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Introducció

Les empreses que duen a terme operacions de finançament del comerç exterior,
siguin importadores o exportadores, tenen necessitat de finançar-se de manera
adequada. Per això han d’analitzar les diferents modalitats de finançament, tenint
en compte la forma de pagament o cobrament i valorant els costos i riscos que
generen.

En l’apartat “Finançament de les importacions i les exportacions” s’estudia
com les empreses poden optar pel finançament bancari, mitjançant crèdits, prés-
tecs o descomptes bancaris, o pel finançament comercial. S’explica la relació entre
el finançament i el cobrament o pagament en moneda pròpia o en divises, i els
possibles riscos de canvi associats a les diferents possibilitats existents. S’exposa
com es calculen els costos financers d’una empresa tant si demana un préstec en
la moneda del seu país, com si fa una operació financera en divises.

A més del finançament bancari, també s’indica la possibilitat de realitzar un
contracte de lísing tant per a empreses importadores (que actuen com a llogateres
dels béns) com per a empreses exportadores (que s’asseguren el cobrament de la
venda del bé). També es mostra com les empreses poden comptar amb l’ajuda del
crèdit oficial per portar a terme les seves inversions o projectes.

En l’apartat “Altres formes de finançament vinculades als pagaments inter-
nacionals” es mostren alternatives de finançament basades en la gestió dels
cobraments i pagaments. Per una banda, s’explica el finançament especialitzat,
que es basa en l’ús de tècniques de pagament o cobrament com són el facturatge,
el forfetatge i la confirmació. S’introdueixen també els mitjans de pagament
internacionals dels quals es detallen els crèdits documentaris i les remeses, tant
simples com documentàries. A més, es presenta una alternativa de finançament
basada en la permuta de béns, la compensació internacional.

Per assolir els continguts de la unitat és necessari estudiar-los i, sobretot, fer
les activitats pràctiques sobre càlculs de costos financers que poden generar més
dificultats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina la forma de finançament adequada en les operacions de compravenda
internacional, analitzant les diferents modalitats de crèdit, tenint en compte la
forma de pagament/cobrament i valorant els costos i riscs que generen.

• Avalua les diferents formes de finançament de les importacions, analitzant-
ne els i inconvenients i determinant en cada cas els riscos i costos financers
que generen.

• Diferencia les diferents modalitats de crèdits que es poden utilitzar en una
operació d’exportació o venda internacional, en la mateixa divisa de la
facturació i en diferent divisa, calculant en cada cas els riscos i costos
financers que generen.

• Caracteritza altres formes de finançament de les exportacions i projectes
internacionals, com facturatge (factoring), forfetatge (forfaiting), lísing i
finançament de projectes (project finance), entre d’altres.

• Interpreta els principals usos i pràctiques mercantils uniformes en les
operacions de crèdit internacional.

• Gestiona la documentació necessària per a l’obtenció de crèdits vinculats a
les operacions d’importació i exportació de productes i/o serveis.

• Calcula els costos financers i elabora el quadre d’amortització de préstecs
utilitzant l’aplicació informàtica adequada.

• Diferencia fonts primàries de fonts secundàries de finançament d’importa-
cions i exportacions, i en calcula els costos.

• Utilitza la terminologia anglesa habitual en l’operativa de finançament de
comerç exterior.
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1. Finançament de les importacions i les exportacions

Per dur a terme l’activitat de compravenda internacional calen importants recursos
financers. Per disposar d’aquests recursos, les empreses poden optar pel finança-
ment bancari, mitjançant crèdits, préstecs o descompte bancari, o pel finançament
comercial. S’ha de tenir en compte en tots dos casos el risc de canvi derivat de la
fluctuació de les divises. Tant en el finançament de les exportacions com de les
importacions, les empreses poden preferir demanar finançament en una moneda
que no sigui pròpia del seu país pel fet que les condicions financeres siguin millors
que les de la moneda pròpia. A més, es té en compte la moneda en què es fa el
pagament o cobrament de l’operació de compravenda.

D’altra banda, és important saber calcular els costos financers que tindrà una
empresa tant si demana un préstec en la moneda del seu país com si fa una operació
financera en divises.

A més del finançament bancari, les empreses importadores i exportadores poden
fer ús del lísing, que per a les primeres suposa tenir en lloguer un bé i per a les
segones representa poder assegurar-se el cobrament de la venda d’un bé.

Les empreses també poden comptar amb l’ajuda del crèdit oficial per portar a
terme les seves inversions o projectes.

1.1 Risc de canvi en el finançament i la compravenda internacional

Les empreses que fan operacions de compravenda internacionals estan subjectes a
possibles fluctuacions en el valor de les divises, que poden suposar un cost més alt
per a l’importador o uns ingressos menors per a l’exportador. A més, com que les
empreses poden tenir la necessitat de demanar finançament, també pot haver-hi
risc de canvi en el finançament de la compra o de la venda.

El risc de canvi ve donat per les diferències, que poden ser tant positives com
negatives, que es produeixen en les cotitzacions de les monedes utilitzades en les
transaccions durant el temps que transcorre des de la data en què es contracta
l’operació fins a la seva liquidació monetària. Segons si són apreciacions o
depreciacions, poden suposar pèrdues o guanys extraordinaris per a l’importador
o l’exportador que ha participat en l’operació.

Els importadors i exportadors demanen finançament en divises sempre que els
costos financers siguin inferiors als que comporta fer-ho en la seva pròpia moneda.
A més dels costos financers, que inclouen el tant per cent de tipus d’interès i
les diferents comissions bancàries, s’han de tenir en compte l’estabilitat i les
expectatives de fluctuació de la divisa en qüestió. Per exemple, si en un moment
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A la unitat “Instruments
per a la gestió de riscos

de canvi” d’aquest mateix
mòdul hi ha més

desenvolupats els
instruments de cobertura

sobre les variacions de
canvi.

determinat el tipus d’interès de la moneda del propi país és del 2% i la d’un
altre país és de l’1,5%, l’importador o exportador ha de mirar les comissions
bancàries (si són superiors al 0,5%, no té sentit contractar el producte), i també
les expectatives d’apreciació o depreciació de la moneda. Si hi ha expectatives
que la divisa augmenti el valor respecte a la moneda del propi país, hi ha el risc
d’haver de pagar un import més alt que si s’hagués optat pel finançament en la
pròpia divisa tot i l’interès inicial més elevat.

El risc de canvi es pot assegurar fent ús dels diferents instruments de cobertura,
com són l’assegurança de canvi, els futurs sobre divises o les opcions sobre
divises.

El drama dels préstecs en francs suïssos a Hongria

Entre 2003 i 2008, més d’un milió d’hongaresos (el 10% de la població del país) va signar
un préstec hipotecari en francs suïssos als seus bancs. En el moment de la signatura, el
florí, la moneda d’Hongria, estava molt fort respecte del franc suís, que havia perdut valor
en els anys anteriors. Molts hongaresos van aprofitar que els tipus d’interès del franc suís
eren molt baixos (i que els bancs hongaresos animaven a endeutar-se en aquesta divisa)
per comprar-se una casa o un cotxe, amb préstecs de fins a 30-40 anys. S’ha de tenir
en compte que el tipus d’interès del banc central d’Hongria es trobava entre el 6 i el 12%,
mentre que el tipus d’interès a Suïssa es trobava entre l’1,75 i el 2,75%. A més, en aquells
anys la relació franc suís - florí era del voltant de 1 CHF = 150 HUF, és a dir, es necessitaven
150 florins per obtenir 1 franc suís.

El 2012 el tipus de canvi CHF/HUF ja superava els 250 florins per 1 franc suís, i el 2015 va
arribar a una relació de 300 florins per 1 franc suís. Això va significar que molts hongaresos
no van poder pagar els seus préstecs perquè el franc suís es va apreciar moltíssim respecte
del florí. En molts casos s’havia de pagar el doble del que s’havia demanat de préstec,
fet que suposava dedicar íntegrament el sou a pagar el préstec, amb el resultat final de
l’embargament de l’habitatge.

1.1.1 Risc de canvi en l’exportació

L’exportador que fa una venda ha d’intentar que el cobrament sigui en la seva
pròpia moneda, per tal d’evitar el risc de canvi i les possibles conseqüències que té
associat. Donat que cobrar en la pròpia moneda no sempre és possible (els clients
poden tenir cert poder de negociació, sobretot si són importants), s’ha de conèixer
la repercussió que poden tenir per a l’exportació les variacions en el tipus de canvi.
Els exportadors tenen risc de canvi sempre que cobrin la venda en divises, és a dir,
en una moneda que no sigui la seva pròpia. Aquesta divisa pot ser la pròpia del país
de l’importador o una divisa diferent (en aquest cas, l’importador té també risc de
canvi). Per a l’exportador, si la divisa s’aprecia suposa un benefici extraordinari,
donat que cobrarà una major quantitat equivalent a la seva moneda.

Exemple de risc de canvi en el cobrament d’una exportació

Un exportador de Barcelona ven cava per valor de 10.000 dòlars a un client dels Estats
Units el dia 30 de novembre. El client exigeix a l’exportador que el cava sigui pagat en
dòlars. El dia 30 de novembre, el tipus de canvi euro-dòlar és d’1 EUR = 1,15 USD. La data
establerta per al cobrament de la mercaderia és el dia 2 de gener. Aquest dia el tipus de
canvi és d’1 EUR = 1,20 USD, és a dir, el dòlar s’ha depreciat. Per tant, l’exportador rebrà
els 10.000 dòlars per part del seu client, i aquest import serà l’equivalent a 8.333,33 euros
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Les pèrdues o guanys
extraordinaris són aquells
que no es corresponen amb
la pròpia activitat comercial
de l’empresa.

(10.000/1,20) en lloc dels 8.695,65 euros (10.000/1,15) que esperava rebre, és a dir, tindrà
una pèrdua extraordinària de 362,32 euros.

