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1. AURKEZPENA ETA HELBURUAK 
 
2. EDUKIAK 

 
1. MULTZOA: EKONOMIA: LDERDI OROKORRAK (18 ordu) 

 
Ezagutza-adierazleak 

 
2. MULTZOA: ENPRESA: KANPOKO ESPARRUA ETA JARDUERA ARLOAK (42 

ordu) 
 

Ezagutza-adierazleak 
 

3. MULTZOA: ENPRESAREN ONDAREA ETA KONTUAK (30 ordu) 
 

Ezagutza-adierazleak 
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1. AURKEZPENA ETA HELBURUAK 
 
 
Ikasleek Gizarte Zientzien esparruari dagozkion honako gaitasunak lortu beharko dituzte: 
 

 Jarduera ekonomikoaren zikloa ezagutu, sistema ekonomiko ezberdinak eta bakoitzak 
dituen onurak eta mugak bereiziz.  

 
 Enpresa-mota ezberdinen ezaugarri nagusienak aztertu, enpresan eragiten duten 

kanpoko eta barruko faktoreak zeintzuk diren zehaztuz. 
 
 Enpresaren jardueraren oinarrizko esparruen ezaugarriak zehaztu, enpresaren 

funtzionamenduan ezaugarri bakoitzak duen garrantzi erlatiboa zein den esanez. 
 

 Ondarearen ikerketa eta urteko kontuak aztertuta enpresaren egoera ekonomiko ate 
finantzarioa zein den zehaztu. 

 
 Garrantzizko gertaera ekonomiko eta finantzarioak gizartearen testuinguruan, testuinguru 

politikoan eta erlijioarenean gertatzen diren aldaketekin lotu.  
 

 Ekonomiaren globalizazioak enpresan eta gizartean dituen eraginak aztertu, eta 
fenomeno horri aurre egiteko hartu beharko liratekeen portaera-ildoak zeintzuk diren 
zehaztu. 

 
Gizarte Zientzien esparruan gizartea, bere harremanak eta bertan gertatzen diren portaerak eta 
aldaketak ezagutzeko aukera izango da. Modulu honetan ezagutza horren ikaskuntza jorratzen 
da, betiere erlazio ekonomikoen eta enpresaren (produkzio-unitate ekonomiko gisa) 
azterlanaren aldetik, fenomeno ekonomikoen ezaugarriak eta propietateak ulertzea ahalbidetuz. 
Modulu honi lotzen zaion prestakuntzari esker, batetik, gaur egungo gizartearen eta berorren 
arazo ekonomikoen ikuspegi zabalagoa izango du parte-hartzaileak. 
 
Parte-hartzaileek eguneroko errealitateetako askoren funtsean dauden oinarri ekonomikoak 
ulertu beharko dituzte, erabakiak hartzea eskatzen duten egoeretan pertsona heldu baten 
berezko heldutasunarekin eta jakinaren gainean jardun ahal izateko. 
 
Enpresaren Ekonomiaren barruan gai asko jorra daitezke, baina esparru honetarako behekoak 
garatuko dira:  

 
• Ekonomia: alderdi orokorrak.  
• Enpresa: kanpoko esparrua eta jarduera-arloak.  
• Enpresaren ondarea eta kontuak.  

 
Modulu hau emateko jarraitu beharreko metodologiak ikasleen inguruneko testuinguru 
soziokulturalarekin lotu beharko ditu arazo ekonomikoak. 
Gai horien berezko ohitura metodologikoek honako eduki inplizituak barne hartu beharko dituzte 
lanbide-jardunaren erreferente gisa: arrazoitze logikoa, zorroztasuna, beharrezko kalkulu 
matematikoa, hiztegia, datuak hartu eta lantzea, emaitzak interpretatzea eta kritikatzea, eta 
abar. 
 
Horrenbestez, eduki teorikoak eta praktikoak egoki nahastuko dituen metodologia baten bidez 
garatu beharko da modulua, erdietsi nahi den helburua eta prestakuntzaren xede diren 
hartzaileen profila ahaztu gabe. 
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2. EDUKIAK 
 
1. MULTZOA: EKONOMIA: ALDERDI OROKORRAK (18 ordu) 
 

• Jarduera ekonomikoa eta sistema ekonomikoak: 
 

− Ekonomia eta premiak asetzea: 
o Ekonomiaren, mikroekonomiaren eta makroekonomiaren definizioa.  
o Baliabide urrien eta premia mugagabeen arteko gatazka. 

• Premiaren kontzeptua. 
o Eraginkortasun ekonomikoa eta aukera-kostua. 

− Sistema ekonomiko nagusien elementu bereizgarriak: 
o Sistema ekonomikoak eta oinarrizko erabakiak: Zer produzitu? Nola produzitu? 

Norentzat produzitu? 
o Merkatu-ekonomia baten funtzionamendua. Bere mugak. 
o Ekonomia zentralizatu baten funtzionamendua. Bere mugak. 

 
• Makroekonomiako funtsezko alderdiak 
 

- Eskari agregatua 
- Eskaintza agregatua 
- Oinarrizko magnitude eta adierazle ekonomikoak: 

o Produktu nazionala 
o Barne-produktua 
o Inflazioa 
o KPI 
o Biztanleria aktiboa, langabea, landuna. 
o Jarduera-tasa eta langabezia-tasa. 

- Estatuaren esku-hartzea ekonomian: 
o zerga-politika 
o Estatuko aurrekontuak, enpleguan eta inflazioan duten eragina 

 
 

EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
 

1.1. Gizabanakoen premia mugagabeak asetzeko baliabide urriak administratzeaz 
arduratzen den zientzia gisa, ekonomiaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 

1.2. Aukera-kostuaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 
1.3. Merkatuko ekonomiaren eta plangintza zentralizatuko ekonomiaren funtzionamendua 

eta mugak azaltzea (ulertzea). 
1.4. Eraginkortasun ekonomikoaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 
1.5. Eskari agregatuaren eta eskaintza agregatuaren kontzeptuak ulertzea eta azken hori 

osatzen duten elementuak identifikatzea. 
1.6. Zerga-politika eta Estatuko aurrekontuen kontzeptuak definitzea eta horien bidez 

ekonomia-jardueran nola eragiten den ulertzea. 
1.7. Magnitude makroekonomiko nagusiak definitzea (ulertzea), eta “prezio konstanteak” 

eta “prezio korrontea” bereiztea. 
1.8. Adibide sinpleetan, jarduera-tasa, langabezia-tasa, populazio aktiboa eta abar 

kalkulatzea. 
 
 

2. MULTZOA: ENPRESA: KANPOKO ESPARRUA ETA JARDUERA ARLOAK (42 ordu)  
 

• Enpresa eta kanpoko esparrua: 
− Enpresa: 

o Enpresa errealitate ekonomiko eta sozial gisa. 
o Enpresaren kontzeptua. 
o Enpresaren elementuak. 
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o Enpresaren helburuak.  
− Dimentsioa eta kokapena: 

o Dimentsioa. 
o Kokapena. 
o Enpresa multinazionalak eta enpresa txiki eta ertainak. 

− Sektore ekonomikoak eta horien arteko mendetasuna. 
o Lehen sektorea 
o Bigarren sektorea 
o Hirugarren sektorea 

− Enpresa-motak: 
o Sailkatzeko irizpideak. 
o Enpresen sailkapena izaera juridikoaren arabera: 

• Norbanako enpresaburua. 
• Enpresaburu soziala. 

 Merkataritza-sozietateak. 
o Sozietate kolektiboa. 
o Sozietate komanditarioa. 
o Sozietate anonimoak. 
o Erantzukizun mugatuko sozietateak. 
o Lan-sozietatea: 

 Gizarte intereseko sozietateak. 
o Sozietate kooperatiboak. 

 
 
• Enpresaren jarduera-arloak: 
 
− Enpresa-antolamendua:  organigrama.  
− Hornidura eta produkzioko arloa: 

o Inbentarioen kudeaketa: 
• Izakinen kostuen sailkapena. 
• Inbentarioen administrazioa. 
• Eskari ezin hobearen eredua. 
• Inbentarioak kudeatzeko ABC eredua. 

o Produkzioa: 
• Produkzioaren funtzioa. Produktibitatea. 
• Enpresaren kostuak: 

o Kostu aldakorrak; kostu finkoak; kostu marjinala. 
o Zuzeneko kostuak; zeharkako kostuak. 

• Errentagarritasunaren edo itopuntuaren atalasea. 
− Merkataritza-arloa: 

o Merkatuen ikerketa. 
• Ingurune orokorraren azterketa. 
• Kontsumitzaileen azterketa. 
• Lehiaren azterketa: 

o Merkatuen segmentazioa. 
o Marketing-mix. 

− Giza baliabideen arloa: 
o Giza baliabideen sailaren funtzioak. 

− Arlo finantzarioa: 
o Finantziazio-iturriak: 

• Baliabide finantzarioen definizioak eta motak. 
• Epe labur eta luzerako kanpoko finantzaketa. 
• Nork bere baliabideak. 

o Inbertsioa: 
• Inbertsioaren kontzeptua. 
• Inbertsioak hautatzeko irizpideak: 

o VAN 
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o TIR 
o Berreskuratze-denbora (Pay-back). 

 
 
 

EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
 
2.1. Enpresa osatzen duten elementuak azaltzea (ulertzea). 
2.2. Enpresa kokatzeko eta dimentsionatzeko garaian kontuan izan behar diren 

funtsezko faktoreak. 
2.3. Egiten duten jarduera kontuan izanik, enpresa horiei dagokien produkzio-sektorea 

esleitzea. 
2.4. Multinazionalen eta enpresa txiki eta ertainen funtsezko ezaugarriak identifikatzea. 
2.5. Helburuaren kontzeptua definitzea (ulertzea), eta helburuak izaeraren eta denbora-

horizontearen arabera sailkatzea. 
2.6. Aurki daitezkeen enpresa-motak hainbat irizpideren (tamainaren, jardueraren, 

egitura juridikoaren) arabera  ezartzea. 
2.7. Enpresen ohiko forma juridikoak bereiztea, eta horietako bakoitzaren funtsezko 

ezaugarriak identifikatzea eta alderatzea. 
2.8. Enpresaren sailen funtzioak deskribatzea (ulertzea). 
2.9. Honako kontzeptuak deskribatzea (ulertzea): gutxieneko stock-a, gehienezko stock-

a, segurtasuneko stock-a, eskabide-puntua eta stock-aren haustura. 
2.10. Adibide sinpleetan eskabide-puntu ezin hobea kalkulatzea eta grafikoki irudikatzea. 
2.11. Inbentarioak kudeatzeko ABC eredua azaltzea. 
2.12. Biltegiko sarrera- eta irteera-fitxak betetzea, izakinak baloratzeko LIFO, FIFO eta 

PMP metodoak erabiliz. 
2.13. Produkzioaren funtzioa eta produktibitatea kontzeptuak aztertzea. 
2.14. Adibide sinpleetan kalkulatu lankideko produktibitatea eta inbertitutako 

kapitalarena. 
2.15. Kostuaren kontzeptua ulertzea. Kostu aldakorra eta kostu finkoa bereiztea. 

Zuzeneko kostua eta zeharkakoa bereiztea. 
2.16. Itopuntuaren kontzeptu ekonomikoa edo errentagarritasunaren atalasea azaltzea 

(ulertzea). 
2.17. Kostuen eta sarreren bolumenaren oinarrizko erlazioa kontuan hartuta, 

errentagarritasunaren atalasea kalkulatzea, irudikapen grafikoa egitea, eta grafiko 
hori aztertzea. 

2.18. Merkatu-azterketaren kontzeptua ulertzea, azterketaren faseak identifikatzea, eta 
barne hartzen dituen azterketak azaltzea: ingurune orokorraren azterketa, lehiaren 
azterketa, eta kontsumitzailearen azterketa.  

2.19. Merkatuko kuotaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 
2.20. Merkatuen segmentazioaren kontzeptua, bere funtzioa eta berau egiteko irizpideak 

azaltzea (ulertzea). Merkatuko oinarrizko segmentuak identifikatzea. 
2.21. Marketing-mix azaltzea (ulertzea), eta bere osagaiak identifikatzea. 
2.22. Inbentarioen kudeaketaren kostuak identifikatzea eta azaltzea. 
2.23. Funtsezko finantziazio-iturrien arteko desberdintasunak finkatzea, epeei eta izaerari 

dagokionez (nork bere baliabideak eta beste batzuenak). 
2.24. Balio eguneratu garbiaren (VAN), errentagarritasunaren barne-tasaren (TIR) eta 

berreskuratze-denboraren (Pay Back) irizpideak aplikatzea, inbertsioan egon 
daitezkeen alternatibak aztertzeko eta hartutako erabakia arrazoitzeko. 

2.25. Inbertsioak hautatzeko eta baloratzeko metodoak aztertzea (ulertzea): 
berreskuratze-denbora (Pay Back), balio eguneratu garbia eta 
errentagarritasunaren barne-tasa, horien arteko aldeak ezarriz. 
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3. MULTZOA: ENPRESAREN ONDAREA ETA KONTUAK (30 ordu) 
 

• Ondarearen kontabilitate-kontzeptua. 
 
• Ondarearen antolamendua. 
 
• Ondare-elementuak. 
 
• Ondarearen sailkapena 
 
• Urteko kontuak: egoera-balantzea, galdu eta irabazien kontua, egoera-aldaketak 
ondare garbian eta memoria. 
 
• Ondarearen azterketa: 

o Azterketaren helburua. 
o Maniobra-fondoa. 
o Ondare-egoerak:  

♦ Erabateko finantza-egonkortasuna. 
♦ Finantza-egonkortasun normala. 
♦ Ordainketa-etendurako egoera. 
♦ Porrot-egoera. 

