errenta finkoko balioekin osatuta dago, eta
gainerakoa akzioekin osatzen da. Funtsak aurreko biak baino hegazkortasun handiago
dauka; berez, errentagarritasun eta arrisku handiagoa eskaintzen du. Errenta finkoan
inbertitutakoak burtsak izan ditzakeen jaitsiera handiak murrizten ditu.
9 Errenta aldakor mistoko BHIFa: % 75 baino gehiago akzioek osatzen dute. Inbertitzen duten
errenta aldakorreko merkatuen zorte berari jarraitzen dio. Errentagarritasun eta arrisku
handia dauka.
` FondTesoroak kategoria bereziak dira. Erakunde kudeatzaile batzuek Altxor eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarekin sinaturiko hitzarmen baten emaitza dira, ia modu esklusiboan
estatu-zorrean inbertitzeko pentsatuak. DMAIFak eta BHIFak izan daitezke.
` Bestelako funtsak:
9 Bermatutako funtsak: inbertsioa edo haren zati bat bermatzen dute, eta erabateko errantagarritasuna indize bati lotuta egoten da.
9 Hazkunde-funtsak: hazkunde potentzial handia duten baina arriskutsuak diren sektoreetan
inbertitzen dute.
9 Funtsen funtsak: beste funts batzuetan inbertitzen dute.
9 Kudeaketa aktiboko funtsak: kudeatzaileak askatasun osoz erosten eta saltzen ditu akzioak.
Komisio handiak izaten dituzte.
9 Kudeaketa pasiboko funtsak edo indizeei lotutakoak: indize batzuei lotuta daude. Aurrekoek
baino komisio txikiagoak izaten dituzte, eta epe luzerako hobeak dira.
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BBK-ko inbertsio-funtsak
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6.5 Ariketak
1.

Zer dira produktu deribatuak eta zer ezaugarri dituzte?

2.

Zer funtzio dituzte produktu deribatuek?

3.

Zer dira gerokoak eta zergatik dira erakargarriak?

4.

Zer adierazi nahi du FRA3,12-k?

5.

Zer dira aukerak eta nolakoak izan daitezke?

6.

Noiz erosiko genuke Call aukera eta noiz Put aukera?

7.

Zertan ezberdintzen dira europar aukerak eta amerikar aukerak?

8.

Zeren menpe egongo da aukeraren prima?

9.

Zer dira swapak eta zein dira erabilgarrienak?