D’altra banda, el finançament d’una exportació es pot portar a terme en la pròpia
moneda del país de l’exportador o en divises. En cas que es faci en divises, aquesta
pot ser la pròpia del país del comprador, és a dir, l’importador, o una altra. Mentre
que quan el finançament es fa en la pròpia moneda no hi ha risc de canvi, quan es
duu a terme en divises sí que n’hi ha i, per tant, es poden produir tant pèrdues com
guanys extraordinaris. En una exportació, si l’exportador demana finançament en
divises té pèrdues quan la divisa en la qual s’ha sol·licitat el finançament s’hagi
apreciat i té guanys quan aquesta s’hagi depreciat.

Exemple de risc de canvi en el finançament d’una exportació

Un exportador de Girona demana un préstec a 30 dies el dia 1 de maig per valor de 10.000
lliures esterlines per finançar la compra de matèria primera que serà utilitzada per fabricar
un producte que s’exportarà a l’Argentina. El tipus d’interès de l’operació és el LIBOR lliura
a 30 dies, el 0,3% mensual, més un diferencial del 0,25%, és a dir, un 0,55% mensual. El
dia en què es demana el préstec la cotització euro/lliura és d’1 EUR = 0,90 GBP. Per tant,
10.000 lliures equivalen a 11.111,11 euros.

El dia 30 de maig, el tipus de canvi euro/lliura és d’1 EUR = 0,88 GBP. Per tant, l’exportador
haurà de retornar el capital i els interessos. De capital, haurà de retornar 10.000 lliures, o
sigui, haurà de lliurar al banc 11.363,64 euros, és a dir, de capital retornarà l’equivalent a
252,53 euros més. A més, els interessos a pagar seran superiors als previstos. Finalment,
pagarà 10.000 x 0,55%, és a dir, 55 lliures, que equivaldran a 62,5 euros (55/0,88) en la
data de retornar el préstec (inicialment estava previst que fossin 61,11 euros).

Per tant, l’exportador pagarà, degut a l’apreciació de la lliura esterlina, un total de 253,92
euros més del que estava previst.

1.1.2 Risc de canvi en la importació

Quan un importador realitza una importació pot pagar en la moneda pròpia del país
de l’importador, en la divisa pròpia del país del proveïdor (l’exportador estranger)
o en una altra divisa, segons el que es negociï amb el proveïdor. En el cas que es
pagui amb la pròpia moneda del país de l’importador, aquest no té risc de tipus de
canvi i, per tant, sap quina quantitat exacta ha de pagar en el moment de la compra.
En el cas que el pagament de la compra s’efectuï en divises, sigui la pròpia del país
del proveïdor o una altra de diferent, l’importador ha de pagar menys en cas que
la divisa es depreciï i més en cas que s’apreciï. Per tant, pot incórrer en pèrdues i
guanys extraordinaris, respectivament.

Exemple de risc de canvi en el pagament d’una importació

Una empresa de Lleida compra bicicletes a una empresa de Mèxic. Donat que és una
empresa petita, el pagament de la mercaderia es fa en pesos mexicans per un valor de
200.000 pesos, que en data de la signatura del contracte, el 19 de maig, equivalen a 9.932
euros. S’estableix que la data del pagament serà el dia 20 de juny. Quan arriba la data
de pagament el pes mexicà s’ha apreciat i la relació euro/pes mexicà és d’1 EUR = 19,5
MXN. Per tant, l’empresa de Lleida haurà de pagar 10.256,41 euros. És a dir, a causa
de l’apreciació del pes mexicà necessitarà 324,41 euros més per pagar l’import de les
bicicletes comprades.
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En el finançament d’una importació, el risc de canvi és igual que el que es dona en
el finançament d’una exportació, és a dir, no hi ha risc de canvi quan el finançament
es demana en la moneda pròpia del país de l’importador, però quan es fa en divises
sí i, per tant, es poden produir tant pèrdues com guanys extraordinaris. Per tant,
si un importador demana finançament en divises, tindrà pèrdues quan la divisa en
la qual s’ha sol·licitat el finançament s’hagi apreciat i guanys quan aquesta s’hagi
depreciat.

Exemple de risc de canvi en el finançament d’una importació

Un importador de Vic demana un préstec a 30 dies el dia 1 de juny per valor de 500.000 iens
japonesos per finançar la compra de mercaderia d’un proveïdor alemany. El tipus d’interès
de l’operació és el LIBOR ien a 30 dies, el 0,2% mensual, més un diferencial del 0,15%, és
a dir, un 0,35% mensual. El dia en què es demana el préstec la cotització euro/ien és d’1
EUR = 129 JPY i, per tant, 500.000 iens equivalen a 3.875,97 euros.

El dia 30 de juny el tipus de canvi euro/ien és d’1 EUR = 126 JPY. Per tant, l’importador ha
de retornar el capital i els interessos. De capital, ha de retornar 500.000 iens, cosa que vol
dir que ha de lliurar al banc 3.968,25 euros. És a dir, de capital retorna l’equivalent a 92,28
euros més. A més, els interessos a pagar són superiors als previstos. Finalment, paga
500.000·0,35%, és a dir, 1.750 iens, que equivalen a 13,89 euros en la data de retornar
el préstec (inicialment estava previst que fossin 13,56 euros). Per tant, l’exportador paga,
degut a l’apreciació del ien, un total de 92,61 euros més del que estava previst.

1.2 Finançament de les importacions

Les empreses que realitzen compres internacionals, és a dir, importacions, poden
tenir la necessitat de finançar-les si no disposen de tresoreria suficient. Es poden
comprar productes de consum, matèries primeres i components o béns d’equip.

Exemple de necessitat de finançament

Una empresa catalana que fabrica cotxes ha creat un nou model de vehicle i necessita
comprar diferents components. Ha trobat un proveïdor de seients a la Xina amb el
qual ha signat un contracte de compravenda per valor de 2 milions de dòlars. Com
que l’empresa catalana no disposa del capital suficient per poder pagar aquesta compra,
decideix demanar un préstec en dòlars (la mateixa divisa amb la qual pagarà els seients)
a la seva entitat financera. Quan cobri la venda dels vehicles venuts tindrà capital suficient
per retornar la totalitat del préstec.

La necessitat de finançament pot ser coberta mitjançant un ajornament del paga-
ment per part de l’exportador (finançament comercial) o demanant finançament a
una entitat financera (finançament bancari), sigui sol·licitant un préstec o un crèdit
o fent ús del descompte bancari.

Les compres es poden pagar en euros o en divises (que pot ser la pròpia del venedor
o una altra), segons el que estableixi el contracte de compravenda corresponent.
A l’hora de demanar finançament hi ha diferents possibilitats: demanar préstec en
euros, en la divisa en la qual es realitza la compra o en una altra divisa.

Per tant, ens trobem amb cinc possibles escenaris: pagar i finançar en euros, pagar
en euros i finançar en divises, pagar en divises i finançar en euros, pagar en divises i
finançar en la pròpia divisa de pagament, i pagar en divises i finançar en una divisa
diferent a la de pagament.
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Es pot donar el cas que l’empresa compradora, tot i que pagui la importació en
euros, obtingui un tipus d’interès més baix finançant-se en una divisa concreta
que no si es financés en la seva pròpia. Quan es dona aquesta situació s’han de
diferenciar dos casos: si es contracta assegurança de canvi i si no es contracta.

Per simplificar els càlculs, s’utilitza la formula de l’interès simple per trobar el
cost financer de cadascuna de les alternatives següents:

• Finançament i pagament en euros

• Finançament en divises i pagament en euros

• Finançament en euros i pagament en divises

• Finançament i pagament en la mateixa divisa

• Finançament i pagament en divises diferents

1.2.1 Finançament i pagament en euros

La situació on no hi ha cap tipus de risc de canvi (tot i que sí que hi haurà risc de
tipus d’interès, si es finança a tipus d’interès variable), és aquella on l’importador
paga la compra en euros i demana el finançament en euros. Perquè es doni aquesta
situació, l’exportador estranger ha d’acceptar cobrar en euros, cosa que suposa
un risc per a ell i és positiu per a l’importador. En aquest cas, l’importador
demana el préstec en euros a una entitat financera, i amb el diner obtingut pagarà
a l’exportador pels béns comprats. La compra realitzada la vendrà als seus clients,
i amb el diner obtingut haurà pagat l’import del préstec i els seus interessos. El
cost financer es correspondria amb el tipus d’interès euríbor més el diferencial del
banc.

Exemple de finançament i pagament en euros d’una importació

Un importador de Badalona compra una mercaderia que li arribarà de la Xina en deu dies.
Com que l’exportador vol cobrar un cop la mercaderia estigui a la fàbrica de l’importador
i l’importador no disposa de tresoreria suficient, l’importador opta per demanar un préstec
a 90 dies per valor de 100.000 euros. El tipus d’interès que li apliquen és del 2% anual,
corresponent a l’euríbor més un petit diferencial. L’importador rep la mercaderia i la ven als
seus clients. Amb el diner ingressat per la venda de la mercaderia, l’importador retorna els
100.000 euros sol·licitats i els interessos corresponents, que seran:

I =
100.000 · 0, 02 · 90

360
= 500 euros

És a dir, haurà de retornar al banc un total de 100.500 euros.

1.2.2 Finançament en divises i pagament en euros

En el cas que el finançament se sol·liciti en divises i el pagament s’efectuï en euros,
el risc de canvi es troba en el finançament. Hi ha dues possibilitats segons si es
contracta una assegurança de canvi o no es té en compte aquesta opció.
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Sense disposar d’assegurança de canvi, l’empresa selecciona una divisa amb tipus
d’interès baix en comparació amb la moneda pròpia del país i que a la vegada sigui
històricament estable, és a dir, que el seu tipus de canvi no fluctuï gaire. Alguns
exemples d’aquestes divises són el dòlar dels Estats Units o el franc suís.