 
• Finantza-azterketa: 

o Azterketaren helburua. 
o Finantza-ratioak:  

♦ Diruzaintza-ratioa. 
♦ Likidezia-ratioa. 
♦ Berme-ratioa. 

 
 

EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
 

3.1. Ondarearen oinarrizko elementuak ezagutzea (identifikatzea), horiek balantzean 
kokatzea eta ondare-masen arabera sailkatzea. 

3.2. Ondarearen kontzeptua eta bere elementuena azaltzea (ulertzea). 
3.3. Maniobra-fondoaren kontzeptua azaltzea (ulertzea).  
3.4. Ondare-egoerak bereiztea eta grafikoetan irudikatzea: finantza-egonkortasuna, 

ordainketa-etendura eta porrot-egoera. 
3.5. Suposizio sinpleetan, maniobra-fondoa kalkulatzea eta grafikoan irudikatzea, eta 

emaitza interpretatzea. 
3.6. Egoera-balantze sinple bat abiapuntu izanik, enpresaren finantza-egoera aztertzea, 

honako ratio hauek kalkulatuz eta interpretatuz: Likidezia; Diruzaintza eta Bermea. 
3.7. Ondare-elementuen zerrenda sinple bat abiapuntu izanik, egoera-balantzea egitea, 

eta elementuak dagozkien ondare-masetan antolatzea. 
3.8. Urteko kontuak zein diren jakitea, eta definitzea. 
3.9. Likidezia; Diruzaintza eta Bermea ratioen esanahia azaltzea (ulertzea). 
3.10. Ondarearen analisiaren eta analisi finantzarioaren arteko desberdintasunak ezartzea, 

horietako bakoitzaren xedea kontuan izanik. 
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EDUKI BLOKEEEN EZAGUTZA ADIERAZLEEI DAGOZKIEN 
ARIKETEN ADIBIDEAK 

 
BLOQUE EZAGUTZA ADIERAZLEAK ADIBIDEAK 

1.1. Gizabanakoen premia mugagabeak asetzeko baliabide 
urriak administratzeaz arduratzen den zientzia gisa, 
ekonomiaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 

1 

1.2. Aukera-kostuaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 2 

1.3. Merkatuko ekonomiaren eta plangintza zentralizatuko 
ekonomiaren funtzionamendua eta mugak azaltzea 
(ulertzea). 

3 

1.4. Eraginkortasun ekonomikoaren kontzeptua azaltzea 
(ulertzea). 

4 

1.5. Eskari agregatuaren eta eskaintza agregatuaren 
kontzeptuak ulertzea eta azken hori osatzen duten 
elementuak identifikatzea. 

5 

1.6. Zerga-politika eta Estatuko aurrekontu orokorrak 
kontzeptuak definitzea eta horien bidez ekonomia-jardueran 
nola eragiten den ulertzea. 

6 

1.7. Magnitude makroekonomiko nagusiak definitzea (ulertzea), 
eta “prezio konstanteak” eta “prezio korrontea” bereiztea 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
1.8. Adibide sinpleetan, jarduera-tasa, langabezia-tasa, 

populazio aktiboa eta abar kalkulatzea. 
8 

2.1. Enpresa osatzen duten elementuak azaltzea (ulertzea). 9 

2.2. Enpresa kokatzeko eta dimentsionatzeko garaian kontuan 
izan behar diren funtsezko faktoreak. 

10 

2.3. Egiten duten jarduera kontuan izanik, enpresa horiei 
dagokien produkzio-sektorea esleitzea. 

11 

2.4. Multinazionalen eta enpresa txiki eta ertainen funtsezko 
ezaugarriak identifikatzea. 

12 

2.5. Helburuaren kontzeptua definitzea (ulertzea), eta 
helburuak izaeraren eta denbora-horizontearen arabera 
sailkatzea. 

13 

2.6. Aurki daitezkeen enpresa-motak hainbat irizpideren 
(tamainaren, jardueraren, egitura juridikoaren) arabera  
ezartzea. 

14 

2.7. Enpresen ohiko forma juridikoak bereiztea, eta horietako 
bakoitzaren funtsezko ezaugarriak identifikatzea eta 
alderatzea. 

15 

2.8. Enpresaren sailen funtzioak deskribatzea (ulertzea). 16 

2.9. Inbentarioen kudeaketaren kostuak identifikatzea eta 
azaltzea. 

17 

2.10. Honako kontzeptuak deskribatzea (ulertzea): gutxieneko 
stock-a, gehieneko stock-a, segurtasuneko stock-a, 
eskabide ezin hobea, eskabide-puntua eta stock-aren 
haustura. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.11. Suposizio sinpleetan eskabide-puntu ezin hobea eta 
eskabidearen bolumen ezin hobea kalkulatzea, eta grafiko 
batean irudikatzea.   

19 
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2.12. Inbentarioak kudeatzeko ABC eredua azaltzea. 
 

20 

2.13. Biltegiko sarrera- eta irteera-fitxak betetzea, izakinak 
baloratzeko LIFO, FIFO eta PMP metodoak erabiliz. 

21 

2.14. Produkzioaren funtzioa eta produktibotasuna kontzeptuak 
aztertzea. 

22 

2.15. Adibide sinpleetan langileen produktibitatea eta 
inbertitutako kapitalarena kalkulatzea. 

23 

2.16. Kostuaren kontzeptua ulertzea. Kostu aldakorra eta kostu 
finkoa bereiztea. Zuzeneko kostua eta zeharkakoa 
bereiztea. 

24 

2.17. Itopuntuaren kontzeptu ekonomikoa edo 
errentagarritasunaren atalasea azaltzea (ulertzea). 

25 

2.18. Kostuen eta sarreren bolumenaren oinarrizko erlazioa 
kontuan hartuta, errentagarritasunaren atalasea 
kalkulatzea, irudikapen grafikoa egitea, eta grafiko hori 
aztertzea. 

26 

2.19. Merkatu-azterketaren kontzeptua ulertzea, azterketaren 
faseak identifikatzea, eta barne hartzen dituen azterketak 
azaltzea: ingurune orokorraren azterketa, lehiaren 
azterketa, eta kontsumitzailearen azterketa.  

27 

2.20. Merkatuko kuotaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 28 

2.21. Merkatuen segmentazioaren kontzeptua, bere funtzioa eta 
berau egiteko irizpideak azaltzea (ulertzea). Merkatuko 
oinarrizko segmentuak identifikatzea 

29 

2.22. Marketing-mix azaltzea (ulertzea), eta bere osagaiak 
identifikatzea. 

30 

2.23. Enpresako funtsezko finantziazio-iturrien arteko 
desberdintasunak finkatzea, epeei eta izaerari dagokionez 
(nork bere baliabideak eta beste batzuenak) 

31 

2.24. Suposizio sinpleetan balio eguneratu garbiaren (VAN), 
errentagarritasunaren barne-tasaren (TIR) eta 
berreskuratze-denboraren (Pay Back) irizpideak 
aplikatzea, inbertsioan egon daitezkeen alternatibak 
aztertzeko eta hartutako erabakia arrazoitzeko. 

32 

 

2 

2.25. Inbertsioak hautatzeko eta baloratzeko metodoak 
aztertzea (ulertzea): berreskuratze-denbora (Pay Back), 
balio eguneratu garbia eta errentagarritasunaren 
barne-tasa, horien arteko aldeak ezarriz. 

33 

3.1. Ondarearen oinarrizko elementuak ezagutzea 
(identifikatzea), horiek balantzean kokatzea eta ondare-
masen arabera sailkatzea. 

34 

3.2. Ondarearen kontzeptua eta bere elementuena azaltzea 
(ulertzea). 

35 

3.3. Maniobra-fondoaren kontzeptua azaltzea (ulertzea). 36 

3.4. Ondare-egoerak bereiztea eta grafikoetan irudikatzea: 
finantza-egonkortasuna, ordainketa-etendura eta porrot-
egoera. 

37 

 

 

 

 

3 

3.5. Suposizio sinpleetan, maniobra-fondoa kalkulatzea eta 
grafikoan irudikatzea, eta emaitza interpretatzea. 

38 
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3.6. Egoera-balantze sinple bat abiapuntu izanik, enpresaren 
finantza-egoera aztertzea, honako ratio hauek kalkulatuz 
eta interpretatuz: Likidezia; Diruzaintza eta Bermea. 

39 

3.7. Ondare-elementuen zerrenda sinple bat abiapuntu izanik, 
egoera-balantzea egitea, eta elementuak dagozkien 
ondare-masetan antolatzea. 

40 

3.8. Urteko kontuak zein diren jakitea, eta definitzea. 41 

3.9. Likidezia; Diruzaintza eta Bermea ratioen esanahia 
azaltzea (ulertzea). 

42 

 

3.10. Ondarearen analisiaren eta analisi finantzarioaren arteko 
desberdintasunak ezartzea, horietako bakoitzaren xedea 
kontuan izanik. 

43 
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1. Zer da azterketa ekonomikotik adierazgarriena? 

a) Pertsonen aberastasunaren analisia. 
b) Gizartea orokorrean. 
c) Aukeratzeko beharra sortzen duten esleipen prozesuak. 
 

2. Zeren ondorioz sortzen da aukeratzeko beharra? 
a) Aukera kostuaren ondorioz. 
b) Atzerapen teknologikoaren ondorioz. 
c) Merkatuko akatsen ondorioz. 
 

3. Azaldu merkatuko ekonomiak dituen lau muga. 
 

4. Honako egoera hauetatik zeinek islatzen du egoera ekonomiko eraginkor bat? 
a) Enplegurik gabeko biztanleriarik ez dagoenean. 
b) Ondasun batetik unitate bat gehiago ekoiztu daitekeenean beste ondasun baten 

ekoizpena murriztu gabe. 
c) Ondasun batetik unitate bat gehiago ekoizteko beste baten ekoizpena murriztu behar 

denean. 
 
5. Zein dira eskari agregatuaren osagaiak? 
 
6. Honako neurri hauetako zein izango litzateke produkzioa areagotzeko zerga-neurri? 
 a) Errentaren gaineko zerga igotzea. 
 b) Interes-tasa murriztea. 
 c) Azpiegituretako gastu publikoa areagotzea. 
 
7. Zein da Barne Produktuaren eta Produktu Nazionalaren arteko ezberdintasuna? 
 
8. EAEko 2003ko ondorengo datu hauekin : 
 

Biztanleria osoa: 1.788.900 
Emakume okupatuak: 371.900 
Emakume langabeak: 45.500 
Gizon okupatuak: 525.400 
Gizon langabeak 39.300 

 
Kalkulatu: 
a) Jarduera-tasa 
b) Emakumeen langabezia-tasa 

 
9. Azal itzazu enpresen osagai diren elementu edo faktoreak. 
 
10. Aztertu musika tresnetan espezializatuta dagoen denda bat kokatzeko erabakigarriak 

izan litezkeen lau irizpide.  
 

11. Hauetako zein da bigarren sektorekoa? 
a) Ikatz-erauzketa. 
b) Ogi-irinaren fabrikazioa. 
c) Ogi-banaketa. 

 
12. Azaldu Enpresa Txiki eta Ertainen (ETE) 4 ezaugarri. 

 
13. Zein irizpideren arabera sailka daitezke enpresaren helburuak? Eman adibide bat 

bakoitzerako. 
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14. Iberdrola, euskal enpresa ezagunetariko bat da. Esan nola sailka litekeen enpresak 
sailkatzeko ezagutzen dituzun irizpide ezberdinak erabiliz. 

 
15. Sozietate mugatuan: 

a) Eratzeko behar den gutxieneko kapitala 90.101,21€ da. 
b) Kapitala akzioetan banatuta dago. 
c) Kapitala partaidetzatan banatuta dago. 
 

 
16. Hauxe da kapital bilaketara, inbertsioen ikerketara eta hauen errentagarritasunera 

bideratuta dauden jarduera guztiak hartzen dituen enpresa funtzioa: 
a) Finantza-funtzioa. 
b) Administrazio-funtzioa. 
c) Merkataritza-funtzioa. 

 
17. Enpresek inbentarioek sor ditzaketen kostuen garrantzia erlatiboa kontuan izanik 

hartzen dituzte beren inbentario-politikari buruzko erabakiak. Azal ezazu zein diren 
kostu horiek eta horiek zein portaera duten hornitzaileei eskari bakoitzean 
eskatutako izakinen bolumenaren arabera. 

 
18. Noiz sortzen da stock haustura? 

a) Ekoizpenari aurre egiteko nahikoa izakin ez dagoenean. 
b) Bildutako salgaiak hausten direnean. 
c) Segurtasuneko stock-a baino izakin gutxiago daudenean. 

 
19. Plastikozko ontzi hermetikoak merkaturatzen dituen enpresa batek urtero 45.000 

unitate inguru saltzen ditu. Unitate bat biltegiratzeko urteko kostua 0,4 euro da eta 
eskari bat kudeatzeko kostua 40 euro. Eskaria jasotzeko batez besteko denbora 10 
egun dira eta segurtasuneko stock-a 500 unitatetan ezarri dute. Enpresak urtean 300 
egun egiten ditu lan. 

 
HAUXE ESKATZEN DIZUGU: 
a) Eskabidearen bolumen ezin hobea. 
b) Eskabideen erritmo ezin hobea (eskabideen arteko epea). 
c) Eskabide-puntua. 
d) Adierazpen grafikoa. 