10. Sar zaitez Burtsaren eta Espainiako Merkatuen (BEM) webgunean, eta aztertu gerokoen,
aukeren eta swapen merkatuak.
11. Zer da palanka-efektua eta zer ondorio ditu inbertitzailearentzat?
12. Zer da inbertsio-funtsa?
13. Nola sailkatzen dira inbertsio-funtsak?
14. Sar zaitez edozein bankuren edo kutxaren webgunean, eta ikus ezazu nolako inbertsio-funtsak
eskaintzen dituzten?
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“A”
Agerikoa: A la vista
Altxorraren eta Moneta Politikaren zuzendari nagusia: Director General del Tesoro y Política Financiera
Altxorraren letrak: Letras del Tesoro
Altxorraren zorra: Deuda del Tesoro
Amerikako Marketin Elkarteak: Asociación Americana de Marketing
Antolatutako merkatuak: Mercados organizados
Antolatu gabeko merkatuak: Mercados no organizados
Arrisku-kapitaleko erakundeak: Entidades de capital-riesgo
Arriskuen Informazio Zentrala: Central de Información de Riesgos (CIR)
Artekaritza-komisioa: Comisión de corretaje
Aseguru-konpainia: Compañía de seguros
Aurretiazko-kitapenaren komisioa: Comisión de cancelación anticipada
“B”
Balore Higigarrietako Inbertsio Funtsa (BHIF): Fondo de Inversión Mobiliaria (FIM)
Baloreen Merkatuko Batzorde Nazionala: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Banku arteko merkatua: Mercado interbancario
Banku Zentralen Europako Sistema (BZES): Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
Bankuko finantza-bitartekaria: Intermediario financiero bancario
Berandutzearen interes-tasa: Interés de demora
Betiko aktiboak: Fondos perpetuos
Bigarren mailako merkatua: Mercado secundario
Burtsen Interkonexioaren Espainiako Sistema: Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE)
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“D”
Defizita duen unitate ekonomikoa: Unidad económica con déficit
Diru Merkatuko Aktiboetako Inbertsio Funtsa (DMAIF): Fondo de Inversión en Activos del Mercado
Monetario (FIAMM)
“E”
Ekonomia Gaietarako Komisio Eskuordetua: Comisión Delegada para Asuntos Económicos
Elkarrekiko bermerako sozietateak: Sociedades de garantía recíproca
Erabilgarritasun-komisioa: comisión de disponibilidad
Errendimendua: Rendimiento
Errentagarritasuna: Rentabilidad
Espainiako Aurrezki Kutxen Konfederazioa: Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
Espainiako Bankuen Elkartea: Asociación Española de la Banca (AEB)
Espainiako Bankuko Arriskuen Informazio Zentrala: Central de Información de Riesgos del Banco
de España (CIRBE)
Espainiako Bankuko Notazio Zentroa: Central de Anotaciones del Banco de España
Espainiako Finantza Gerokoen Merkatua: Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF)
Europako Banku Zentrala (EBZ): Banco Central Europeo (BCE)
Bankuz kanpoko finantza-bitartekaria: Intermediario financiero no bancario
“F”
Finantza Aktiboen Bitartekarien Elkartea: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF)
“G”
Gehiegizkoen edo gainigorpenen komisioa :comisión sobre excesos o sobregiro
Gerokoen kontratua: Contrato de futuros
“I”
Irekitze-gastuak: gastos de apertura
Inbertsio kolektiboko erakundea: Institución de inversión colectiva (ICC)
Irabazi-asmoa: Ánimo de lucro, afán de lucro
Irekitze-komisioa: comisión de apertura
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“J”
Jesapena: Empréstito
“K”
Kapital soziala: Capital social
Kapital-partaidetza: Participación de capital
Kaudimen-gabezia: Insolvencia
Kreditu Ofizialeko Institutua: Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Kredituko finantza-etxea (KFE): Establecimiento financiero de crédito (EFC)
Kudeaketa aktiboko funtsak: Fondos de gestión activa
Kudeaketa pasiboko funtsak edo indizeei lotutakoak: Fondos de gestión pasiva o indiciados
“L”
Lehen mailako merkatua: Mercado primario
Lehentasuneko bezeroa: Cliente preferencial
Letra sorta: Remesa de letras
“M”
Merkataritza-efektu sorta: Remesa de efectos comerciales
Banku arteko merkatu: Mercado interbancario
“O”
Onartutako Ordaingabeen Erregistroa (OOE): Registro de Aceptados Impagados (RAI)
Ordaindukoa: Pagaré
Ordainketen etenaldia: Suspensión de pagos
Obligazioak: Obligaciones
“P”
Put zaintzailea: Put protectora
“S”
Saltokiko terminala (SLT): Terminal del punto de venta (TPV)
Superabita duen unitate ekonomikoa: Unidad económica con superávit
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“U”
Unitate ekonomiko aurreztailea: Unidad económica ahorradora
Unitate ekonomiko ekoizlea edo inbertitzailea: Unidad económica productora o inversora
Urteko Tasa Baliokidea (UTB): Tasa Anual Equivalente (TAE)
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` Deribatuak
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/derivados
` Ekonomia eta Ogasun Ministerioa
http://www.meh.es
` Finantza-merkatuak
http://www.megabolsa.com/biblioteca
` Finantza-merkatuak
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/mercados_financieros
` Zer da arrisku-kapitala?; Zer da factoring-a?; Zer da leasing-a?; Zer dira deribatuak?; Zer
dira swapak?
http://www.bancafacil.cl
` Zer dira swapak?
http://www.wikilearning.com/monografia/operaciones_swap-tipos_de_operaciones_swap/13187-6
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