El funcionament consisteix en el fet que l’empresa demana finançament en la
divisa escollida (per exemple, el dòlar americà) per valor dels productes que vol
comprar a un proveïdor estranger. Es canvien per euros les divises obtingudes
en el finançament i amb aquests euros es paga al proveïdor (que es troba en un
altre país). Es venen els productes que s’han comprat (i es cobren en euros).
Quan arriba el venciment del préstec, s’intercanvien (al mercat spot) els euros
obtinguts per la venda dels productes per la divisa en la qual s’hagi demanat el
finançament. Amb les divises obtingudes, es cancel·la el préstec i es paguen els
interessos corresponents.

Hi ha risc de tipus de canvi perquè la divisa escollida pot apreciar-se, és a dir,
incrementar el seu valor. Això fa que el préstec sigui més car de pagar. El
cost financer en aquest cas seria el LIBOR associat a la divisa corresponent i la
diferència positiva o negativa del tipus de canvi.

Exemple de finançament en divises i pagament en euros d’una importació sense
assegurança de canvi

Un importador de Tarragona compra mercaderia a Alemanya per valor de 83.000 euros,
però demana una mica més de diner donat que el tipus de canvi fluctua diàriament. L’import
sol·licitat del préstec a la seva entitat financera, a retornar en 180 dies, és de 100.000
dòlars dels Estats Units (USD), pel qual pagarà un tipus d’interès del 2,3% (incloent-hi el
diferencial cobrat per l’entitat financera). La decisió de demanar-ho en dòlars és perquè els
tipus d’interès en aquell moment són més baixos als Estats Units que a la zona euro. En
total, després de 180 dies, haurà de pagar un interès de:

I =
100.000 · 0, 023 · 180

360
= 1.150 dòlars

Immediatament després canvia al mercat spot els dòlars per euros, a un tipus de canvi
d’1 EUR = 1,20 USD, per poder pagar la importació, és a dir, obté 83.333,33 euros. Amb
aquest diner paga al proveïdor l’import de la compra i ven els productes comprats (i obté
un benefici comercial).

El dia de retornar el préstec ha de retornar el capital i els interessos, és a dir, en total,
101.150 dòlars. Com que el tipus de canvi en aquest moment és d’1 EUR = 1,18
USD, necessita 85.720,33 euros (84.745,76 euros corresponents al capital i 974,57 euros
corresponents als interessos). Per tant, ha tingut un cost financer tant dels interessos
pagats (1.150 dòlars) com de la diferència de canvi (ha de retornar l’equivalent a 84.745,76
euros en lloc dels 83.333,33 euros previstos inicialment).

Quan es disposa d’alguna assegurança de canvi, l’importador pot assegurar el
risc de canvi. En primer lloc, l’empresa demana un préstec en una divisa de
la seva confiança (estable i amb tipus d’interès baix). Les divises obtingudes
s’intercanvien per euros i amb aquests es paga al proveïdor internacional. Es
compra al mercat forward (donat que es vol assegurar el tipus de canvi) la divisa
triada i es venen els euros obtinguts amb la venda dels productes. Al venciment, es
retorna el préstec i els interessos, amb les divises que ha comprat anteriorment al
mercat forward. En aquest cas, no hi ha risc de canvi, donat que s’ha fet una
assegurança del tipus de canvi, però s’ha de tenir en compte que assegurar el
tipus de canvi té un cost addicional derivat de les comissions i del diferencial
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(spread) entre el tipus spot i el forward. A més, s’ha de tenir en compte el cost
dels interessos LIBOR de la divisa escollida.

Exemple de finançament en divises i pagament en euros d’una importació amb
assegurança de canvi

Un importador de Tarragona compra mercaderia al Marroc. El proveïdor marroquí vol que la
mercaderia li sigui pagada en euros. Un cop l’importador ha rebut la mercaderia, demana a
la seva entitat financera un préstec, a retornar en 90 dies, per valor de 252.000 dòlars dels
Estats Units (USD), valor equivalent a l’import de la mercaderia (213.559 euros) segons el
tipus de canvi spot del dia de la contractació del préstec (1 EUR = 1,18 USD) pel qual haurà
de pagar un tipus d’interès del 2,3% (incloent-hi el diferencial cobrat per l’entitat financera).
Canvia les divises obtingudes per euros i obté els 213.559 euros requerits per al posterior
pagament.

L’importador contracta una assegurança de canvi segons la qual el tipus de canvi que se
li aplicarà en la data de retorn del préstec, és a dir, a 90 dies, serà d’1 EUR = 1,185
USD, per assegurar-se de saber exactament el valor que haurà de lliurar al banc per a
cancel·lar el deute. Amb els euros que ha obtingut del préstec paga al proveïdor marroquí.
Posteriorment, ven la mercaderia als seus clients i canvia el diner obtingut a euros per tal
de cancel·lar el préstec demanat. L’importador ha de pagar els interessos del préstec i el
capital, que en total seran:

I =
252.000 · 0, 023 · 90

360
= 1.449 dòlars

I el retorn del capital, de 252.000 dòlars, és a dir, 253.449 dòlars en total.

En la data de venciment el tipus de canvi és d’1 EUR = 1,17 USD, per tant, l’importador
necessitaria 216.623,08 euros per tal de comprar els dòlars necessaris per a cancel·lar el
préstec, però com que va contractar l’assegurança de canvi en què s’assegurava un tipus
d’1 EUR = 1,185 USD, els euros que necessita són:

253.449

1, 185
= 213.881, 01 euros

Com es pot comprovar, tot i que el dòlar s’hagi apreciat, l’importador ha hagut de lliurar la
quantitat que ja coneixia des del moment de signar el préstec. Si no ho hagués assegurat,
l’apreciació del dòlar hauria fet que l’import a retornar fos superior a l’inicialment previst.

1.2.3 Finançament en euros i pagament en divises

En cas que el finançament sigui en euros i el pagament en divises, l’importador,
donat que pagarà amb una moneda que no és pròpia i que pot apreciar-se, assumeix
el risc de canvi en el pagament. Aquest risc és inexistent si el pagament s’efectua
en el moment en què l’exportador envia la mercaderia i augmenta a mesura que
passa el temps.

L’importador decideix finançar-se en euros per tal de no incórrer en un doble risc
de canvi, és a dir, risc en el pagament i risc en el finançament. El funcionament
consisteix a rebre el préstec en euros i canviar-los per la divisa que s’ha pactat en
el contracte de compravenda. Es paga a l’exportador i al venciment del préstec, i
es retorna el préstec a l’entitat financera més els interessos.

Exemple de finançament en euros i pagament en divises d’una importació

Un importador de Barcelona compra mercaderia al Japó per valor de 1.296.200 iens (JPY).
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Com que l’importador, tal com ha pactat amb el seu proveïdor, ha de pagar la mercaderia
en iens, va al banc a demanar un préstec en euros equivalent als iens que necessiti. Si el
dia del pagament el tipus de canvi spot és d’1 EUR = 129,62 JPY, el préstec a 90 dies a un
tipus d’interès de l’1,5% (euríbor més un diferencial) sol·licitat ha de ser de 10.000 euros,
que rebrà de l’entitat financera i que canviarà immediatament, i n’obtindrà 1.296.200 iens.
Amb aquesta quantitat, paga al seu proveïdor i passats els 90 dies hauria de retornar el
préstec de 10.000 euros més uns interessos de

10.000 · 0, 015 · 90
360

= 37, 5 euros

En aquest cas, no hi ha cap risc de canvi en el finançament i com que ha efectuat el
pagament immediatament al seu proveïdor, tampoc hi ha risc de canvi en el pagament.

1.2.4 Finançament i pagament en la mateixa divisa

En cas que l’importador demani finançament i pagament en divises, hi ha risc
de canvi tant en el finançament com en el pagament. L’importador demana un
préstec en la mateixa divisa en què es fa el pagament i amb aquest diner es paga
a l’exportador. En el moment del venciment del préstec, l’importador ven euros i
compra la divisa en què s’ha establert la compravenda, per valor del capital més
els interessos, i cancel·la el prèstec. En el venciment del préstec, el canvi pot
ser favorable (que la divisa es depreciï) o desfavorable per a l’importador (que la
divisa s’apreciï), fet que suposa un benefici o una pèrdua en termes financers.

Aquesta operació es pot dur a terme amb assegurança de canvi o sense assegurança
de canvi. Quan no es fa l’assegurança de canvi, no es pot conèixer el valor de retorn
del préstec i els interessos en la data de venciment.

Exemple de finançament i pagament d’una importació en la mateixa divisa

Un importador rep la mercaderia que ha comprat a Suïssa. Seguidament, donat que ha
de pagar en francs suïssos al seu proveïdor i no té tresoreria suficient, acudeix a la seva
entitat financera. El banc li ofereix un tipus de canvi forward a 90 dies que li assegura un
intercanvi d’1 EUR = 1,2 CHF (en el moment de la sol·licitud el canvi és d’1 EUR = 1,21
CHF), però ho rebutja perquè pensa que el franc suís és bastant estable i no hi ha risc.
Donat que el proveïdor li ha demanat cobrar la mercaderia en francs suïssos, l’importador
pensa que el més adient és demanar el préstec en la mateixa divisa. Demana un préstec a
90 dies per valor de 100.000 francs suïssos (CHF) a l’1% (LIBOR franc suís + diferencial).
Amb els 100.000 CHF que ha rebut, paga al seu proveïdor. Posteriorment, l’importador ven
la mercaderia.

Quan arriba la data de venciment, el tipus de canvi EUR/CHF és d’1 EUR = 1,14 CHF. Per
tant, l’importador ha de lliurar al banc l’import equivalent en euros (ven euros per rebre
francs suïssos) del retorn del capital més els interessos. Per tant, haurà de retornar:

I =
100.000 · 0, 01 · 90

360
= 250 francs s.