 
20.  Zer da ABC sailkapen sistema deiturikoa? 

 
21. EUSKAL TXAKOLINA izeneko txakolin enpresa banatzaileak martxoan honako 

eragiketa hauek egin ditu: 
 

DATA  MUGIMENDUAK 
03/01  Hasierako izakinak: 1.000 unitate, bakoitzak 20 € 
03/04  350 unitate saldu. 
03/08  480 unitate saldu 
03/11  500 unitate erosi, bakoitzak 22 € 
03/16  300 unitate saldu 
03/20  250 unitate saldu 
03/22  450 unitate erosi, bakoitzak 23 € 
03/28  450 unitate saldu 

 
Bete biltegiko fitxa PMP eta FIFO metodoak erabiliz. 

 
 

22. Ondorengo aukera hauetatik zeinek dakar lan produktibitatearen igoera? 
a) Lana faktorearen igoerak. 



ENPRESAREN EKONOMIA 
Unibertsitaterako Sarbidea: 25 urtetik gorakoentzat 

 
 

 
 
 

 6 

b) Lanaldiaren igoerak. 
c) Ekipamendu kapitalaren modernizazioak. 
d) Soldaten igoerak. 

 
23. “Muchodinero” enpresaren salmentei, langile-kopuruari eta inbertsioari buruzko 

datu hauekin: 
 

urtea Salmentak Langile 
kopurua 

Inbertitutako 
kapitala 

1990 40.000.000€ 3.500  60.000.000€ 
2000 70.000.000€ 4.200  75.000.000€ 

 
Kalkulatu langile bakoitzaren produktibitatea eta inbertitutako kapitalaren produktibitatea 
eta komentatu lortutako emaitzak. 

 
24. Nola izena dute enpresa batean ekoizpen-mailarekin lotuta dauden kostuek? 

a) Kostu finkoak. 
b) Kostu aldagarriak. 
c) Zeharkako kostuak. 

 
25. Definitu itopuntua edo errentagarritasunaren atalasea kontzeptua. Zein unitatetan 

egon ohi da puntu hau? 
 
26. Enpresa batek 12.000 unitate saltzeko kostu aldagarria guztira 4.800.000 € da eta 

kostu finkoa 3.000.000 €. Produktuaren unitate bakoitzeko prezioa 1.000 € dela 
jakinik, kalkulatu ondorengoak: 
a) Esan zein den itopuntua.  
b) Azaldu zein den lortutako emaitzaren esanahi ekonomikoa.  
c) Adierazi grafiko batean.  
d) Enpresariak 1.200.000 euroko etekina atera nahi badu, zenbat unitate saldu beharko 

lituzke?  
 

27. Esan zein diren merkatuaren ikerketa bat egiteko eman beharreko urratsak. 
 

28. Zer da enpresa baten merkatu-kuota? 
a) Banaketa kanalaren bitartez hartzen duen geografia-eremua. 
b) Merkatu jakin batean salmentek guztiaren gainean adierazten duten proportzioa. 
c) Ekitaldi batean aurreko urteko zifrarekin alderatuz lortutako salmenta-igoeraren 

proportzioa. 
 

29. Merkatuen segmentazioa: 
a) Enpresako marketing sailari informazio zehatza emateko talde jakinei inkestak eginez 

burutzen den merkatu-ikerketa da. 
b) Ezaugarri homogeneoak dituzten merkatuaren barruko kontsumitzaileen multzo baten 

premiak asetzean datza. 
c) Langile bakoitzari enpresako lana ekoizpen-prozesuko tokirik egokienean banatzeko 

modua da. 
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30. Marketing mix-ek: 

a) Merkataritza-saileko finantzaketa nahasketari egiten dio erreferentzia. 
b) Produktuari, prezioari eta merkatuaren segmentazioari dagozkien marketing estrategiak 

nahasten ditu. 
c) Produktuari, prezioari eta banaketari buruzko erabakiak nahasten ditu. 

 
31. Zein dira enpresarako barne-finantzaketarako iturriak? 

a) Erreserbak, hornidurak eta amortizazioak. 
b) Kapital soziala eta akzioen jaulkipen-primak. 
c) Kapital soziala eta ekitaldiko erreserbak. 

 
32. Zure lehen lan eguna da INVER. S.A. enpresan eta inbertsio-proiektu hau 

baloratzeko eskatu dizute:  
- Hasierako inbertsioa: 850 milioi pezeta.  
- Proiektuaren iraupena: 3 urte.  
- Hauek dira lortzea espero diren kaxa-fluxuak: 200 milioi lehen urtean, 300 milioi 

bigarrenean eta 400 milioi hirugarrenean.  
- Diruaren kostua: %5 urtero. 
 
Kalkulatu:  

- Berreskuratze-denbora.  
- Balio eguneratu garbia.  
- Erabilitako irizpideak kontuan edukiz arrazoitu proiektua aurrera eman behar den ala 

ez.  
- Hautatu irizpideetako bat eta arrazoitu erantzuna. 
 

33. BEG metodoa aplikatu eta proiektu ezberdinetan inbertitu beharko bagenu, zeinen 
aldeko erabakia hartuko genuke?: 
a) BEG txikiena duen proiektuan inbertituko genuke. 
b) BEG handiena duen proiektuan inbertituko genuke. 
c) BEG zero duen proiektuan inbertituko genuke. 

 
34. Enpresa bateko balantzearen ondare garbia eta pasiboak: 

a) Enpresaren finantza-egitura adierazten du. 
b) Enpresaren inbertsio-multzoa adierazten du. 
c) Epe luzera egin beharreko ordainketak bakarrik hartzen ditu. 
 

35. Kontabilitatearen ikuspegitik zer da ondarea? 
a) Enpresarenak diren ondasun eta ekoizpen-faktoreen multzoa. 
b) Enpresarenak diren ondasun eta eskubideen multzoa. 
c) Enpresarenak diren ondasun, eskubide eta obligazioen multzoa. 

 
36. Zer da errotazio edo maniobra fondoa? 

a) Pasiboarekin finantzatzen den aktibo arruntaren zatia da. 
b) Epe luzerako baliabideekin (pasibo ez arruntarekin eta ondare garbiarekin) finantzatzen 

den aktibo arruntaren zatia da. 
c) Aktibo ez arruntaren eta pasibo arruntaren artean dagoen aldea da. 

 
37. Zer da porrota? 

a) Kaudimengabezia-egoera, enpresaren ondarea ez baita nahikoa zor guztiei 
erantzuteko. 

b) Likideziarik gabeko egoera, enpresak ez baitu erabilgarritasunik zorrei epemugan aurre 
egiteko. 

c) Defizit-egoera, kontabilitate-liburuak ez baitira modu legalean eraman. 
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38. Balantze hau kontuan hartuz kalkulatu maniobra-fondoa eta azaldu erantzunaren 
esanahia. 

 
AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 

PASIBOA 
A-Aktibo ez arrunta 

Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Bihurgarria 

Bezeroak 
Erabilgarria 

Bankuak k/k 

 
28.200 

1.600 
6.000 

 
 

400 
 

10.000 
 

800 

35.800 
 
 
 

11.200 
400 

 
10.000 

 
800 

 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
16.000 

 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

16.000 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 47.000 GUZTIRA 47.000 
 

39. Ondare-elementu hauek izanik, kalkulatu altxortegiko nahiz bermeko ratioak, eta 
interpretatu emaitzak. 

 
AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 

PASIBOA 
A-Aktibo ez arrunta 

Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko 
elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Merkatari zordunak 

Bezeroak 
Diruzaintza 

Bankuak k/k 

 
29.200 

1.600 
6.000 

-1.000 
 
 

400 
 

10.000 
 

800 

35.800 
 
 
 
 

11.200 
400 

 
10.000 

 
800 

 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
Erretserbak 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
14.000 
12.000 

 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

16.000 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 47.000 GUZTIRA 47.000 
 
40. MONET, S.A. enpresak honako ondare elementuak aurkezten ditu, guztiak ere 

eurotan adieraziak:  
Dirua bankuetan: 800  
Hornitzaileei zor diena: 8.600  
Garraiorako ibilgailua: 6.000  
Banku batetik jasotako epe luzerako mailegua: 22.400  
Biltegiko eraikina eta bulegoak: 28.200  
Izakinetako salgaiak: 400  
Bulegoko altzariak: 1.600  
Bezeroengandik kobratzeko eskubideak :10.000 
Kapitala: 16.000 
Datu horiekin egin ariketa hau:  
Egin egoeraren balantzea ondare-masatan antolatuta. 
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41. Zein dira urteko ezinbesteko kontuak? 

a) Balantzea eta galera eta irabazien kontua. 
b) Balantzea, galera eta irabazien kontua, egoera-aldaketak ondare garbian eta memoria. 
c) Galera eta irabazien kontua eta memoria. 
 

 
42. Zer adierazten du likidezia- edo kaudimen-ratioak? 

a) Aktibo zirkulatzailearen eta epe motzerako zorren arteko harremana. 
b) Inbertsioak hautatzeko irizpidea da. 
c) Guztira salmentengatik izandako diru-sarreren eta ustiapen-gastuen arteko aldea da. 

 
 

43. Zein da finantza-analisiaren helburua? 
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EDUKI BLOKEEN EZAGUTZA ADIERAZLEEI DAGOZKIEN 
ARIKETEN ADIBIDEEN ERANTZUNAK 

 
 
1. Zer da azterketa ekonomikotik adierazgarriena? 

a) Pertsonen aberastasunaren analisia. 
b) Gizartea orokorrean. 
c) Aukeratzeko beharra sortzen duten esleipen-prozesuak. 
 
Erantzuna: c) 

 
2. Zeren ondorioz sortzen da aukeratzeko beharra? 

a) Aukera-kostuaren ondorioz. 
b) Atzerapen teknologikoaren ondorioz. 
c) Merkatuko akatsen ondorioz. 

 
Erantzuna: a) 

 
3. Azaldu merkatuko ekonomiak dituen lau muga. 

 
Erantzuna: 
Ondorengoetatik lau, edozein: 

• Errenta ez da modu berean banatzen. Errenta baliabideen eta indarrean dauden 
soldaten jabetzaren banaketaren arabera zatitzen da. Ondorioz, errenta ezberdintasun 
oso handiak azaltzen dira. 

• Lehiakortasun perfekturik gabeko merkatuak daude. Merkatu askotan partaide batek 
edo gehiagok eragin dezakete prezioetan eta komenigarrien zaien maila finkatzen dute. 

• Merkatuak hartzen ez dituen kanpo eraginak azaltzen dira, esaterako, kutsadura. 
• Merkatua desitxuratzen duten ondasun publikoak daude: ondasun batzuen kasuan, 

pertsona batek hauek erabiltzeagatik gainerakoentzat erabilgarri dagoen kantitatea ez 
da murrizten, defentsa nazionala, esaterako. Inor ezin daiteke ondasun-mota hauek 
erabiltzetik kanpo utzi, ezin daiteke hauek erabiltzegatik kostu bat ezarri eta, ondorioz, 
gutxiegi ekoizten dira. 

• Jabetza komunekoak diren ondasun edo baliabideak agortzen joaten dira: zerbitzuak 
ekoizpenean eta kontsumoan erabiltzen dira eta ez dira inoren jabetza jakinekoak; 
normalean gehiegi kontsumitzen dira. 

• Publizitatea kontsumitzaileak manipulatzeko erabil daiteke, ondorioz, behar artifizialak 
sor daitezke. 

• Merkatuko ekonomiak ezegonkorrak izan ohi dira eta askotan krisi gogorrak izaten 
dituzte. 

 
4. Honako egoera hauetatik zeinek islatzen du egoera ekonomiko eraginkor bat? 

a) Enplegurik gabeko biztanleriarik ez dagoenean. 
b) Ondasun batetik unitate bat gehiago ekoiztu daitekeenean beste ondasun baten 

ekoizpena murriztu gabe. 
c) Ondasun batetik unitate bat gehiago ekoizteko beste baten ekoizpena murriztu behar 

denean. 
 

Erantzuna: c) 
 
5. Zein dira eskari agregatuaren osagaiak? 
  
 Erantzuna: Honakoak dira eskari agregatuaren osagaiak: kontsumo pribatua, gastu 

publikoa, inbertsioa eta esportazio garbiak. 
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6. Honako neurri hauetako zein izango litzateke produkzioa areagotzeko zerga-neurri? 
 
 a) Errentaren gaineko zerga igotzea. 
 b) Interes-tasa murriztea. 
 c) Azpiegituretako gastu publikoa areagotzea. 
 
 Erantzuna: c) 
 
7. Zein da Barne Produktuaren eta Produktu Nazionalaren arteko ezberdintasuna? 

 
Erantzuna: 
Barne produktua muga nazionalen barnean denbora jakin batean ekoiztutakoaren balio 
osoa da eta produktu nazionala, berriz, herrialde bertan nahiz atzerrian kokatuta dauden 
faktore ekoizle nazionalek denbora jakin batean ekoiztutako balio guztia da. 

 
8. EAEko 2003ko ondorengo datu hauekin : 
 

Biztanleria osoa: 1.788.900 
Emakume okupatuak: 371.900 
Emakume langabeak: 45.500 
Gizon okupatuak: 525.400 
Gizon langabeak 39.300 

 
Erantzuna: 

 
Kalkulatu honakoa: 
a) Jarduera-tasa 

Jarduera-tasa biztanleria aktiboaren eta biztanleria osoaren arteko harremana da. 
Biztanleria aktiboa lan egiteko adina izanda lan egin nahi dutenek osatzen dute, hots, 
langabetu eta okupatuen arteko batura. Horrela, gizonezko aktiboen kopurua honako 
hau da: 525.400+39.300= 564.700 
Emakumezko aktiboen kopurua, berriz, honako hau da: 371.900+45.500 = 417.400 
Biztanleria aktiboa guztira =564.700+417.400= 982.100 
Jarduera-tasa: 982.100/1.788.900 = %54.8 

 
b) Emakumezkoen langabezia-tasa. 

Emakumezko langabeen eta biztanleria aktiboaren arteko zatidura da: 
45.500/417.400=%10,9 

 
9. Azal itzazu enpresen osagai diren elementu edo faktoreak 

 
Erantzuna: 
Honela sailka ditzakegu enpresaren elementu edo faktoreak: 
- Giza faktoreak: Enpresarekin zuzeneko lotura duten pertsonak dira, kapitalaren jabe 

edo bazkideetatik hasi eta langileak arte. 
- Faktore materialak: Enpresaren ondasun ekonomikoak dira. Batetik, enpresan 

urtebete baino gehiago egongo direnak daude, hauek aktibo finkoa osatuko dute eta, 
bestetik, urtebete baino gutxiago egongo direnak daude, hauek aktibo zirkulatzailea 
osatuko dute. 

- Organizazioa: giza taldearen jarduera euren artean nahiz kanpoan osatzeko aginte-
harreman, koordinazio eta komunikazio multzoa da. Egitura hau enpresariak zehazten 
du. 

- Ingurunea: Enpresariaren eta enpresaren jarduera baldintzatzen duten faktoreak dira, 
gobernuko arauetatik hasi eta bezero edo hornitzaileak arte. 
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10. Aztertu musika tresnetan espezializatuta dagoen denda bat kokatzeko erabakigarriak 
izan litezken lau irizpide.  
 
Erantzuna: 

• Kontuan eduki beharreko alderdi bat kokatuko naizen tokiko eskari potentzial posiblea 
aztertzea izango litzateke. Hau egiteko merkatuaren azterketa bat egin beharko dut: 
alderdi horretan musika tradiziorik ote dagoen ikusi, kontserbatorio edo musika 
eskolarik ba ote den etab. 

• Beste alderdi bat lurraren balioa litzateke, metro koadroaren prezioa ez baita berbera 
toki guztietan. 

• Kontuan eduki beharreko beste puntu bat eskulana da, trebatua dagoen ala ez, kostua 
etab. 

• Komunikazio ona dagoen edo ez ere kontuan eduki beharko litzateke. 
 

11. Hauetako zein da bigarren sektoreko enpresa? 
a) Ikatz-erauzketa 
b) Ogi-irinaren fabrikazioa. 
c) Ogi banaketa. 
 
Erantzuna: b) 

 
 
12. Azaldu Enpresa Txiki eta Ertainen (ETE) 4 ezaugarri. 

 
Erantzuna: 
a) Enpresa-formazio txikia. Enpresa bat kudeatzen duenean jakintza teknikoen arabera 

baino, gehiago jarduten du bihozkaden arabera. Aholkularitza departamendu gutxi ditu. 
b) Finantza gaitasun gutxi, normalean familiako enpresa izatetik hasten baitira eta 

hasieran baliabide gutxi izaten dituzte. 
c) Langileen birziklapena ez doa teknologia bezain azkar, bai enpresariaren aurreikuspen 

faltagatik, bai bitarteko ekonomiko urriengatik. 
d) Antolakuntza malguagoa eta komunikatzeko erraztasun handiagoa. Erabakiak errazago 

hartzen dira, aginte maila gutxi baitaude. 
e) Langileak normalean enpresan integratuta daude eta ardurak hartzen dituzte; motibazio 

handiagoa dago. 
f) Enpresa handiek merkatuan uzten dituzten hutsuneei hartzen diete etekina, bai 

produktu jakin batean espezializatzen, bai jendetik gertuen dauden banaketa bideak 
erabiliz. 

g) Enpresa handiek baino lan gehiago sortzen dute, faktore honetan indartsuak baitira. 
 
13. Zein irizpideren arabera sailka daitezke enpresaren helburuak? Eman adibide bat 

bakoitzerako. 
 
Erantzuna: 
Enpresa helburuak bi irizpide hauen arabera sailka ditzakegu: 
Izaeraren arabera eta denbora-epearen arabera. 

 
Izaeraren arabera helburuak honela sailka daitezke: 
Helburu ekonomikoak.  Honen adibiderik adierazgarriena etekinen maximizazioa 
litzateke. 
Helburu sozialak. Adibide bat enplegua sortzea da. 
 
Denbora-epearen arabera honela sailka daitezke: 
Helburu estrategikoak: epe luzera pentsatzen diren helburuak dira, merkatuko parte 
hartzea handitzea, esaterako. 
Helburu taktiko edo operatiboak: epe motzerako pentsatzen direnak dira, produktu 
baten prezioa murriztea, esaterako. 



ENPRESAREN EKONOMIA 
Unibertsitaterako Sarbidea: 25 urtetik gorakoentzat 

 
 

 
 
 

 4 

 
 
14. Iberdrola, euskal enpresa ezagunetariko bat da. Esan nola sailka litekeen enpresak 

sailkatzeko ezagutzen dituzun irizpide ezberdinak erabiliz. 
 
Erantzuna: 
Tamainaren arabera Iberdrola enpresa handi bat da, gainera multinazional bat da, bere 
jarduerak herrialde bakar baten mugak gainditzen baititu. 
Jardueraren arabera hirugarren sektoreko enpresa da, zerbitzuak eskaintzen baititu. 
Egitura juridikoari begiratzen badiogu, sozietate anonimo bat da. 

 
 
15. Sozietate Mugatuan: 

a) Sortzeko behar den gutxieneko kapitala 90.101,21€ da 
b) Kapitala akzioetan banatuta dago. 
c) Kapitala partaidetzatan banatuta dago. 
 
Erantzuna: c) 

 
16. Hauxe da kapital bilaketara, inbertsioen ikerketara eta hauen errentagarritasunera 

bideratuta dauden jarduera guztiak hartzen dituen enpresa funtzioa: 
a) Finantza-funtzioa. 
b) Administrazio-funtzioa. 
c) Merkataritza-funtzioa. 

 
Erantzuna: a) 

 
17. Enpresek inbentarioek sor ditzaketen kostuen garrantzia erlatiboa kontuan izanik 

hartzen dituzte beren inbentario-politikari buruzko erabakiak. Azal ezazu zein diren 
kostu horiek eta horiek zein portaera duten hornitzaileei eskari bakoitzean 
eskatutako izakinen bolumenaren arabera. 

 
Erantzuna: 
Inbentarioetako kudeaketa kostuak honako hauek dira: 

• Eskuratze-kostua EK. Hornitzaileari produktua erostearen kostua da. Formula EK = p.E 
da, p erosketa-prezioa eta E espero den eskaria izanik. EK ez da eskari bolumenaren 
araberakoa. 

• Eskari-kostua: Denbora jakin batean eskari bat egitearen kostua (administratiboa, 
telefonoarena,...) egindako eskari kopuruarekin biderkatzearen emaitza da. Kostu hau 
eskaera bolumenarekin batera jaisten da, eskaria guztira gero eta handiagoa izan 
orduan eta eskari gutxiago egin behar baiko dira. 

• Biltegiratze-kostua: Inbentarioak biltegian mantentzearen kostu osoa da. Kostu hau 
eskari bolumenarekin handitzen da, izan ere, eskaria geroz eta handiagoa izan, 
bildutako stock-a orduan eta gehiago izango da, beraz, orduan eta biltegiratze-kostu 
handiagoa sortuko dute. 

 
18. Noiz sortzen da stock haustura? 

a) Ekoizpenari aurre egiteko nahikoa izakin ez dagoenean. 
b) Bildutako salgaiak hausten direnean. 
c) Segurtasuneko stock-a baino izakin gutxiago daudenean. 

 
Erantzuna: a) 
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19. Plastikozko ontzi hermetikoak merkaturatzen dituen enpresa batek urtero 45.000 

unitate inguru saltzen ditu. Unitate bat biltegiratzeko urteko kostua 0,4 euro da eta 
eskari bat kudeatzeko kostua 40 euro. Eskaria jasotzeko batez besteko denbora 10 
egun dira eta segurtasuneko stock-a 500 unitatetan ezarri dute. Enpresak urtean 300 
egun egiten ditu lan. 

 
HAUXE ESKATZEN DIZUGU: 
a) Eskabidearen bolumen ezin hobea. 
b) Eskabideen erritmo ezin hobea (eskabideen arteko epea). 
c) Eskabide-puntua. 
d) Adierazpen grafikoa. 
 
Erantzuna: 

 
        2.s.D                           2.40.45.000 

a) Q=   ------------------ =         -------------------- = 9.486,83 u. Eskabidearen bolumen ezin hobea 
9.487 

                            g                               0,4  
 
 
 
 
 
 

b)  Eskabideen erritmo ezin hobea zein den jakiteko, lehenik egin beharreko eskabideen 
kopurua kalkulatu behar da. 

                            E             45.000 
Eskabide kop. =---------= ----------------- = 4, 74; 5 eskabide egin behar dira 

                            Q               9.487 
300/5= 60 egun da eskabideen erritmo ezin hobea. 

 
c) Eskabide-puntua kalkulatzeko lehenik eta behin eguneko eskaria kalkulatu behar da. 

Eguneko eskaria =E/300= 45.000/300 = 150 unitate/eguneko. 
Ondoren hornikuntza eperako eskaria kalkulatuko dugu = eguneko eskaria hornikuntza 
aldian = 150. 10=1.500. unitate. 
Eskabide-puntua hornikuntza epeko eskariaren eta babeseko stockaren arteko batura 
da = 1.500+500= 2.000 unitate. Eskabideak biltegian 2.000 unitate daudenean egin 
beharko dira. 

d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Babes-stocka 

Eskabide-puntua 

500 

2000 

Eskabide ezin 
hobea = Q 

Izakinak 

Denbora Eskabideak egin 
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20. Zer da ABC sailkapen sistema deiturikoa? 

  
Erantzuna: 
 
Izakinak garrantzia erlatiboaren arabera sailkatzeko erabiltzen den sistema bat da. 
Izakinak hiru kategoria hauetan sailkatzen ditu: 
A izakinak: Hornikuntza kudeatzeko artikulurik garrantzitsuenak dira, gutxi gorabehera 
artikuluen %20 dira eta izakinen balore osoaren %60-80 dira, horregatik arreta jarri behar 
zaie. 
B izakinak: Izakin hauek ez dira aurrekoak bezain garrantzitsuak enpresarentzat, artikuluen 
%30 izaten dira guztira eta biltegiko %10 eta 20ko balioa izaten dute. 
C izakinak: oso garrantzia gutxi dute hornikuntzaren kudeaketan. Izakinen %50 izaten dira 
gutxi gorabehera baina biltegiratutakoaren %5-10 baino balio gutxiago izaten dute. 
 
 

21. EUSKAL TXAKOLINA izeneko txakolin enpresa banatzaileak martxoan honako 
eragiketa hauek egin ditu: 

 
 

DATA  MUGIMENDUAK 
03/01  Hasierako izakinak: 1.000 unitate, bakoitzak 20 € 
03/04  350 unitate saldu. 
03/08  480 unitate saldu 
03/11  500 unitate erosi, bakoitzak 22 € 
03/16  300 unitate saldu 
03/20  250 unitate saldu 
03/22  450 unitate erosi, bakoitzak 23 € 
03/28  450 unitate saldu 
 
 

 Bete biltegiratze fitxa PMP eta FIFO metodoak erabiliz 
Erantzuna: 

 
  PMP      
           

DATA gaia Sarrerak Irteerak Izakinak 
  kantitate

a 
prezioa balioa kantitatea prezioa balioa kantitatea prezioa balioa 

Mar. 01 Hasierako 
izakinak  

1000 20 20000    1000 20 20000 

Mar. 04 Salmenta    350 20 7000 650 20 13000 
Mar. 08 Salmenta    480 20 9600 170 20 3400 
Mar. 11 Erosketa 500 22 11000    670 21,49 14400 
Mar. 16 Salmenta    300 21,49 6447,76 370 21,49 7952,24 
Mar. 20 Salmenta    250 21,49 5373,13 120 21,49 2579,10 
Mar. 22 Erosketa 450 23 10350    570 22,68 12929,1

0 
Mar. 28 Salmenta    450 22,68 10207,1

9 
120 22,68 2721,92 
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    FIFO       
           

DATA gaia Sarrerak Irteerak Izakinak 
  Kantitate

a 
prezioa balioa kantitatea prezioa balioa kantitatea prezioa balioa 

Mar. 01 Hasierako 
izakinak 

1000 20 20000    1000 20 20000 

Mar. 04 Salmenta    350 20 7000 650 20 13000 
Mar. 08 Salmenta    480 20 9600 170 20 3400 
Mar. 11        170 20,00 3400 

  500 22 11000    500 22,00 11000 
Mar. 16 Salmenta    170 20,00 3400,00 0 20,00 0,00 

 Salmenta    130 22,00 2860,00 370 22,00 8140,00 
Mar. 20 Salmenta    250 22,00 5500,00 120 22,00 2640,00 
Mar. 22        120 22 2640 

  450 23 10350    450 23 10350 
Mar. 28     120 22 2640 0 22 0 

     330 23 7590 120 23 2760 
 
 
22. Ondorengo aukera hauetatik zeinek dakar lan produktibitatearen igoera? 

a) Lan faktorearen igoerak. 
b) Lanaldiaren igoera. 
c) Ekipamendu kapitalaren modernizazioak. 
d) Soldaten igoerak. 