Això, a més dels 100.000 francs suïssos de capital. En la data de venciment aquest import
equival a 87.938,60 euros (100.250/1,14). Si hagués contractat l’assegurança de canvi,
hauria de lliurar 100.250

1,2
= 83.541 euros, és a dir, hauria lliurat menys diners. Per tant, ha

tingut un cost financer extraordinari degut a l’apreciació del franc suís.
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1.2.5 Finançament i pagament en divises diferents

El finançament en una divisa diferent de la divisa de pagament és l’opció més
complexa, ja que l’empresa tria una divisa amb un tipus d’interès baix i estable,
diferent de la divisa en què farà el pagament. Es fa d’aquesta manera perquè la
divisa de pagament no és de la confiança plena de l’empresa importadora (perquè
no és estable o perquè els tipus d’interès associats són més elevats). Es pot optar
per assegurar el risc de canvi amb una assegurança de canvi.

El procediment consisteix a demanar un préstec en una tercera divisa diferent de
la divisa de pagament, i vendre aquesta divisa per comprar la divisa amb què es
pagarà al proveïdor. Un cop pagat al proveïdor i realitzada la venda posterior, es
venen els euros obtinguts i es canvien per la tercera divisa per retornar l’import i
els interessos del préstec.

Exemple de finançament i pagament d’una importació en divises diferents

Un importador català compra mercaderia a Mèxic. El seu proveïdor de Mèxic li cobra
en pesos mexicans (MXN) i l’importador, donat l’elevat tipus d’interès del pes mexicà,
decideix endeutar-se en dòlars americans (USD), que tenen un tipus d’interès menor i
menys fluctuació. En primer lloc, l’importador català demana un prèstec a 120 dies pel
valor equivalent als 1.300.000 pesos mexicans al 2,4% d’interés. El tipus de canvi en
aquell moment és d’1 USD = 17,65 MXN i, per tant, sol·licita un prèstec de 73.654 dòlars
americans. Amb el diner rebut, ven els dòlars i compra pesos mexicans amb els quals paga
al seu proveïdor mexicà. L’importador català ven la mercaderia als seus clients i amb els
euros obtinguts en la venda retorna el capital i els interessos del préstec que ha demanat
en dòlars.

En la data de venciment del préstec ha de retornar uns interessos de:

I =
73.654 · 0, 024 · 120

360
= 589, 23 dòlars

I també 73.654 dòlars de capital. El tipus de canvi en el venciment és d’1 EUR = 1,16 USD.
Per tant, ha de lliurar 64.002,78 euros, que li convertiran en 74.243,23 dòlars. Com en tota
operació finançada en divises, s’ha de tenir en compte l’apreciació o depreciació des de la
data de signatura del préstec fins a la data de venciment.

1.3 Finançament de les exportacions

Quan una empresa realitza vendes internacionals, és a dir, exportacions, pot tenir
necessitats de capital per diferents motius, siguin puntuals o per la seva operativa
diària. Aquestes necessitats es poden finançar en euros o en divises. D’altra banda,
el cobrament de les exportacions depèn del poder de negociació d’ambdues parts,
comprador i venedor, que cadascuna de les quals intenta fugir del risc de canvi.

En el procés des de la producció fins a la comercialització l’empresa exportadora
pot necessitar crèdits de prefinançament, quan un exportador rep finançament
durant el període de fabricació o durant l’aprovisionament de les mercaderies
o per finançar l’activitat exportadora en general. A més, l’empresa pot fer
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ús del postfinançament o bestreta d’exportació, que cobreix el període que
transcorre des de l’enviament de la mercaderia fins al cobrament efectiu. Tant el
prefinançament com el postfinançament s’articulen mitjançant préstecs i crèdits.
En el postfinançament, a més, es poden presentar com a garantia les lletres de
canvi, pagarés, crèdits documentaris, xecs, ordres de pagament i remeses simples o
documentàries de l’operació comercial per obtenir una bestreta per part de l’entitat
financera.

Per simplificar els càlculs, en els apartats següents s’utilitza la fórmula del
descompte bancari, és a dir, quan l’exportador realitza postfinançament per trobar
el cost financer de cadascuna de les alternatives.

1.3.1 Finançament i cobrament en euros

Una primera possibilitat en el procés d’exportació és quan tant el finançament com
el cobrament de l’exportació es produeixen en la pròpia moneda, l’euro, en el marc
de la zona euro. Així, no hi ha risc de canvi per a les empreses europees. El fet
que una empresa pugui cobrar en euros pot ser conseqüència d’un elevat poder
de negociació per part de l’empresa venedora (perquè sigui una gran empresa o
disposi d’un producte exclusiu, per exemple).

L’empresa demana finançament en euros i quan hagi cobrat l’exportació al seu
client estranger retornarà el diner finançat.

Exemple de finançament i cobrament d’una exportació en euros

Un exportador català ven tomàquets a un client de Turquia. Està previst que el client li pagui
a noranta dies. L’exportador vol que li anticipin el cobrament i, per tant, presenta a la seva
entitat una lletra de canvi com a garantia de la bestreta. El tipus d’interès serà l’euríbor i
un diferencial per a l’entitat financera, en total un 2%. L’exportador rebrà els 15.000 euros,
que són el valor que tenen els tomàquets que ha venut, i per la bestreta pagarà un interès
de:

I =
15.000 · 0, 02 · 90

360
= 75 euros

que se li descomptarà. Per tant, rebrà 15.000 - 75 = 14.925 euros. Al venciment, a 90 dies,
el client turc haurà pagat el producte i l’exportador pagarà a l’entitat financera 15.000 euros,
que es corresponen amb la devolució del capital.

1.3.2 Finançament en divises i cobrament en euros

En el cas que una empresa demani finançament en divises i cobri en euros hi ha
risc de canvi donat que la divisa pot apreciar-se des que es demana el diner fins
al venciment del deute (per evitar-ho, es pot assegurar), però també pot obtenir
beneficis extraordinaris derivats de la depreciació de la divisa.

L’exportador demana la bestreta en divises (perquè probablement el tipus d’interès
és inferior), posteriorment ven les divises obtingudes i compra euros. El client li
paga en euros. Amb aquests euros, els canvia per la divisa en què ha demanat el
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finançament i, d’aquesta manera, retorna el deute.

Exemple de finançament en divises i cobrament en euros d’una exportació

Un exportador decideix presentar com a garantia a la seva entitat financera una lletra que té
un import de 10.000 euros, d’una venda que va fer a un client d’Israel, que té data prevista
de cobrament de 100 dies per tal que li avanci l’import. L’import de la lletra s’avançarà en
iens japonesos (JPY), amb un tipus d’interès (LIBOR JPY + diferencial) d’1,05%. El banc
calcula l’equivalent de 10.000 euros en cotització spot, que serien 129 JPY per euro, per
tant, 1.290.000 iens. El descompte a realitzar seria:

I =
1.290.000 · 100 · 0, 0105

360
= 3.762, 5 iens

L’exportador rebrà el nominal menys els interessos del descompte, és a dir, 1.290.000 -
3.762,5 = 1.286.237,5 iens.

Un cop la lletra arriba al seu venciment, l’exportador ha de vendre euros i comprar
1.290.000 iens. El tipus spot EUR/JPY en la data de venciment de la lletra és d’1 EUR = 131
JPY, és a dir, el ien s’ha depreciat. Per tant, l’empresa ha de lliurar al banc 1.290.000/131
= 9.847,33 euros, menys de la quantitat anticipada pel banc. Per tant, per una banda,
l’exportador ha tingut un cost en el interessos que ha pagat pel descompte, però un benefici,
donat que ha necessitat menys diner del previst inicialment per retornar el nominal del
deute. Podria haver assegurat el tipus de canvi amb un forward contractat en la data del
descompte amb venciment a 100 dies, però en aquest cas ha estat beneficiós no contractar-
lo.

1.3.3 Finançament en euros i cobrament en divises

Hi ha el cas que l’empresa cobra en divises, sigui per decisió pròpia o per la manca
de poder enfront del seu client. Com que hi ha risc de canvi en el cobrament
(pot depreciar-se la moneda estrangera), a vegades, segons la previsió de com
evolucionarà la divisa, pot ser adequat realitzar una assegurança de canvi.

El funcionament d’aquesta operativa consisteix en el fet que l’exportador rep el
diner en euros corresponents al descompte bancari i, posteriorment, el client paga
la compra realitzada en divises. Després l’exportador ven les divises en el mercat
i rep euros, amb els quals cancel·la el deute.

Exemple de finançament en euros i cobrament en divises d’una exportació

Un exportador decideix presentar com a garantia una lletra que té un import de 90.000
corones noruegues (NOK), d’una venda que va fer a un client de Noruega, que té data
prevista de cobrament a vuitanta dies, per tal de rebre l’avançament del seu import. L’import
de la lletra s’avançarà en euros, i s’aplicarà un tipus d’interès (euríbor + diferencial) de
2,15%. Donat que en la data de sol·licitud del descompte el tipus spot és d’1 EUR =
9,37 NOK, el valor previst que cobrarà l’exportador és de: 90.000/9,37 = 9.605,12 euros.
L’interès del descompte que farà l’entitat financera serà de:

I =
9.605, 12 · 0, 0215 · 80

360
= 45, 89 euros

Per tant, en l’operació de descompte l’exportador rebrà 9.605,12-45,89 euros = 9.559,23
euros. Quan l’exportador cobri l’import de l’exportació, és a dir, les 90.000 corones
noruegues, l’exportador haurà de vendre corones noruegues i comprar els 9.605,12 euros
que té de deute amb l’entitat financera.