 
Erantzuna: c) 

 
 
23. “Muchodinero” enpresaren salmentei, langile-kopuruari eta inbertsioari buruzko 

datu hauekin: 
 

urtea Salmentak Langile-kopurua Inbertitutako 
kapitala 

1990 40.000.000€ 3.500 u 60.000.000€ 
2000 70.000.000€ 4.200 u 75.000.000€ 

 
Kalkulatu langile bakoitzaren produktibitatea eta inbertitutako kapitalaren produktibitatea eta 
komentatu lortutako emaitzak. 

 
Erantzuna: 
Langile bakoitzeko produktibitatea 1990ean = 40.000.000/3.500= 11.428 unitate/ langileko. 
Langile bakoitzeko produktibitatea 2000n = 70.000.000/4.200= 16.666 unitate/ langileko. 
1999tik 2000ra langile bakoitzeko produktibitatea igo egin da, langile bakoitzak unitate 
gehiago ekoizten baititu. 
Inbertitutako kapitalaren produktibitatea 1999an = 40.000.000/60.000.000= 0.67 unitate/ €. 
Inbertitutako kapitalaren produktibitatea 2000n = 70.000.000/75.000.000= 0.93 unitate/ €. 
1999tik 2000ra kapitalaren produktibitatea ere igo egin da, inbertitutako € bakoitzeko 
gehiago ekoizten baita 2000n 1999an baino. 

 
24. Nola izena dute enpresa batean ekoizpen mailarekin lotuta dauden kostuak?: 

a) Kostu finkoak. 
b) Kostu aldagarriak. 
c) Zeharkako kostuak. 

 Erantzuna: b) 
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25. Definitu itopuntua edo errentagarritasun-atalasea kontzeptua. Zein unitatetan egon 

ohi da puntu hau? 
 
Erantzuna: 
Oreka puntua, itopuntua edo errentagarritasun-atalasea enpresak gastu guztiak estaltzea 
lortzen duen puntua da, hots, enpresaren etekina zero denean. 
Hau kalkulatzeko honako formula hau erabiltzen da. 
 

kaP

KF
Q

!
=  KF kostu finkoak izanik, P prezioa eta ka unitate bakoitzak duen kostu 

aldagarria. Saldutako edo ekoiztutako unitatetan neurtzen da. 
 
Grafiko batean: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
26. Enpresa batek 12.000 unitate saltzeko kostu aldagarria guztira 4.800.000€ da eta 

kostu finkoa 3.000.000€. Produktuaren unitate bakoitzeko prezioa 1.000 € dela jakinik 
kalkulatu ondorengoak: 

 
a) Esan zein den itopuntua.  
b) Azaldu zein den lortutako emaitzaren esanahi ekonomikoa.  
c) Adierazi grafiko batean.  
d) Enpresariak 1.200.000 euroko etekina atera nahi badu, zenbat unitate saldu beharko 

lituzke?  
 
Erantzuna: 

 
                       KF                         3.000.000 

a) Q= ------------------=  ------------------------ = 5.000 
                                                  1.000-400 
                        4.800.000 

Kau = --------------- = 400 
                          12.000 
 

b) Lortutako emaitzaren arabera, enpresak duen kostu egitura kontuan edukiz galerarik ez 
izateko 5.000 unitate saldu behar dituela ikus daiteke; 5. 000 baino gehiago saltzen 
baditu, etekinak izango ditu, bestela, galderak izango ditu. 

 
 
 
 

KG 

SG 
KG 
SG 

Itopuntua 
Q 

P- Kau 
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c)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)       1.200.000 
      --------------- = 2.000 unitate gehiago saldu beharko ditu etekinak ateratzeko. 
           600 
5.000+2000= 7.000 unitate saldu beharko ditu. 

 
27. Esan zein diren merkatuaren ikerketa bat egiteko eman beharreko urratsak. 

 
Erantzuna: 
Merkatuaren ikerketa bat egiteko eman beharreko urrats ezberdinak honako hauek dira: 

• Ikerketa helburua zehaztu. 
• Ikerketa eredua diseinatu; urrats honetan ikerketa nola egingo den zehazten da. Hauek 

dira informazio iturri nagusienak: 
• Enpresaren barne informazioa. 
• Estatistika datu ofizialak. 
• Enpresa kanpoaldera egindako ikerketak. 

• Datu bilketa. Bi motatakoak izan daitezke: 
• Lehen mailako datuak, ikerketarako bereziki bildu den informazio ez egituratua 

(inkesta bateko datuak). 
• Bigarren mailako datuak. Egituratutako eta erabilgarritasun azkarreko informazioa 

da. 
• Datuak sailkatu eta egituratzea. 
• Datuak aztertu eta interpretatzea. 
• Emaitzak aurkeztea. Honako atal hauek izan beharko lituzke: 

• Arazoaren azterketa. 
• Erabilitako metodologiaren azterketa. 
• Emaitza teknikoak. 
• Ondorioak. 

 
28. Zer da enpresa baten merkatu-kuota? 

a) Banaketa kanalaren bitartez hartzen duen geografia-eremua. 
b) Merkatu jakin batean salmentek guztiaren gainean adierazten duten proportzioa. 
c) Ekitaldi batean aurreko urteko zifrarekin alderatuz lortutako salmenta igoeraren 

proportzioa. 
 

Erantzuna: b) 
 
29. Merkatuen segmentazioa: 

a) Enpresako marketing sailari informazio zehatza emateko talde jakinei inkestak eginez 
burutzen den merkatu-ikerketa da. 

b) Merkatua ezaugarri homogeneoen arabera zatitzean datza (sexua, adina, errenta maila, 

KG 

SG 
KG 
SG 

Q 

5.000 
u. 

3.000.000 
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sinismenak, zaletasunak etab.), honela, kontsumitzaile taldeak identifikatzen dira euren 
beharrei hobeto erantzuteko. 

c) Langile bakoitzari enpresako lana ekoizpen-prozesuko tokirik egokienean banatzeko 
modua da. 

 
Erantzuna: b) 

 
 
30. Marketing mix-ek: 

a) Merkataritza-saileko finantzaketa nahasketari egiten dio erreferentzia. 
b) Produktuari, prezioari eta merkatuko segmentazioari dagozkien marketing estrategiak 

nahasten ditu. 
c) Produktuari, prezioari eta banaketari buruzko erabakiak nahasten ditu. 

 
Erantzuna: c) 

 
31. Zein dira enpresarako barne-finantzaketarako iturriak? 

a) Erreserbak, hornidurak eta amortizazioak. 
b) Kapital soziala eta akzioen jaulkipen-primak. 
c) Kapital soziala eta ekitaldiko erreserbak. 

 
32. Zure lehen lan eguna da INVER. S.A. enpresan eta inbertsio proiektu hau baloratzeko 

eskatu dizute:  
- Hasierako inbertsioa: 850 milioi pezeta.  
- Proiektuaren iraupena: 3 urte.  
- Hauek dira lortzea espero diren kaxa-fluxuak: 200 milioi lehen urtean, 300 milioi 

bigarrenean eta 400 milioi hirugarrenean.  
- Diruaren kostua: %5 urtero. 
 
Kalkulatu:  
- Berreskuratze-denbora 
- Balio eguneratu garbia.  
- Erabilitako irizpideak kontuan edukiz arrazoitu proiektua aurrera eman behar den ala 

ez.  
- Hautatu irizpideetako bat eta arrazoitu erantzuna. 
 
Erantzuna: 

 
Kaxa-fluxu garbia 

Hasierako 
ordainketa 

D 

1. urtea 
Q1 

2. urtea 
Q2 

3. urtea 
Q3 

850 200 300 400 
 

Berreskuratze-denbora: 
 
Lehenengo urte amaierarako 200 milioi berreskuratu ditu, bigarrenaren amaierarako 500 
(300+200) eta hirugarrenean hasieran ordaindutako 850 berreskuratzen ditu. Urtean zehar 
fluxua egonkorra izan dela pentsatzen badugu, hiruko erregela erabili eta 850era iristeko 
350 milioi hirugarren urteko zein hilabetetatik aurrera berreskuratzen dituen kalkulatu ahal 
izango dugu. 
400m----------------- 12 hilabete 
350m ------------------- x                      x= 10,5 hilabete 
 
Hasierako ordainketa berreskuratzen 2 urte eta 10,5 hilabete pasako ditu. Dirudienez BAI, 
inbertsioa egin dateke, hasierako ordainketa berreskuratzen baita. 
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Balio eguneratu garbia 
                       Q1                        Q2                      Q3 
BEG = - D + ------------------ + ---------------------- + -------------- 
                         (1+i)                        (1+i)2                            (1+i)3 

 
                       200                 300                    400 
BEG= - 850 + -------------- + ---------------- + ----------------- = -850 + 808.12= - 41.88 
                         (1+0.5)             (1+0.5)2                    (1+0.5)3 

 

BEG irizpidearen arabera inbertsioa ez litzateke egin beharko, izan ere, interes tasa %5 
izanik, sortuko den kaxa-fluxuaren balio eguneratua hasierako ordainketa baino txikiagoa 
izango da. 
Inbertsioa egin behar den ala ez erabakitzeko erabiliko genukeen metodoa BEG 
metodoarena izango litzateke, berreskuratze-denborak ez baitu diruaren prezioa kontuan 
hartzen eta garbi dago gaur egun euro batek balio duena ez dela hemendik hiru urtetara 
balioko duen berbera izango inflazioa dela eta. Berreskuratze-denboraren beste alde txar 
bat hasierako ordainketa berreskuratu arteko fluxuak bakarrik kontuan hartzen dituela da 
eta ez ondorengoak. 
 

33. BEG metodoa aplikatu eta proiektu ezberdinetan inbertitu beharko bagenu, zeinen 
aldeko erabakia hartuko genuke?: 
a) BEG txikiena duen proiektuan inbertituko genuke. 
b) BEG handiena duen proiektuan inbertituko genuke. 
c) BEG zero duen proiektuan inbertituko genuke. 

 
Erantzuna: b) 

 
34. Enpresa bateko balantzearen ondare garbia eta pasiboak: 

a) Enpresaren finantza-egitura adierazten du. 
b) Enpresaren inbertsio-multzoa adierazten du. 
c) Epe luzera egin beharreko ordainketak bakarrik hartzen ditu. 
 
Erantzuna: a) 
 

35. Kontabilitatearen ikuspegitik zer da ondarea? 
a) Enpresarenak diren ondasun eta ekoizpen faktoreen multzoa. 
b) Enpresarenak diren ondasun eta eskubideen multzoa. 
c) Enpresarenak diren ondasun, eskubide eta obligazioen multzoa. 

 
Erantzuna: c) 

 
36. Zer da errotazio edo maniobra fondoa?: 

a) Pasiboarekin finantzatzen den aktibo arruntaren zatia da. 
b) Epe luzerako baliabideekin (pasibo ez arruntarekin eta ondare garbiarekin) finantzatzen 

den aktibo arruntaren zatia da. 
c) Aktibo ez arruntaren eta pasibo arruntaren artean dagoen aldea da. 

 
Erantzuna: b) 

 
37. Zer da porrota? 

a) Kaudimengabezia-egoera, enpresaren ondarea ez baita nahikoa zor guztiei 
erantzuteko. 

b) Likideziarik gabeko egoera, enpresak ez baitu erabilgarritasunik zorrei epemugan aurre 
egiteko. 

c) Defizit-egoera, kontabilitate liburuak ez baitira modu legalean eraman. 
 

Erantzuna: a) 
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38. Balantze hau kontuan hartuz kalkulatu maniobra fondoa eta azaldu erantzunaren 

esanahia. 
 

AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 
PASIBOA 

A-Aktibo ez arrunta 
Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Bihurgarria 

Bezeroak 
Erabilgarria 

Bankuak k/k 

 
28.200 

1.600 
6.000 

 
 

400 
 

10.000 
 

800 

35.800 
 
 
 

11.200 
400 

 
10.000 

 
800 

 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
16.000 

 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

16.000 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 47.000 GUZTIRA 47.000 
 
Erantzuna: 
MF= AZ-PZ ====================MF=11.200-8.600=2.600 
AZ=400+10.000+800=11.200 
PZ=8.600 
Enpresa honen maniobra fondoa positiboa da, honek esan nahi du epe motzerako aktiboa 
finantzatzeko finantza baliabide finkoak erabiltzen dituela. Oraingoz behintzat ez dago 
ordainketa-etendura arriskurik (ordainketa-etendura egoera batean enpresak ezin dio epe 
motzeko zorrei aktibo zirkulatzailea likidatuz aurre egin). 
 

39. Ondare elementu hauek izanik, kalkulatu altxortegiko nahiz bermeko ratioak, eta 
interpretatu emaitzak. 

 
AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 

PASIBOA 
A-Aktibo ez arrunta 

Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko 
elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Merkatari zordunak 

Bezeroak 
Diruzaintza 

Bankuak k/k 

 
29.200 

1.600 
6.000 

-1.000 
 
 

400 
 

10.000 
 

800 

35.800 
 
 
 
 

11.200 
400 

 
10.000 

 
800 

 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
Erretserbak 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
14.000 
12.000 

 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

16.000 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 47.000 GUZTIRA 47.000 
 

Erantzuna: 
 

                      Bihurgarria + Erabilgarria           10.000+800 
Altxortegia A = ---------------------------------- =    ------------------- = 1.25 
                                   PZ                                      8.600 
 
Froga azido moduan ere ezagutzen da eta enpresak epe motzerako zorrak ordainketa-
etendurarik gabe ordaintzeko duen gaitasuna adierazten du. Likidazio arazorik izan ez 
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dezan 1 baino zertxobait handiagoa izan behar du. 1 baino askoz altuagoa balitz enpresak 
likidazio gehiegi izango luke, hau da, errendimendurik gabeko aktiboak. 
 
 
                            Aktibo erreala               47.000 
Bermea  B =---------------------------- = ---------------------  =1.51 
                       Galdagarri guztia         22.400+8.600 
 
Ratio honi epe luzerako kaudimena edo porroterako tartea ere deitzen zaio. Emaitzak 1 
baino altuagoa eta ia 2 izan behar du. Balioa 1 baino baxuagoa baldin bada, porroterako 
arrisku garbia dago. 
 

40. MONET, S.A. enpresak honako ondare elementuak aurkezten ditu, guztiak ere 
eurotan adieraziak:  
Dirua bankuetan: 800  
Hornitzaileei zor diena: 8.600  
Garraiorako ibilgailua: 6.000  
Banku batetik jasotako epe luzerako mailegua: 22.400  
Biltegiko eraikina eta bulegoak: 28.200  
Izakinetako salgaiak: 400  
Bulegoko altzariak: 1.600  
Bezeroengandik kobratzeko eskubideak :16.000 
Kapitala: 16.000 
Datu hauekin egin ariketa hau:  
Egin egoeraren balantzea ondare-masatan antolatuta.. 
 
Erantzuna: 

 
AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 

PASIBOA 
A-Aktibo ez arrunta 

Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko 
elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Merkatari zordunak 

Bezeroak 
Diruzaintza 

Bankuak k/k 

 
29.200 

1.600 
6.000 

-1.000 
 
 

400 
 

10.000 
 

800 

35.800 
 
 
 
 

11.200 
400 

 
10.000 

 
800 

 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
Erretserbak 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
14.000 
12.000 

 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

16.000 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 47.000 GUZTIRA 47.000 
 
41. Zein dira urteko ezinbesteko kontuak? 

a) Balantzea eta galera eta irabazien kontua. 
b) Balantzea, galera eta irabazien kontua, egoera-aldaketak ondare garbian eta memoria. 
c) Galera eta irabazien kontua eta memoria. 
 
Erantzuna: b) 

 
42. Zer adierazten du likidezia- edo kaudimen-ratioak? 

a) Aktibo zirkulatzailearen eta epe motzerako zorren arteko harremana. 
b) Inbertsioak hautatzeko irizpide bat da. 
c) Guztira salmentengatik izandako diru-sarreren eta ustiapen-gastuen arteko aldea da. 
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Erantzuna: a) 
 

43. Zein da finantza-analisiaren helburua? 
Finantza-analisiak enpresak epe labur eta luzera bere finantza-obligazioei erantzuteko 
gaitasunik izango ote duen aztertzea du helburu. 
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PROBARAKO ADIBIDEA 

 
Hauek izango dira azterketak izango dituen zati ezberdinak eta zati horietako bakoitzak izango dituen 
puntuak:  
 

- 2 Galdera teoriko, guztira 3 puntu. Galdera bakoitzak gehienez ere 1,5 puntu izango 
ditu.  

- 2 galdera, guztira 4 puntu. Atal honetan ikasleak 3 galderetatik 2 egin beharko ditu. 
Galdera bakoitzak gehienez ere 2 puntu izango ditu.  

- Test moduko 10 galdera. Galdera bakoitzak hiru edo lau erantzun posible izango ditu 
baina bakarra izango da zuzena. Ariketak guztira 3 puntu balio ditu, zuzena den erantzun 
bakoitzak 0,3 puntu balio ditu baina erantzun oker bakoitzak 0,1 puntu kentzen ditu eta ez 
erantzuteak ez du ez punturik eman ez kentzen. Atal honen puntuazio osoa ez da inolaz 
ere negatiboa izango.  

- Galdera teorikoetan nahiz ariketetan atal bakoitzaren balorazioa eta zuzentzeko 
irizpideak letra etzanez eta tamaina txikiagoan azalduko dira. 

 
 
 
Galdera teorikoak 
 
1. Eman merkataritza-estrategia planifikatzerakoan aplikatuko zenituzkeen merkatuaren eta 

produktuen segmentaziorako hiru irizpide (ez dute zertan berdinak izan behar). (0,5 puntu egoki 
identifikatu eta aplikatutako segmentazio-irizpide bakoitzak)  
 

2. Enpresa bateko aktiboa eta pasiboa osatzen duten ondare-masen artean nolabaiteko oreka bat 
egon behar da, eta oreka hori hainbat prozeduren arabera balioesten da. Horietako bat 
maniobra-fondoa delakoa edo kapital zirkulatzailea da. Zer da eta zein esanahi du emaitzako 
zeinuak? Arrazoitu erantzuna eta eman zenbakizko adibide erraz bat. (0,5 definizio zuzenagatik, 
0,5 emaitzaren zeinuak duen esanahiagatik eta 0,5 adierazpen grafikoagatik) 

 
 
 
Ariketak 
 
Hiru ariketa hauetatik aukeratu bi 
 
1. FULSTER, S.A. enpresak honako ondare-elementu hauek ditu, guztiak ere eurotan emanak:  

Dirua bankutan: 800  
Zorrak hornitzaileekin:  8.600  
Garraiorako ibilgailua: 7.000  
Banku batek emandako epe luzerako mailegua: 22.400  
Biltegi eta bulegoetarako eraikina: 28.200  
Salgaiak izakinetan: 400  
Bulegoko altzariak: 1.600  
Erreserbak: 1.500 
Bezeroei kobratzeko eskubideak: 10.500 
Kapitala: 16.000
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Aurreko datuen arabera, egin bi ariketa hauek:  
a) Egin balantzea ondare-masetan antolatuta (puntu 1)  
b) Kalkulatu maniobra-fondoa eta interpretatu erantzuna (0,5 puntu)  
c) Kalkulatu altxortegi-ratioa eta interpretatu erantzuna (0,5 puntu) 

 
2. Dakigunez, enpresa batek 12.000 unitate saltzeko, 3.600.000 euroko kostu aldagarriak ditu eta 

2.000.000 euroko kostu finkoak, eta unitate bakoitzaren salmenta-prezioa 1.100 euro da. 
 
a) Esan zein den itopuntua. (0,5 puntu) 
b) Azaldu zein den emaitza horren esanahi ekonomikoa. (0,5 puntu) 
c) Egin adierazpen grafikoa. (0,5 puntu) 
d) Enpresariak 1.000.000 euroko etekina lortu nahi baldin badu, zenbat unitate saldu beharko lituzke? 

(0,5 puntu) 
 

3. Beheko taulan EAEko 2003ko datuak daude:  
 

Biztanleria osoa: 1.788.900 
Emakume okupatuak: 371.900 
Emakume langabetuak: 45.500 
Gizon okupatuak: 525.400 
Gizon langabetuak: 39.300 

 
Kalkulatu: 
a) Biztanleria aktiboa (0,5 puntu) 
b) Biztanleria ez-aktiboa (0,5 puntu) 
c) Jarduera-tasa (0,5 puntu). 
d) Emakumeen langabezia-tasa (0,5 puntu) 

 
 
Test moduko galderak 
 
Borobildu erantzun zuzena 

 
1. Hauetako zein da bigarren sektoreko enpresa? 

a) Meatzen ustiaketa  
b) Artirina fabrikatzea  
c) Bideo-banaketa 

 
 
2. Aukera hauetako zeinek igotzen du laneko produktibitatea? 

a) Lana igotzeak 
b) Lanaldia igotzeak 
c) Kapital-ondasunak modernizatzeak 
d) Soldatak igotzeak 

 
 
3. Noiz gertatzen da stock haustura bat? 

a) Ekoizpenari aurre egiteko adina izakinik ez dagoenean 
b) Bildutako salgaiak hausten direnean 
c) Izakinak segurtasun-stocketik behera daudenean 

 
 
4. Marketing mixak: 

a) Merkataritza departamentuak egiten duen finantzaketa nahasketari egiten dio erreferentzia 
b) Produktuari, prezioari eta merkatua segmentatzeari dagozkion estrategiak nahasten ditu. 
c) Produktuari, prezioari, sustapenari eta banaketari buruzko erabakiak konbinatzen ditu. 
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5. Zer adierazten du likidezia edo kaudimen ratioak? 
 

a) Aktibo zirkulatzailearen eta epe laburrerako zorren arteko harremana 
b) Inbertsioak hautatzeko irizpide bat da 
c) Enpresak zor asko dituen adierazten du 

 
 
6. Zer da ondare-masa? 

a) Ondarea osatzen duten elementu guztiak 
b) Esanahi ekonomiko-finantziario berbera duten elementuen taldea 
c) Duten esanahiagatik ekonomikoki berdin balioesten ez diren elementuak  

 
 

7. 2004an Euskadiko prezioen indizea % 3,1 igo baldin bazen eta NPG nominala % 3,7, zera esan 
dezakegu: 

a) NPG erreala ez da aldatu. 
b) NPG erreala igo egin da. 
c) NPG erreala jaitsi egin da. 

 
 
8. Ez da zerga-politikako neurria: 

a) Gastu publikoa haztea 
b) Zergak murriztea 
c) Zirkulazioan dagoen diru-kopurua kontrolatzea 
d) Funtzionarioen soldaten igoera geldiaraztea 

 
 
9. Mikroekonomiak hainbat alderdi aztertzen ditu, besteak beste: 

a) Produktu Nazionala. 
b) Errenta Nazionala 
c) enpresa baten portaera  
d) inflazioa 

 
 
10. Merkatu-ekonomiek beheko eragozpenak dituzte: 

a) Errentaren banaketa desberdina  
b) Ezegonkortasun ekonomikoa  
c) Zenbait enpresen gehiegizko boterea 
d) Goiko guztiak zuzenak dira 
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PROBARAKO ADIBIDEEN ERANTZUNAK 

 
 
Galdera teorikoak 
 
1. Eman merkataritza-estrategia planifikatzerakoan aplikatuko zenituzkeen merkatuaren eta 

produktuen segmentaziorako hiru irizpide (ez dute zertan berdinak izan behar). (0,5 puntu egoki 
identifikatu eta aplikatutako segmentazio-irizpide bakoitzak)  
 
Erantzuna: 
 
Aukera daitezkeen irizpideen zerrenda oso luzea izan daitekeenez, segmentazio-aukera batzuk 
besterik ez ditugu emango hemen. Enpresa bakoitzak nahi adina bana dezake merkatua, eta gainera, 
irizpide anitzeko segmentazioa egin dezake. Adibidez, honako sailkapen hau ezarri dezake: klase 
altukoak diren eta goi-mailako ikasketak dituzten gizon helduak.  

Sexuaren araberako segmentazioa. Bi zati berdinetan banatzen du merkatua. Kontsumitzailearen 
sexuaren arabera ezaugarri ezberdinak eskaintzen dituzten produktuak fabrikatzen dira. Adibidez, 
perfumeak; izena, itxura eta usaina ezberdinak izango dira produktua gizon batek edo emakume 
batek kontsumituko badu. Sexuaren araberako segmentazioa izaten duten produktuen adibideak: 
garbigailua, bizarra kentzeko makinak, perfumeak, arropa… 

Adinaren araberako segmentazioa. Produktu baten aurkezpena eta publizitateko eslogana ezberdinak 
izango dira kontsumitzaileen adina bat edo bestea izan. Adibidez, xanpu baten kasuan begietan min 
egiten ez duela nabarmenduko da haurrei zuzendutakoa bada, eta usaina edo edertasuna 
nabarmenduko da helduei zuzendutakoa bada. Adinaren araberako segmentazioa izaten duten 
produktuen adibideak: jostailuak, ipuinen liburuak, arropa… 

Diru-sarreren mailaren araberako segmentazioa. Produktu baten ezaugarriek produktu horren 
prezioan eragiten dute, eta beraz, errenta-maila zehatz bateko kontsumitzaileei zuzendutakoa izaten 
da. Diru-sarreraren mailaren araberako segmentazioa izaten duten produktuen adibideak: autoak, 
motozikletak… 

Familia-motaren araberako segmentazioa. Irizpide honen arabera seme-alabarik gabeko familiak, 
seme-alaba bat edo bi dituztenak, familia ugariak… bereizi daitezke, adibidez. Auto familiarrak edo 
monobolumenak… 

Bizimodua. Pertsona bat nola bizi den, denbora librea zertan ematen duen, bere iritzi politikoak eta 
erlijiosoak, kirolak praktikatzen dituen ala ez… definitzen du bizimoduak. Pertsona baten bizimoduak, 
beraz, bere beharrak mugatuko ditu hein handi batean. Horregatik, merkatuen segmentazioan asko 
erabiltzen den aldagaia da hau. Adibideak: janzteko arropa, kiroletako arropa… 

Etab. 

 
2. Enpresa bateko aktiboa eta pasiboa osatzen duten ondare-masen artean nolabaiteko oreka bat 

egon behar da, eta oreka hori hainbat prozeduren arabera balioesten da. Horietako bat 
maniobra-fondoa delakoa edo kapital zirkulatzailea da. Zer da eta zein esanahi du emaitzako 
zeinuak? Arrazoitu erantzuna eta eman zenbakizko adibide erraz bat. (0,5 definizio zuzenagatik, 
0,5 emaitzaren zeinuak duen esanahiagatik eta 0,5 adierazpen grafikoagatik) 
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Erantzuna: 
 
Maniobra fondoa aktibo arruntaren zati bat da (epe laburrerako inbertsioak) eta ondare garbiko eta 
pasibo ez arrunteko fondoekin dago finantzatua. 

 
• Emaitza positiboa baldin bada, esan nahi du enpresako 

baliabide finkoek aktibo arruntaren zati bat finantzatzen 
dutela eta enpresak operazio-tartea duela, aktibo 
arruntarekin bere pasibo arrunt guztia likidatu baitezake 
eta, hala ere, oraindik tarte edo maniobra-fondo hori du. 