En el venciment, el tipus de canvi EUR/NOK és d’1 EUR = 9,4 NOK, és a dir, s’ha depreciat
la corona noruega, i això significa que les 90.000 corones noruegues cobrades equivalen
a 9.574,47 euros, i per tant cobra menys euros dels que ha de retornar al banc. Per tant,
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l’exportador ha d’afegir diner a part del que ha cobrat del client. Si hagués assegurat el
tipus de canvi, hauria tingut coneixement del tipus de canvi exacte.

1.3.4 Finançament i cobrament en la mateixa divisa

A vegades, les empreses cobren en una divisa que no és la pròpia i per compensar
el risc de canvi opten per finançar-se amb la mateixa divisa que la de cobrament.
L’empresa demana un bestreta en la moneda en què es fa la transacció en la
data que s’ha pactat el cobrament, i el client paga a l’exportador la mercaderia
comprada en la mateixa divisa que l’exportador ha demanat el finançament. Amb
el diner obtingut, l’exportador cancel·la el deute.

En el cobrament el risc es dona perquè la divisa es deprecia, mentre que en el
finançament el risc és que la divisa s’apreciï. Per tant, es compensen els riscos.

Exemple de finançament i cobrament d’una exportació en la mateixa divisa

Un exportador demana el descompte d’una lletra de canvi d’una venda que ha realitzat i
que li pagaran en dòlars dels Estats Units (USD). L’exportador pensa que el tipus d’interès
per a descompte de lletres en dòlars és suficientment baix i, per tant, es finançarà en la
mateixa moneda de cobrament. El nominal de la lletra és de 20.000 dòlars, el termini són
noranta dies i el tipus d’interès (LIBOR dòlar + diferencial) és del 3%. Els interessos del
descompte són:

I =
20.000 · 0, 03 · 90

360
= 150 dòlars

L’exportador rebrà el nominal menys els interessos, és a dir, 19.850 dòlars, que al canvi spot
del dia que es realitza el finançament (1 EUR = 1,25 USD) equivalen a 15.880 euros. El
client li paga a l’exportador els 20.000 dòlars i, d’aquesta manera, es cancel·larà el deute.

1.3.5 Finançament i cobrament en divises diferents

L’opció de demanar finançament en una divisa diferent de la divisa de cobrament
de l’exportació té sentit quan l’exportador vol aprofitar-se d’uns tipus d’interès
més baixos en una altra divisa. El client paga en una divisa diferent que el
finançament i la moneda de l’exportador. Un cop es venen les divises amb les
quals ha pagat el client i es compren les divises amb les quals es va demanar el
finançament, es retorna el deute amb aquestes últimes divises.

Hi ha un doble risc, tant en el cobrament com en el finançament. En el cobrament,
el risc és que la divisa es depreciï, mentre que en el finançament el risc és que la
divisa utilitzada en aquesta operació, diferent de la moneda de l’exportador i de
la del cobrament, s’apreciï. Per tant, resulta adequat portar a terme algun tipus de
cobertura dels tipus de canvi.

Exemple de finançament i cobrament en divises diferents

Un exportador català ven carxofes a Rússia. El seu client rus ha comentat que li pagarà
la mercaderia en rubles russos (RUB). Donat que el tipus d’interès per l’avançament de



Finançament internacional 21 Finançament del comerç exterior

lletres en rubles russos és del 25%, l’exportador català es decideix a finançar la bestreta
de la venda en francs suïssos, perquè el tipus d’interès del franc suís (LIBOR franc suís) és
només del 0,5% (sumant un diferencial que li aplicarà el banc, en total serà de l’1,1%). A
l’inici, el tipus de canvi CHF/RUB és d’1 CHF = 62,68 RUB. El valor de la mercaderia és de
3.000.000 de rubles russos, i està previst que el termini sigui de 60 dies. L’equivalència en
francs suïssos de l’import que ha de pagar el client és de 3.000.000

62,68
= 47.862, 16 CHF. Per

tant, el descompte es realitzarà a partir d’aquesta quantitat. Els interessos del descompte
són:

I =
47.862, 16 · 0, 01 · 60

360
= 79, 77 francs s.

L’exportador rebrà el nominal menys els interessos, és a dir, 47.782,89 francs suïssos.

El client rus paga a l’exportador català 3.000.000 de rubles. En la data de devolució del
deute, el tipus de canvi CHF/RUB és d’1 CHF = 63,2 RUB, és a dir, el franc suís s’ha
apreciat respecte al ruble rus. L’exportador ha de retornar 47.862,16 francs suïssos, que
equivalen a 3.024.888,512 rubles. És a dir, amb el que li ha pagat el client no en té prou
per pagar el deute que té amb l’entitat financera, ha de posar-hi diner propi (canviar euros
seria una solució) per poder retornar-lo. Si hagués contractat una assegurança de canvi,
no hauria tingut aquest problema.

1.4 Instruments de finançament

Les empreses que tenen necessitats de finançament poden optar tant pel finança-
ment comercial com pel finançament bancari. Dins del finançament bancari es
poden diferenciar tres tipus d’instruments de finançament: els préstecs, els crèdits
i el descompte bancari.

Una altra opció que permet la compra, sobretot de maquinària, sense haver de fer
el desemborsament total, facilitada per les entitats financeres o directament per
exportadors que puguin fer-hi front, és el lloguer financer o lísing (leasing, en
anglès).

1.4.1 Finançament comercial

Una de les opcions de finançament per part de les empreses és el finançament
comercial, que té a veure amb les operacions comercials entre empreses.

El finançament comercial és el que consisteix en el fet que l’exportador
(venedor) atorga un ajornament del pagament a l’importador (comprador).

Aquest finançament s’instrumenta mitjançant la utilització dels diferents mitjans
de pagament internacional, com la remesa simple, la remesa documentària o el
crèdit documentari. En aquest tipus de finançament té especial importància la
confiança entre importador i exportador. L’exportador actua com a finançador de
l’operació, i com més llarg sigui el termini de cobrament de l’importador més
incertesa li genera.



Finançament internacional 22 Finançament del comerç exterior

Préstec, en anglès, rep el
nom de loan i crèdit, de

credit.

1.4.2 Préstecs

Aquelles empreses que necessiten finançar-se a llarg termini perquè no disposen de
suficients recursos econòmics per sufragar les despeses previstes, poden demanar
préstecs a les entitats financeres.

Un préstec és un contracte mitjançant el qual un prestamista lliura una
quantitat de diner en una data determinada a un prestatari que assumeix
l’obligació retornar-lo, més els interessos i comissions corresponents, en
els terminis i forma acordats.

La figura dels prestamistes es correspon sobretot amb les entitats financeres, que
presten diners a les empreses que tenen necessitats de finançar-se i que, per tant,
actuen com a prestataris.

Hi ha préstecs en què la devolució del capital es realitza al venciment i d’altres
en què es realitza periòdicament, de manera mensual, trimestral, semestral o
anual. De la mateixa manera, els interessos també es poden pagar al venciment
o periòdicament. Tot depèn del que indiqui el contracte de préstec signat entre
prestamista i prestatari. En l’àmbit internacional, els préstecs en divises utilitzen
el tipus d’interès LIBOR (London Interbank Offered Rate) associat a cadascuna
de les divises més un diferencial que forma part del benefici que obté l’entitat
financera per portar a terme l’operació. Normalment els préstecs tenen una
comissió d’obertura que representa un tant per cent del capital demanat i que es
paga en el moment d’obrir el préstec. A vegades també es cobra una comissió
d’estudi també equivalent a un tant per cent del capital demanat, i que té lloc
pel fet que l’entitat financera estudia les condicions econòmiques i financeres del
client.

En un préstec hi ha diferents elements que es tenen en compte:

• Capital o principal: quantitat de diner que rep el prestatari per part del
prestamista.

• Interès: preu que paga el prestatari pel fet de rebre el préstec. La quota
d’interès es calcula aplicant al capital un tipus d’interès, que pot ser fix o
variable al llarg de la durada del préstec.

• Amortització: part del capital que es retorna en cadascun dels períodes
(quota d’amortització) o que ja s’ha retornat (capital amortitzat).

• Terme amortitzatiu o quota a pagar: import que el prestatari ha de pagar en
cadascun dels períodes.

Els préstecs poden ser a interès simple o a interès compost. Els més utilitzats
són els préstecs a interès compost. La diferència entre l’interès simple i l’interès
compost és el fet que en l’interès simple els interessos no es reinverteixen, sinó
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que es paguen al venciment i s’apliquen sempre sobre el capital inicial, mentre
que a l’interès compost els interessos generats s’acumulen.

Tipus de préstecs

Existeixen diferents tipus de prèstecs segons sigui l’amortització del capital i dels
interessos, i el càlcul d’aquests. Aquests són: prèstec a interès simple, prèstec
a interès compost, mètode francès, mètode de quotes d’amortització constants,
mètode d’amortització amb reemborsament únic i mètode americà.

Préstec a interès simple

La fórmula de l’interès simple és la següent:

I =
C · i · t
360

En la fórmula:

• I són els interessos a pagar

• C és el capital sol·licitat

• i és l’interès en tant per 1

• t és el nombre de dies fins al venciment i 360 són els dies comercials que té
un any.

Exemple de càlcul de préstec mitjançant interès simple

Un importador sol·licita un préstec de 20.000 euros a retornar en seixanta dies a un tipus
d’interès del 3%. Els interessos que haurà de pagar són:

I =
20.000 · 60 · 0, 03

360
= 100 euros

Per tant, l’importador pagarà després de 60 dies un total de 100 euros d’interessos i, a més,
haurà de retornar els 20.000 euros de capital demanat.

Préstecs a interès compost

Hi ha diferents mètodes d’amortització fent ús de l’interès compost. Els més
coneguts són: el mètode francès, el mètode de quotes d’amortització constants,
l’amortització amb reemborsament únic i el mètode americà.

Mètode francès

El mètode francès es caracteritza perquè els termes amortitzatius són constants,
les quotes d’amortització creixen i les quotes d’interès baixen al llarg de la durada
del préstec. És el mètode més utilitzat a Espanya.