 
• Maniobra-fondoa negatiboa balitz, esan nahi du epe 

luzerako inbertsioetatik zati bat (aktibo ez arrunta) 
pasibo arruntak finantzatzen duela, ondorioz, enpresak 
arazoak izango lituzke zorrak ordaintzeko eta 
ordainketa-etenduratik hurbil legoke. 

 

 
Aktibo 

Ez 
Arrunta 

 
 
 

Aktibo 
Arrunta 

Ondare 
Garbia 

 
Pasibo 

Ez 
Arrunta 

 
 
 

Pasibo 
Arrunta 

 

Maniobra 
Fondoa 
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Ariketak 
 
Hiru ariketa hauetatik aukeratu bi 
 
1. FULSTER, S.A. enpresak honako ondare-elementu hauek ditu, guztiak ere eurotan emanak:  

Dirua bankutan: 800  
Zorrak hornitzaileekin:  8.600  
Garraiorako ibilgailua: 7.000  
Banku batek emandako epe luzerako mailegua: 22.400  
Biltegi eta bulegoetarako eraikina: 28.200  
Salgaiak izakinetan: 400  
Bulegoko altzariak: 1.600  
Erreserbak: 1.500 
Bezeroei kobratzeko eskubideak: 10.500 
Kapitala: 16.000 

 
Erantzuna: 
 
Aurreko datuen arabera, egin bi ariketa hauek:  

a) Egin balantzea ondare-masetan antolatuta (puntu 1)  

 
AKTIBOA ONDARE GARBIA ETA 

PASIBOA 
A-Aktibo ez arrunta 

Eraikinak 
Altzariak eta gauzak 
Garraiatzeko elementuak 

B-Aktibo arrunta 
Izakinak 

Salgaiak 
Bihurgarria 

Bezeroak 
Erabilgarria 

Bankuak k/k 

 
28.200 

1.600 
7.000 

 
400 

 
10.500 

 
800 

36.800 
 
 
 

11.700 
 

400 
 

10.500 
 

800 

A-Ondare garbia 
Kapitala 
Erretserbak 
 
B-Pasibo ez arrunta 
Epe luzerako zorrak 
kreditu-erakundeekin 
 
C-Pasibo arrunta 
Hornitzaileak 

 
16.000 

1.500 
 
 
 

22.400 
 
 

8.600 

17.500 
 
 
 

22.400 
 
 
 

8.600 
 
 

GUZTIRA 48.500 GUZTIRA 48.500 
 
b) Kalkulatu maniobra-fondoa eta interpretatu erantzuna (0,5 puntu)  

  

Erantzuna: 
MF= AZ-PZ= 11.700-8.600= 3.100 
AZ= 400-10.500+800=11.700 
PZ= 8.600 
Esan nahi du enpresak 3.100€ erabiltzen dituela pasibo finkotik/baliabide iraunkorretatik aktibo 
zirkulatzailea (epe laburrerako aktiboa) finantzatzeko, beraz, enpresak finantza mailako oreka du, 
ez du zergak ordaintzeko arazorik izango. 
 
 

c) Kalkulatu altxortegi-ratioa eta interpretatu erantzuna (0,5 puntu) 

 
Erantzuna: 
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    Bihurgarria + erabilgarria   10.500+800 
B= --------------------------------- = ------------------- = 1,313 
       Epe laburrerako galdagarria        8.600 

1 baino handiagoa da, beraz, enpresak epe laburrerako zorrak likidatu ditzake ordainketak eteteko 
arriskurik gabe. 

 
 

2. Dakigunez, enpresa batek 12.000 unitate saltzeko, 3.600.000 euroko kostu aldagarriak ditu eta 
2.000.000 euroko kostu finkoak, eta unitate bakoitzaren salmenta-prezioa 1.100 euro da. 
 
a) Esan zein den itopuntua. (0,5 puntu) 
b) Azaldu zein den emaitza horren esanahi ekonomikoa. (0,5 puntu) 
c) Egin adierazpen grafikoa. (0,5 puntu) 
d) Enpresariak 1.000.000 euroko etekina lortu nahi baldin badu, zenbat unitate saldu beharko lituzke? 

(0,5 puntu) 
 
Erantzuna: 

 
      KF         2.000.000 

a) Q= -----------------= ------------------------- = 2.500 unitate 
              1.100-300 

             
 

Kostu 3.600.000 
Aldagarria = ---------------= 300€ 
unitateko       12.000 

 
b) Lortutako emaitza ikusita, enpresaren kostu-egiturari jarraiki, enpresak 2.500 unitate saldu behar 

ditu galerarik ez izateko; 2.500 unitate baino gehiago saltzea lortzen baldin badu, onurak izango 
ditu, bestela, galerak izango ditu. 

 
 

c)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 1.000.000 
   --------------- = 1.250 unitate gehiago saldu behar ditu aipatu irabaziak lortzeko. 

800 
Saldu beharko duen kopurua: 2.500+1.250= 3.750 unitate. 

 
 
 
 
 

P- Ka/u 

CT 

IT CT 
IT 

Q 2.500 u. 

2.000.00
0 

Cf 
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3. EAEko 2003ko ondorengo datu hauekin:  
 

Biztanleria osoa: 1.788.900 
Emakume okupatuak: 371.900 
Emakume langabetuak: 45.500 
Gizon okupatuak: 525.400 
Gizon langabetuak: 39.300 

 
Kalkulatu: 
a) Biztanleria aktiboa (0,5 puntu) 
b) Biztanleria ez-aktiboa (0,5 puntu) 
c) Jarduera-tasa (0,5 puntu). 
d) Emakumeen langabezia-tasa (0,5 puntu) 
 
Erantzuna: 

 
a) Biztanleria aktiboa 

Biztanleria aktiboa lan egiteko adina izanda lan egin nahi dutenek osatzen dute, hots, langabetu 
eta okupatuen arteko batura. Horrela, gizonezko aktiboen kopurua honako hau da: 
525.400+39.300= 564.700 
Emakumezko aktiboen kopurua, berriz, honako hau da: 371.900+45.500 = 417.400 

b) Biztanleria ez-aktiboa 
Biztanleria ez-aktiboa =1.788.900 - 982.100=806.800 

c) Jarduera-tasa. 
Jarduera-tasa, biztanleria aktiboaren eta biztanleria osoaren arteko harremana da.. 
Jarduera-tasa: 982.100/1.788.900 = 54.8% 

d) Emakumezkoen langabezia-tasa. 
Emakumezko langabeen eta biztanleria aktiboaren arteko zatidura da: 
45.500/417.400=% 10,9 

 
Test moduko galderak 
 
Borobildu erantzun zuzena 
 
1. Hauetako zein da bigarren sektoreko enpresa? 

a) Meatzeen ustiaketa  
b) Artirina fabrikatzea  
c) Bideo-banaketa 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: b) 

 
 
2. Aukera hauetako zeinek igotzen du laneko produktibitatea? 

a) Lana igotzeak 
b) Lanaldia igotzeak 
c) Kapital-ondasunak modernizatzeak 
d) Soldatak igotzeak 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: c) 

 
 
3. Noiz gertatzen da stock haustura bat? 

a) Ekoizpenari aurre egiteko adina izakinik ez dagoenean 
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b) Bildutako salgaiak hausten direnean 
c) Izakinak segurtasun-stocketik behera daudenean 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: a) 

 
 
4. Marketing mixak: 

a) Merkataritza departamentuak egiten duen finantzaketa nahasketari egiten dio erreferentzia 
b) Produktuari, prezioari eta merkatua segmentatzeari dagozkion estrategiak nahasten ditu. 
c) Produktuari, prezioari, sustapenari eta banaketari buruzko erabakiak konbinatzen ditu. 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: c) 

 
5. Zer adierazten du likidezia edo kaudimen ratioak? 
 

a) Aktibo zirkulatzailearen eta epe laburrerako zorren arteko harremana 
b) Inbertsioak hautatzeko irizpide bat da 
c) Enpresak zor asko dituen adierazten du 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: a) 

 
 
6. Zer da ondare-masa? 

a) Ondarea osatzen duten elementu guztiak 
b) Esanahi ekonomiko-finantziario berbera duten elementuen taldea 
c) Duten esanahiagatik ekonomikoki berdin balioesten ez diren elementuak  

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: b) 

 
 
7. 2004an Euskadiko prezioen indizea % 3,1 igo baldin bazen eta NPG nominala % 3,7, zera esan 

dezakegu: 
a) NPG erreala ez da aldatu. 
b) NPG erreala igo egin da. 
c) NPG erreala jaitsi egin da. 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: b) 

 
8. Ez da zerga-politikako neurria: 

a) Gastu publikoa haztea 
b) Zergak murriztea 
c) Zirkulazioan dagoen diru-kopurua kontrolatzea 
d) Funtzionarioen soldaten igoera geldiaraztea 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: c) 
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9. Mikroekonomiak hainbat alderdi aztertzen ditu, besteak beste: 

a) Produktu Nazionala. 
b) Errenta Nazionala 
c) enpresa baten portaera  
d) inflazioa 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: c) 

 
 
10. Merkatu-ekonomiek beheko eragozpenak dituzte: 

a) Errentaren banaketa desberdina  
b) Ezegonkortasun ekonomikoa  
c) Zenbait enpresen gehiegizko boterea 
d) Goiko guztiak zuzenak dira 

 
Erantzuna: 
 
Erantzun zuzena: d) 
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PROBAKO GALDEREN ETA EZAGUTZA ADIERAZLEEN ARTEKO ELKARREKIKOTASUNAK 
 

Galdera teorikoak Ezagutza-adierazleak 
1 2.21 
2 3.3 – 3.4 - 3.5 

Ariketak Ezagutza-adierazleak 
1 3.5 – 3.6 - 3.7 
2 2.17 - 2.18 
3 1.8 

Test moduko 
galderak 

Ezagutza-adierazleak 

1 2.3 
2 2.14 
3 2.10 
4 2.22 
5 3.6 
6 3.1 
7 1.7 
8 1.6 
9 1.1 

10 1.3 
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PROGRAMAZIOA ETA IKASKETARAKO BALIABIDEAK 

 
 
• PROGRAMAZIOA 
 
MODULUAREN IKUSPEGI OROKORRA 
 
Modulu honek 3 eduki-bloke ditu, bata bestetik askeak dira, eta ekonomiaren eta enpresa 
antolakuntzaren eremuan oinarrizkotzat jotzen diren gaiak biltzen dituzte. 
  
Lehen blokeak ekonomiarako sarreratzat hartzen diren gaiak biltzen ditu: harreman 
ekonomikoak, merkatuaren funtzionamendua, ekonomia-sistemak... Bigarren blokean enpresa 
munduarekin lotutako oinarrizko edukiak aztertzen dira. Enpresen sailkapena egingo da 
tamainaren arabera, izaera juridikoaren arabera etab. eta arlo bakoitzean dituzten funtzio 
nagusienak aztertuko ditugu. Hirugarren eta azken blokean enpresa-ondareari nahiz ondare- 
eta finantza-azterketari dagozkien eduki errazak aztertuko dira. 
 
Moduluaren oinarria 9 ikasketa-unitatek (IU) osatzen dute; hona hemen labur-labur azalduta.  
  

Eduki-blokeak Ikasketa 
Unitateak 

Izendapena Ordu 
kopurua 

IU 1 Jarduera ekonomikoa eta ekonomia-
sistemak 

6 ordu 1. Ekonomia: Puntu 
orokorrak IU 2 Makroekonomiaren oinarrizko puntuak 12 ordu 

IU 3 Enpresa eta ingurunea 8 ordu 
IU 4 Hornikuntza 10 ordu 
IU 5 Ekoizpena 8 ordu 
IU 6 Marketinga 6 ordu 

2. Enpresa: Kanpo-
esparrua eta 
jarduera eremuak 

IU 7 Finantzaketa eta enpresan inbertitzea 10 ordu 
IU 8 Enpresa-ondarea 15 ordu 3. Ondarea eta 

enpresaren 
kontuak 

IU 9 Kontabilitateko egoera-orriaren 
azterketarako sarrera 

15 ordu 

 
 
1. Ikasketa Unitatea: JARDUERA EKONOMIKOA ETA EKONOMIA SISTEMAK (6 ordu) 
 
IU hau lehen blokearen sarrera da. Garrantzitsuena da ikastea guztiok garela ekonomia, 
jarduera ekonomikoa gizakiak betetzen dituen jardueren artetik beste bat gehiago dela, helburu 
nagusiena baliabide eskasekin salgaiak ekoiztea dela, mugaezinak diren beharrak 
asebetetzeko, eta horretarako erabakiak hartu behar direla, hala nola, zer ekoiztu? Nola 
ekoiztu? Eta zeinentzat ekoiztu?, eta ulertzea, aipatu galderei emandako erantzun ezberdinek 
eman dietela bide merkatu libreko eta ekonomia planifikatuko ekonomia-sistemei.  
 
Garatuko diren jarduerak izango dira, merkatu libreko eta ekonomia planifikatuko sistemak 
ezberdindu eta bereiztea, eta aukera kostuaren eta efizientzia ekonomikoaren kontzeptuak 
ulertzea. 
 
2. Ikasketa Unitatea: MAKROEKONOMIAREN OINARRIZKO PUNTUAK (12 ordu) 
 
IU honen helburua da ikasleek honako hauek ezagutzea: 
- Makroekonomia aztertzeko oinarrizko puntuak, hala nola, eskari eta eskaintza 

agregatuaren kontzeptuak eta estatuak jarduera ekonomikoan zerga eta moneta politikaren 
bitartez duen esku-hartzearen eraginak. 