La fórmula per al càlcul del terme amortitzatiu (a) segons el mètode francès és:

a =
C ·

(
1 + i

t

)n · i
t(

1 + i
t

)n − 1
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En la fórmula:

• C és el capital que l’entitat financera presta al prestatari

• i és el tipus d’interès de cada període

• t és el nombre de períodes que té un any (serà 1 si és anual, 2 si és semestral,
4 si és trimestral, 12 si és mensual)

• n és el nombre total de períodes que té el préstec

Exemple de préstec segons el mètode francès

Un exportador vol ampliar la seva fàbrica perquè que ha guanyat un client molt important
dels Estats Units. Per aquest fet ha decidit demanar un préstec a la seva entitat financera
per valor de 2 milions d’euros. A més, l’entitat financera li cobra un 1% de comissió
d’obertura i un 0,2% de comissió d’estudi. El préstec tindrà una durada de vint anys, durant
els quals ha de pagar un interès anual fix del 2%, a pagar mensualment, retornant tant
capital com interessos.

La quota mensual que ha de pagar es calcularà segons:

a =
2.000.000 ·

(
1 + 0,02

12

)240
· 0,02

12(
1 + 0,02

12

)240
− 1

El resultat dona que l’exportador haurà de pagar mensualment una quota de 10.118 euros
durant els vint anys de durada del préstec. Per tant, el cost total de finançament serà de:

10.118 · 240 quotes + 1% · 2.000.000 + 0, 2% · 2.000.000 = 2.452.320 euros

Mètode de quotes d’amortització constants

El mètode de quotes d’amortització constants es caracteritza perquè les quotes
d’amortització són iguals, és a dir, en cada període s’amortitza la mateixa part del
capital. Tant els termes amortitzatius, és a dir, la quota a pagar mes a mes, com
les quotes d’interès es redueixen amb el pas del temps.

Exemple de préstec segons el mètode de quotes d’amortització constants

Un exportador vol comprar una nova fàbrica, perquè ha guanyat un client molt important
de la Xina i necessita espai per a la nova línia de productes que ha creat. Per aquest fet,
ha decidit demanar un préstec a la seva entitat financera per valor de 5 milions d’euros. El
préstec tindrà una durada de 25 anys, durant els quals haurà de pagar un interès anual
fix del 6%, pagat mensualment, retornant tant capital com interessos segons el mètode de
quotes d’amortització constants.

Segons aquest mètode, totes les quotes d’amortització durant la durada del préstec són
iguals. En aquest cas, es calcularien de la següent manera:

A =
C

n
=

5.000.000

300
= 16.666, 67 euros

La primera quota d’interès serà:

I = Cpend. per. anterior ·
i

t
= 5.000.000 ·

0, 06

12
= 25.000 euros

El primer terme amortitzatiu, és a dir, la primera quota que pagaria seria: a = A + I =

16.666, 67+ 25.000 = 41.666, 67 euros. La resta de quotes es calculen tenint en compte el
capital pendent del període anterior.
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El capital pendent en cada període es correspon amb l’acumulació de les quotes
d’amortització.

Mètode d’amortització amb reemborsament únic

En l’amortització amb reemborsament únic, el capital es retorna d’un sol cop en
la data que s’hagi pactat. Poden haver-hi dos casos: quan els interessos també es
paguen al venciment del préstec i quan els interessos es paguen periòdicament.

Mètode americà

En el mètode americà, hi ha un pagament periòdic d’interessos i el capital es
retorna en un únic pagament final. La peculiaritat d’aquest mètode és que
es constitueix un fons que l’entitat financera obliga a crear, anomenat fons de
reconstrucció, al qual es fan aportacions periòdiques per construir un capital
equivalent al capital sol·licitat de préstec per tal de poder cancel·lar-lo.

Càlcul dels costos financers d’un préstec mitjançant full de càlcul

Per calcular els costos d’un producte financer com pot ser un préstec, es pot fer
ús de senzills programes informàtics com els fulls de càlcul. Tot i les diferents
funcions que incorporen aquestes eines, també es poden desenvolupar de manera
manual aplicant les diferents fórmules dels productes financers que es volen
consultar. Per exemple, a partir de la fórmula del préstec mitjançant el mètode
francès:

a =
C ·

(
1 + i

t

)n · i
t(

1 + i
t

)n − 1

En el mètode francès, la quota a pagar es divideix, per cada període de pagament,
entre la quota d’interès i la quota d’amortització. La quota d’interès és la part que
correspon al tipus d’interès que aplica el banc (representa el cost de demanar el
préstec) i la quota d’amortització és la devolució de l’import del capital que s’ha
demanat al banc.

La quota d’interès es calcula multiplicant el capital pendent del període anterior
pel tipus d’interès i la quota d’amortització es calcula restant el terme amortitzatiu
menys la quota d’interès. Mentre que la quota d’interès va reduint-se amb el pas
del temps, la quota d’amortització s’incrementa.

El total amortitzat és la part del capital que ja s’ha retornat al banc. Es calcula
sumant el total amortitzat del període anterior més la quota d’amortització del
període actual. En canvi, el capital pendent o capital viu és el capital que queda
pendent de retornar al banc en cada període. Es calcula restant el capital pendent
del període anterior menys la quota d’amortització del període actual. El capital
pendent disminueix amb el pas del temps.

La suma de tots els termes amortitzatius correspon al que es paga en total pel
préstec demanat i coincideix amb la suma de totes les quotes d’interès i les quotes
d’amortització.
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Exemple de full de càlcul per a costos financers d’un préstec

Una empresa de Barcelona demana un préstec per valor de 9.750 euros per comprar una
màquina que utilitzarà per fabricar un producte exportat a Ucraïna. Les condicions pactades
del préstec són un termini de dos anys retornat en quotes mensuals. És a dir, en total,
pagarà 24 quotes fins al venciment del préstec segons el mètode francès, que és el més
utilitzat a Espanya, amb un tipus d’interès del 3,1%. Per simplificar, suposem que no hi ha
cap altre tipus de comissió (podria haver-hi comissió d’estudi o d’obertura, entre d’altres).

Per poder calcular quina quota ha de pagar l’empresa, cal aplicar la fórmula del préstec
amb mètode francès:

9.750 ·
(
1 + 0,031

12

)24
· 0,031

12(
1 + 0,031

12

)24
− 1)

= 419, 50 euros

Si es fa la taula amb LibreOffice, també es pot trobar el mateix resultat fent ús de la
fórmula financera preestablerta en el programa. La fórmula a aplicar, amb les xifres ja
incloses, és: =PMT(0,031/12;24;-9750;0). En primer lloc cal seleccionar la funció PMT,
que proporciona el càlcul de quotes constants amb tipus d’interès fixos. En segon lloc,
dins del parèntesi hi ha el tipus d’interès de cada període de pagament, el nombre total
de períodes, el valor actual (és l’import del préstec amb signe negatiu) i el valor futur (al
venciment el capital pendent ha de ser 0). Un cop ja hi ha la quota a pagar en cada període,
es pot elaborar la taula d’amortització del préstec, tal com podeu veure a la figura 1.1.

Figura 1.1. Taula d’amortització d’un préstec

Per omplir la taula amb les dades necessàries, en primer lloc, al període 0, que es
correspon amb la signatura del préstec, s’incorpora el capital pendent, que és l’import que
s’ha demanat de préstec. Posteriorment, des del període 1 fins al període 24, s’apunta
el terme amortitzatiu que és el calculat a través de la fórmula o la funció del programari.
Un cop fet això, es calcula la quota d’interès, multiplicant el capital pendent del període
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anterior (9.750 euros, en aquest cas), pel tipus d’interès del període (0,031/12 donat que
es paga mensualment), i dona com a resultat 25,19 euros. Per trobar la quota amortitzativa,
es resta el terme amortitzatiu menys la quota d’interès, i dona com a resultat 394,31 euros.
Per calcular el capital pendent del període, es resta el capital pendent del període anterior
(9.750 euros) menys la quota amortitzativa del període actual (394,31 euros), i s’obté un
resultat de 9.355,69 euros. Finalment, per trobar el capital amortitzat d’un període, se suma
el capital amortitzat del període anterior (0) més la quota amortitzativa del període actual
(393,31 euros), i s’obté com a resultat 393,31 euros.

Per completar la taula se segueixen els passos anteriors fins a l’últim període, tenint en
compte que el capital pendent del darrer període ha de ser 0 i el capital amortitzat ha de
coincidir amb l’import demanat del préstec, en aquest cas, de 9.750 euros.

La suma de tots els termes amortitzatius en aquest préstec és de 10.067,96 euros, dels
quals 9.750 corresponen al valor demanat per al préstec (i que coincideix amb la suma
de les quotes amortitzatives) i 317,96 euros es corresponen amb els interessos pagats a
l’entitat financera (i que coincideix amb la suma de les quotes d’interès). Aquests interessos
representen el cost d’haver demanat aquest finançament, en lloc d’haver pagat la màquina
amb recursos propis de l’empresa.

Evidentment, estan repartits en les diverses quotes

1.4.3 Crèdit

Normalment per a imports grans i puntuals les empreses utilitzen els préstecs, i
per a imports més reduïts i més continus es fa ús de les pòlisses de crèdit.

Una pòlissa o línia de crèdit és una forma de finançament que consisteix a
fer ús del diner que proporciona una entitat financera (creditor) a mesura que
l’empresa (deutor) en necessita i per a la qual només es paguen els interessos
per la part de la pòlissa de la qual es fa ús (import disposat).

Hi ha dues classes de crèdits: el crèdit simple i el crèdit en compte corrent.
Mentre que en el crèdit simple es disposa del crèdit d’un sol cop, en el crèdit en
compte corrent la disposició és il·limitada dins d’un període de temps determinat.