- Ekonomiaren magnitude eta adierazleen erabilgarritasuna ekonomiaren egoera 
interpretatzeko garaian. 
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Burutu beharreko jarduerak honako hauekin lotutako ariketak eta galderak izango dira: zerga- 
-politika nagusienak identifikatzea eta politika horiek jarduera ekonomikoan duten eraginaren 
dedukzioa, ekonomiaren magnitude eta adierazle nagusienak bereizi eta interpretatzea eta, 
hala badagokio, jarduera tasa, langabezi tasa biztanle aktiboen tasa etab. kalkulatzea.  
 
 
3. Ikasketa Unitatea: ENPRESA ETA INGURUNEA (8 ordu) 
 
IU honek enpresaren mundurako sarrera bat egiten du. Unitate honen helburua da ikasleek 
ekoizpen-sektoreak zein diren ezagutzea eta enpresa bakoitzari berea egokitzea, enpresak 
burutzen duen jardueraren arabera, ezar ditzatela ETE eta multinazionalen arteko 
ezberdintasunak eta bereiz ditzatela zehaztasun handiagoarekin enpresek izan ditzaketen 
forma juridiko nagusienak. Azkenik, eta bloke honetako gainerako IUen sarrera gisa, ezagutu 
ditzatela zein departamentutan antolatzen diren enpresak eta zien diren horien funtzio 
nagusiak. 
 
Jarduera gehienak enpresak sailkatu, ezberdindu eta bereiztearekin lotuta egongo dira, 
tamainaren, jardueraren eta forma juridikoaren arabera. 
 
 
4. Ikasketa Unitatea: HORNIKUNTZA (10 ordu) 
 
IU honetako garrantzitsuena da ikasleek hornikuntzari buruzko kontzepturik oinarrizkoenak 
ezagutzea: hornikuntzaren funtzioa, dakartzan kostuak, stock hausketa, eskari optimoaren 
eredua, inbentarioak kudeatzeko ABC eredua eta izakinak balioesteko LIFO, FIFO eta PMP 
irizpideak. 
 
Burutuko diren jarduera garrantzitsuenak izango dira, inbentarioen kudeaketa, kalkulu ariketa 
errazak eta grafikoan eskaera puntua, gutxieneko stock-a eta eskaera optimoaren bolumena 
adieraztea, eta izakinak neurtzeko biltegiko sarrera eta irteera fitxak betetzea LIFO, FIFO eta 
PMP irizpideak erabiliz. 
 
 
5. Ikasketa Unitatea: EKOIZPENA (8 ordu) 
 
IU honetatik garrantzitsuena da ekoizpena eta produktibitatea bereizten jakitea, kostuaren 
kontzeptua ezagutzea eta kostu aldagarria/finkoa nahiz kostu zuzena/zeharkakoa ezberdintzea, 
eta zehazten jakitea zein ekoizpen mailatik aurrera hasten den enpresa irabaziak izaten. 
 
Gehien egingo diren jarduerak honako hauekin lotutako ariketa edo galderak izango dira: 
produktibitate, ekoizpen eta kostu kontzeptuak, faktore baten produktibitatea kalkulatzea eta 
ondoren errentagarritasunaren atalasea edo puntu hila deritzonaren formula aplikatzeko 
ariketak eta adierazpen grafikoa. 
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6. Ikasketa Unitatea: MARKETINGA (6 ordu) 
 
IU honetan garrantzitsuena da marketingaren lotutako oinarrizko kontzeptuak ezagutzea 
(merkatuaren azterketa, merkatua segmentatzea, merkatu-kuota, marketing-mix). 
 
Gehien egingo diren ariketak izango dira, merkatua aztertzeko faseak identifikatzea, merkatuko 
oinarrizko segmentuak eta marketing-mixeko osagaiak identifikatzea. 
 
 
7. Ikasketa Unitatea: FINANTZAKETA ETA ENPRESAN INBERTITZEA (10 ordu) 
 
IU honen helburua da, enpresaren finantzaketa iturrien arteko ezberdintasunak ezartzea, batez 
besteko heltze-aroaren kontzeptua ezagutzea azpi-aroak ere identifikatuz, inbertsioak 
hautatzeko metodoen artean bereiztea, hots, VAN, TIR eta PAY-BACK metodoen artean, horiek 
erabiliz hainbat aukeren artean inbertsiorik merkeena hautatzeko edota inbertsioa aurrera 
eraman daitekeen edo ez erabakitzeko. 
 
Gehien egingo diren ariketak izango dira, finantzaketa iturrien artean bereiztea, sailkatzea eta 
ezberdintasunak ezartzea, batez besteko heltze-aroa bereiztea eta VAN, TIR eta Pay-back 
formulak aplikatuz ariketak egitea. 
 
 
8. Ikasketa Unitatea: ENPRESA-ONDAREA (15 ordu) 
 
IU honetako garrantzitsuena da, ondare, ondare-elementu, ondare-masa, aktiboa, pasiboa eta 
urteko kontuak kontzeptuak ezagutzea, eta ondare-elementu errazak dagozkien ondare-
masetan taldekatzeko eta balantzean kokatzeko gai izan behar dira. 
 
IU hau hertsiki lotuta dago hurrengo IUarekin, kontabilitateko egoera-orriei buruzko azterketa 
jorratzen baitu. 
 
IU honetan gehien egingo diren ariketak izango dira, ondare-masak bereiztea, euren ondare-
elementu bereizgarrienak identifikatzea, ondoren, ondare-elementuen zerrenda erraz batetik 
abiatuta, modu perfektuan egituratutako balantzea osatzeko. 
 
 
9. Ikasketa Unitatea: KONTABILITATEKO EGOERA-ORRIAREN AZTERKETARAKO 
SARRERA (15 ordu) 
 
Ondare eta finantza azterketarako sarrera bat da. IU honen helburua da, balantze errazak 
aztertuz, ondare-egoera ezberdinak identifikatzea, hau da, finantza-egonkortasuna, ordainketa-
etendura eta porrota, eta enpresaren kaudimena eta likidezia aztertzea, alde batera utzita 
enpresaren emaitzen azterketa (analisi ekonomikoa). 
 
IU unitate honekin hasi baino lehen, aurreko IUa egin beharra dago, argi eta garbi izan behar 
baita egoera-balantzea eta bertako ondare-masak nola osatzen diren.  
 
Egingo diren ariketak izango dira, balantze errazak interpretatzea eta maniobra-fondoa nahiz 
likidezia-, altxortegi- eta berme-ratioak kalkulatu eta ondoren aztertzea. 
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Ikasketa unitateen eta ezagutza-adierazleen arteko elkarrekikotasunak 
 
Adierazi berri ditugun IU bakoitzerako ariketak ezagutza-adierazlearen araberakoak izango dira, 
eta horien arteko lotura beheko taulan adierazitakoa da: 
 

Ikasketa 
Unitateak 

Izendapena EZAGUTZA ADIERAZLEAK 

IU 1 Jarduera ekonomikoa eta ekonomia-sistemak 1.1;1.2;-1.3;1.4;-1.5 
IU 2 Makroekonomiaren oinarrizko puntuak 1.6;1.7;1.8;1.9 
IU 3 Enpresa eta ingurunea 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;2;7;2.8 
IU 4 Hornikuntza 2.9;2.10;2.11;2.12;2.13 
IU 5 Ekoizpena 2.14;2.15;2.16;2.17;2.18 
IU 6 Marketinga 2.19;2.20;2.21;2.22 
IU 7 Finantzaketa eta enpresan inbertitzea 2.23;2.24;2.25 
IU 8 Enpresa-ondarea 3.1;3.2;3.3;3.7;3.8 
IU 9 Kontabilitateko egoera-orriaren azterketarako 

sarrera 
3.4;3.5;3.6;3.9;3.10 

 
Aplikatu beharreko metodologia: 
 
Metodologia prestatzerakoan erreferentziatzat ezagutza-adierazleak hartzea komeni da, berez 
luzeak diren edukiak laburtzeko mekanismo gisa formulatu baitira. Adierazle horiek 
menderatzeak bermatuko du sarrera-froga gainditzea. 
 
Hiru blokeak ez daude elkar lotuta. Modulua prestatzeko orduan bloke bateko IUak batera 
lantzea komeni da, baita lehen IUtik hastea ere, sarrera gisa balio izaten baitu. IUen 
sekuentziazioan 1. bloketik hasi gara, publiko orokorrarentzat ezagunagoak direla uste baitugu 
(egunkarietan, telebistan, aldizkarietan... azaltzen diren gaiak dira), eta horrela, ez dago zerotik 
hasi beharrik. Edonola ere, ikasle autodidaktaren irakasleak edozein arrazoirengatik beste 
bloke batetik hastea erabakiko balu, horrek ez luke azken emaitzan eragin behar. 
 
Ariketak bidaltzerakoan ikaslearen errealitate hurbileko adibideak erabiltzea komeni da, esate 
baterako: helburua magnitudeak lantzea baldin bada, Euskal Autonomia Erkidegoko 
langabezia-tasa kalkulatzeko eska daiteke, EUSTATen datuak oinarri, aldiz, helburua enpresak 
sailkatzeari buruzko edukiak lantzea baldin bada, adibide gisa FAGOR, TELEPIZZA etab. har 
ditzaket. 
 
Helburua ez da gai hauek zehatz-mehatz ezagutzea, horien aplikazio-esparruak ezagutu 
besterik ez da egin nahi. Horregatik, buruz ikasi beharreko deskribapenak albo batera utzi eta 
lehentasuna ulermen jarduerek, ariketek eta problemek izango dute. 
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• IKASKETARAKO BALIABIDEAK 
 
Gai hauek prestatzen laguntzeko (prestaketa autodidakta nahiz zuzendua), baliabide eta 
euskarri didaktikoak erabiltzea ezinbestekoa da, eta liburuak izaten dira horien artean 
erabilienak; dena den, geroz eta gehiago erabiltzen dira ikus-entzunezko materialak eta 
material informatikoak. 
 
Modulu hau Batxilergoan ikasitako edukiekin bat dator oinarrian, eta beraz, lehen aipatutako 
IUak prestatzeko, maila horretako edozein testu-liburuk balioko du. Gai horietan egiten den 
sintesia eta ikasleen profila kontuan hartuta, eraginkorragoa izan daiteke goi-mailako heziketa 
ziklora edo unibertsitatera sartzeko sarrera-probak erabiltzea. 
 
Horregatik, ikasketarako beheko testuak eta laguntzak gomendatzen dira: 

 
• Testu-liburua: Ekonomia, Mc Graw Hill argitaletxea. Egilea: Francisco Mochón 

Morcillo. 
• Testu-liburua: Ekonomia eta enpresen antolaketa, Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 

José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández, Montserrat Pina Massachs. 
 
Lagungarri izan daitekeelakoan, behean testu-liburuetako atalak eta IUak lotu dira. Atala 
azaltzeak ez du esan nahi bertako eduki guztiak jakin behar direnik, baizik eta ikasketa-
unitatean eskatzen diren ezagutzak bakarrik atera beharko dira. 
 
 

Ikasketa 
Unitateak 

Testu-liburuak eta atalak 

IU 1 Liburua: Ekonomia, Mc Graw Hill argitaletxea. Egilea: Francisco Mochón Morcillo. 
3. gaia: Ekonomia-sistemen elementu bereizleak. Atalak: 3.1; 3.3; 3.4; 3.5 

IU 2 Liburua: Ekonomia, Mc Graw Hill argitaletxea. Egilea: Francisco Mochón Morcillo. 
5. gaia: Ekoizpena, elkarmenpekotasuna eta biztanleria: Espainiako ekonomiaren kasua. 
Atalak: 5.2 eta 5.3 
10. gaia: Makroekonomia eta nazio-produktua. Atalak: 10.1; 10.3; 10.4 
11. gaia: Ekonomiaren funtzionamendua makroekonomiaren ikuspuntua. Atala: 11.2 
12. gaia: Estatuaren esku-hartzea eta zerga-politika. Apartado12.3 

IU 3 Liburua: Ekonomia, Mc Graw Hill argitaletxea. Egilea: Francisco Mochón Morcillo. 
2. gaia: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Atala: 2.2 
Liburua: Ekonomia eta enpresen antolaketa. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: José 
Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
1. gaia: Enpresa eta ingurunea. Atalak: 1.1; 1.3 eta 1.4 
3. gaia: Enpresen forma juridikoak. Atalak: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 

IU 4 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
5. gaia: Hornikuntza-gunea Atalak: 5.1; 5.2; 5.3 

IU 5 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
6. gaia: Ekoizpen-gunea. Atalak: 6.2; 6.3 eta 6.4 

IU 6 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
7. gaia: Merkataritza gunea Marketinga Atalak: 7.2; 7.3; 7.4; 7.5 7.6 

IU 7 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
9. gaia: Finantzaketarako eta inbertsiorako gunea. Atalak: 9.1; 9.4; 9.5 eta 9.8 

IU 8 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
10. gaia: Enpresaren finantza-egoerak. Apartados10.1;10.3;10.4;10.5 



ENPRESAREN EKONOMIA 
Unibertsitaterako Sarbidea: 25 urtetik gorakoentzat 
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IU 9 Liburua: Ekoizpen faktoreak eta eragile ekonomikoak. Mc Graw Hill argitaletxea. Egileak: 
José Alfaro Jiménez, Clara González Fernández eta Montserrat Pina Massachs 
11. gaia: Enpresaren finantza-egoerak aztertzea I. 11.2. atala, ondarearen azterketa: 
Ondarearen egitura eta oreka 
12. gaia: Enpresaren finantza-egoerak aztertzea II. 12.1 atala, finantza-azterketa: soilik 
altxortegi-ratioei dagokienez; Likidezia eta bermea 

 