En els crèdits, l’entitat financera cobra una comissió trimestral sobre el saldo no
disposat pel deutor (anomenada comissió de disponibilitat), a més d’una comissió
d’obertura (que es cobra quan s’obre la línia de crèdit). En cas de disposar de més
import del valor de la línia de crèdit, es cobra una penalització d’interès excedit.

Exemple de línia de crèdit

Un exportador de Lleida ha obert el dia 1 de febrer una línia de crèdit a la seva entitat
financera per valor de 100.000 euros. El dia 15 de febrer necessita pagar les matèries
primeres que utilitzarà per produir un producte destinat a Rússia. Com que disposa de la
línia de crèdit, decideix agafar-ne 30.000 euros. El dia 2 de març ha de pagar els rebuts dels
subministraments de l’empresa i l’exportador agafa 5.000 euros de la línia de crèdit. Així,
l’exportador pagarà interessos pels 35.000 euros que ha agafat de la línia de crèdit i una
comissió pel capital no disposat fins als 100.000 euros, a més de la comissió d’obertura.
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1.4.4 Descompte bancari

El descompte bancari és un acord mitjançant el qual una entitat financera
anticipa a un client (cedent) l’import net (nominal menys interessos) dels
drets de crèdit que té davant un tercer (deutor).

Aquests drets de crèdit estan instrumentats en un títol canviari (també anomenats
efectes comercials) com són els pagarés, les lletres de canvi o el xec, entre d’altres.
El termini d’aquest tipus d’operacions és normalment inferior a 18 mesos.

Un pagaré és un document de crèdit que conté la promesa que una empresa
(emissor, subscriptor o creditor), pagarà a una altra empresa (beneficiari o deutor)
en una data certa.

La lletra de canvi és un document de crèdit que serveix per ajornar un pagament
en el qual un creditor (anomenat lliurador o remitent) emet l’ordre de cobrament a
un deutor (anomenat lliurat o pagador) per una determinada quantitat de diner
a un tercer (prenedor) en un determinat període de temps. La lletra de canvi
ofereix la possibilitat de ser descomptada en una entitat financera, fent que aquesta
avanci l’import de la lletra, cobrant una comissió i un interès segons el temps que
transcorri fins al venciment.

Pel que fa al xec, es tracta d’un document utilitzat com a mitjà de pagament segons
el qual una empresa (lliurador) ordena a una entitat financera (lliurat) que una
determinada quantitat de diner ha de ser pagada a una altra empresa (tenidor).

Hi ha dues modalitats bàsiques de descompte bancari: el descompte simple i
la línia de descompte. El descompte simple es dona quan només es descompta
de forma individualitzada, és a dir, només per a una operació concreta. D’altra
banda, en una línia de descompte una entitat financera concedeix un import màxim
perquè sigui descomptat per una empresa dins d’un termini de temps, i s’admeten
diferents efectes comercials.

Els interessos a pagar (I) per realitzar el descompte comercial es calculen aplicant
la fórmula següent:

I =
N · i · t
360

En la fórmula, N és l’import a descomptar, i és el tipus d’interès en tant per 1 i t
és el temps des del descompte fins al venciment del crèdit.

Exemple de descompte comercial

Una empresa vol descomptar un efecte comercial amb valor nominal de 20.000 euros. La
data de venciment és al cap de noranta dies i el tipus d’interès és del 4% anual. Aplicant la
fórmula, obtenim els interessos que ha de pagar l’empresa:

I =
20.000 · 90 · 0, 04

360
= 200 euros
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Per tant, si l’empresa vol rebre per avançat els 20.000 euros que el seu client li ha de pagar
en noranta dies, haurà de pagar 200 euros d’interessos, que li seran descomptats del valor
nominal, i, a part, la comissió que li cobri el banc.

1.4.5 Lísing

Les empreses que precisen disposar de béns d’equips poden fer ús del lísing per
no haver de pagar el preu del bé al comptat i, d’aquesta manera, fer ús del capital
per a d’altres despeses.

El lísing (leasing, en anglès) pot definir-se com un contracte de lloguer
de béns d’equip per a un període determinat, que obliga l’arrendatari
al pagament de tota una sèrie de quotes periòdiques. Al finalitzar el
període contractat, l’arrendatari pot optar per quedar-se amb el bé arrendat,
mitjançant el pagament d’una quota anomenada valor residual (i passar a
ser-ne el propietari), o retornar-lo. L’arrendador pot ser el fabricant del bé o
una empresa de lísing a la qual el fabricant ha venut prèviament el bé.

L’empresa arrendatària es compromet a assumir les despeses de conservació del
bé durant la durada del contracte. No hi ha un temps màxim per a la durada d’un
contracte de lísing. D’altra banda, el temps mínim de durada del contracte és de
dos anys per a béns mobles i deu per a béns immobles. A efectes fiscals, l’impost
sobre el valor afegit (IVA) s’aplica sobre cadascuna de les quotes pagades, fet que
també és beneficiós per a les empreses compradores, ja que l’IVA que es suporta
el paguen en un període més ampli de temps.

Hi ha lísing nacional i internacional. El lísing té caire internacional des del
moment en què proveïdor (arrendador) i l’usuari (arrendatari) del bé arrendat es
troben ubicats en diferents països. Segons l’operativa de lísing, hi ha dues classes
diferenciades: lísing operatiu i lísing financer. Tenint en compte qui és l’arrenda-
dor i qui l’arrendatari, es parla de lísing d’importació i lísing d’exportació.

En el lísing operatiu d’exportació el fabricant o propietari del bé es correspon
amb la figura de l’exportador. Aquest lloga el bé a una empresa interessada,
situada en un altre país i, per tant, que actua com a importador del bé. L’importador
paga unes quotes periòdiques en concepte de lloguer i l’exportador manté la
propietat del bé fins al venciment del contracte, quan l’importador pot optar per
quedar-se amb el bé pagant una quota diferencial equivalent al valor residual del
bé, és a dir, el valor que té el bé en aquell moment determinat. En el moment
en què es paga la quota diferencial, l’arrendatari (l’importador) obté la propietat
del bé. En cas de no optar per quedar-se amb el bé, el retorna a l’arrendador
(l’exportador) sense haver de pagar cap quota diferencial. També hi ha l’opció de
renovar el contracte de lísing.



Finançament internacional 30 Finançament del comerç exterior

Exemple de lísing operatiu d’exportació

Un exportador català ven dues màquines per imprimir diaris a un importador argentí per
valor de 100.000 euros. Han pactat realitzar un contracte de lísing de tres anys en què
l’importador i, per tant, arrendatari, pagarà una quota mensual de 500 euros durant els
tres anys de durada del contracte. Aquesta quota inclou tant el valor del bé com els
interessos. Després de tres anys, les màquines tenen un valor residual de 80.000 euros.
L’importador decideix quedar-se amb les màquines i abonar els 80.000 euros. Les altres
opcions existents són retornar les màquines a l’exportador català i no haver de pagar la
quota diferencial corresponent al valor residual o renovar el contracte de lísing, renegociant-
lo.

El lísing financer d’exportació té lloc quan una empresa fabricant o propietària
d’un bé el ven a una societat de lísing i és aquesta qui el lloga a un importador
estranger. En aquest cas, l’exportador rep l’import de la venda del bé al comptat
ja que la societat de lísing n’adquireix la propietat. Per tant, en el lísing financer
d’exportació intervenen tres figures: exportador, importador i societat de lísing
(normalment es troba en el país de l’importador). En el moment en què un
exportador estableix amb un importador la compravenda d’un bé, aquests poden
negociar la intervenció d’una societat de lísing per tal de realitzar un contracte
de lísing en lloc d’una compravenda normal. En aquest cas, entre les tres parts
es fixen les condicions de la venda i del lloguer dels béns. En primer lloc, la
societat de lísing compra el bé a l’exportador. En segon lloc, l’exportador envia
la mercaderia a la societat de lísing. En tercer lloc, la societat de lísing paga el
bé a l’exportador. Finalment, la societat de lísing realitza el contracte de lloguer,
indicant les quotes periòdiques que pagarà l’importador i l’import de la quota
diferencial final que hauria de pagar l’importador en cas que es vulgui quedar el
bé en propietat.

Per a l’exportador, la utilització del lísing financer d’exportació té tota una sèrie
d’avantatges. Per una banda, es redueix el risc de canvi, perquè, a diferència del
lísing operatiu, el valor del bé es cobra poc temps després de l’enviament de la
mercaderia, i s’obté, a més, liquiditat de manera pràcticament immediata. A més,
com que el bé és comprat per una societat de lísing, és possible que sigui més
solvent que l’importador que farà ús del bé.

Exemple de lísing financer d’exportació

Un exportador de Tarragona ha trobat un comprador grec per a una màquina productora
d’oli d’oliva, el valor de la qual és de 500.000 euros. Com que l’importador no té opció
de demanar un préstec als bancs del seu país, li proposa a l’exportador de Tarragona
formalitzar un contracte de lísing amb la intermediació d’una societat de lísing grega.
L’exportador ven la màquina a la societat de lísing, que paga 500.000 euros. La societat de
lísing rep la màquina i la lliura a l’importador grec després de l’elaboració del contracte de
lísing, mitjançant el qual l’importador pagarà 4.000 euros mensuals mentre duri el contracte,
amb una durada de deu anys. Després de deu anys, l’importador decideix no quedar-
se la màquina i la retorna a la societat de lísing. Les altres opcions possibles que tenia
l’importador grec eren quedar-se amb la màquina pagant-ne el valor residual, de 200.000
euros, o renovar el contracte de lísing.

El lísing d’importació és una fórmula de finançament que permet disposar de
béns adquirits a l’estranger per al desenvolupament de l’activitat productiva de
l’empresa importadora. Al finalitzar el contracte, segons el temps establert,
l’importador té l’opció de comprar el bé pel seu valor residual, retornar-lo o
renovar el contracte. El lísing d’importació constitueix una alternativa per finançar
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l’adquisició de l’equipament necessari en els mercats exteriors, sense haver
d’efectuar el pagament total dels béns adquirits, fet que permet disposar de més
liquiditat.

En el lísing d’importació la diferència entre el lísing operatiu i el lísing financer és
qui rep les quotes que es paguen. Mentre que en el lísing operatiu el pagament de
les quotes es paga al fabricant o propietari del bé, en el lísing financer es paguen
a una societat de lísing.

Exemple de lísing d’importació

Un fabricant de cava de Sant Sadurní d’Anoia ha trobat a Alemanya un proveïdor de
màquines per omplir ampolles. Donat que l’empresa catalana no té capital suficient per
finançar la compra de les màquines, decideix posar-se en contacte amb una societat de
lísing amb seu a la ciutat de Barcelona per tal de realitzar un contracte de lísing. Li comenta
al seu proveïdor alemany si està interessat a fer un contracte de lísing mitjançant el qual
la societat de lísing comprarà dues màquines d’omplir ampolles (pagant-li al comptat) i
seguidament aquesta societat li llogarà mitjançant lísing.

El proveïdor accepta l’operació i ven les dues màquines a la societat de lísing per un valor
de 900.000 euros. Seguidament aquesta lliurarà les dues màquines al fabricant de cava
perquè les faci servir durant cinc anys a canvi de 10.000 euros mensuals (fruit d’aplicar un
tipus d’interès al valor de les màquines) i amb un valor residual després del cinquè any de
150.000 euros. Després de cinc anys, les vendes de cava han anat molt bé i el fabricant de
Sant Sadurní decideix quedar-se les dues màquines i pagar el valor residual establert, de
150.000 euros.

Càlcul dels costos financers d’un lísing mitjançant full de càlcul

Per al càlcul de la taula d’amortització d’un lísing elaborat mitjançant un full de
càlcul és necessari, en primer lloc, calcular la quota de lísing. Aquesta quota quan
el valor residual coincideix amb les quotes es calcula sempre aplicant la fórmula
següent:

a =
V · i

t(
1 + i

t

)
·
(
1−

(
1 + i

t

)−(n+1)
)

En la fórmula: V és el valor del bé i és el tipus d’interès anual t és el nombre de
períodes en què es paga durant l’any (si són mesos, seria 12) n és el nombre total
de períodes que té el contracte de lísing

L’empresa arrendatària del bé ha de pagar en cada període la quota resultant més
l’IVA corresponent en el cas general del 21%, que és el tipus d’IVA que s’aplica a
les màquines. En el primer pagament, corresponent al període 0, només s’inclou la
part corresponent a l’amortització i no la part de la quota corresponent a l’interès,
perquè com que no ha passat el temps, no es genera cap interès.

En el cas que el valor residual no coincidís amb la darrera quota, la fórmula seria:
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En la fórmula:
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• VR és el valor residual que tindrà el bé en la data de finalització del contracte
de lísing

Exemple de càlcul amb VR

Imagineu una empresa catalana que importa una màquina per a fer mobles. El valor de
la màquina és de 30.000 euros i el tipus d’interès que s’aplicarà mentre duri el contracte
de lísing, dos anys, és un tipus fix del 4%. Per simplificar el càlcul, s’estableix que el valor
residual és equivalent a una quota.

La quota resultant aplicant la fórmula és de 1.248,53 euros:

a =
30.000 · 0,04

12(
1 + 0,04

12

)
·
(
1−

(
1 + 0,04

12

)−(24+1)
)

A la figura 1.2 podeu veure la taula d’amortització del lísing de l’exemple.

Figura 1.2. Taula de l’amortització d’un lísing

En el període 0, quan es formalitza el contracte de lísing, l’empresa pagarà la quota
d’amortització, de 1.248,53 euros i 0 euros corresponents a la quota d’interès. El capital
pendent d’aquest període 0 serà el resultat de restar el valor del bé, 30.000 euros, menys
la quota d’amortització. La quota que pagarà l’empresa serà la quota d’amortització i l’IVA
del 21% corresponent a aquesta.

Durant el període 1 i períodes successius, per calcular la quota d’interès, es multiplicarà el



Finançament internacional 33 Finançament del comerç exterior

capital pendent pel tipus d’interès aplicable en el període, en aquest cas, per al període 1,
seria:

28.751, 47 ·
0, 04

12
= 95, 84 euros

Les quotes d’amortització es calculen restant la quota neta menys la quota d’interès, que
en el primer període seria el resultat de restar 1.248,53 - 95,84.

La suma de totes les quotes d’amortització es corresponen amb el valor de la màquina, és
a dir, 30.000 euros, tenint en compte que s’ha suposat que el valor residual es correspon
amb la darrera quota. En cas que no s’hagués fet aquesta suposició, això voldria dir que la
màquina pot tenir un valor residual superior a la darrera quota neta.

La suma dels interessos pagats seria el cost que tindria per a l’empresa la formalització
del contracte de lísing, donat que si hagués comprat la màquina, no hauria d’haver pagat
aquest cost, en l’exemple, de 1.213,26 euros. A més, s’ha de tenir en compte el pagament
corresponent a l’IVA de cadascuna de les quotes de cada període, que fan un total de
6.554,78 euros.

El cost total que té per a l’empresa tenir el bé durant dos anys en lloguer mitjançant un
contracte de lísing ha estat de 37.768,04 euros.

En cas que el bé tingués un valor residual de 500 euros, la quota neta corresponent es
calcula aplicant la fórmula:

a =

(
30.000− 500 ·

(
1 + 0,04

12

)−24
)

· 0,04
12(

1 + 0,04
12

)
·
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(
1 + 0,04

12

)−(24)
)

Dona com a resultat una quota per a cada període de 1.278,44 euros.

1.5 Crèdit oficial a l’exportació

L’exportació és una variable fonamental per a la política econòmica dels diferents
països. Per això adopten mesures destinades a afavorir les exportacions de les
seves empreses. Els instruments de caràcter financer exerceixen un paper rellevant.
Una tasca dels governs és la de proporcionar finançament competitiu que doni
suport a l’exportació de determinats béns o la inversió, fent que les condicions
financeres no suposin un desavantatge davant d’altres països. Una de les mesures
que porten a terme els governs és el crèdit oficial a l’exportació, que és una font
secundària de finançament per a les empreses, és a dir, actua com a complement
de les fonts primàries de finançament que proporcionen les entitats financeres
privades (préstecs, crèdits, descompte bancari, etc.).

El crèdit oficial a l’exportació permet finançar les exportacions en
condicions especials de tipus d’interès (tipus d’interès i interès fix més
baixos) i terminis d’amortització.

Origen de la regulació internacional de crèdits oficials a l’exportació

Els anys setanta es va generar una guerra de condicions financeres que va distorsionar
greument el comerç internacional perquè els països industrialitzats proporcionaven
finançament molt avantatjós i deixaven fora del mercat aquells competidors amb menys
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Al web de l’ICEX es poden
consultar les diferents línies

públiques de finançament
de l’exportació.

suport estatal. Degut a aquest fet, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament
Econòmic (OCDE) va promulgar l’any 1976 el consens OCDE. Segons aquest acord, els
països signataris acceptaven tota una sèrie de limitacions en matèria de crèdit a l’exportació
amb suport oficial i, més concretament, en els terminis d’amortització dels deutes, dels tipus
d’interès mínims, etc.

L’actuació del govern de l’Estat espanyol respecte dels crèdits per a l’exportació
està basada en el consens OCDE i se centra en el crèdit a l’exportació a través dels
instruments financers de suport a la internacionalització, que està constituït per
diferents entitats de propietat pública que actuen per complementar la iniciativa
privada. Els instruments financers de suport a la internacionalització de què
disposa el govern de l’Estat espanyol són: COFIDES, ENISA, CDTI, ICO, CESCE
i la Secretaria d’Estat de Comerç.

• COFIDES (Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament)
facilita finançament a mitjà i llarg termini per a projectes privats d’inversió
a l’exterior. Ofereix fons per tal que les empreses espanyoles puguin invertir
a l’estranger, participant en el capital d’aquestes (fins al 49%) o donant
préstecs, des de 75.000 fins a 30 milions d’euros per projecte.

• ENISA (Empresa Nacional d’Innovació) ofereix finançament per a em-
preses innovadores, a partir de les seves línies de finançament (joves
emprenedors, emprenedors i creixement).

• CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) finança pro-
jectes d’inversió en innovació i incorporació de tecnologia innovadora per al
creixement i la internacionalització d’empreses que desenvolupen les seves
activitats a Espanya.

• ICO (Institut de Crèdit Oficial) ofereix diferents línies de mediació que
van dirigides als exportadors. Per una banda, la línia ICO Exportadores
proporciona finançament a les empreses que desitgin obtenir liquiditat
mitjançant la bestreta de l’import de les factures procedents de l’activitat
exportadora o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns
objecte de l’exportació. D’altra banda, la línia ICO Internacional dona
finançament en forma de préstecs, lísing, crèdit subministrador o crèdit
comprador. Es pot arribar a finançar fins al 100% de la inversió.

• Secretaria d’Estat de Comerç ofereix el Fons per a la Internacionalització
de l’Empresa (FIEM) i el Conveni d’Ajust Recíproc d’Interessos (CARI).

– FIEM va ser creat el 2010 amb l’objectiu d’oferir suport financer
oficial a la internacionalització de les empreses espanyoles. Disposa
de finançament concessional, de finançament comercial i participa
en projectes d’inversió. El finançament concessional s’atorga quan
s’exporta o s’importa en països de renda mitjana-baixa segons la clas-
sificació del Banc Mundial. D’altra banda, el finançament comercial
segueix la normativa derivada del consens de l’OCDE i permet conce-
dir crèdits d’exportació a un tipus d’interès igual al CIRR (commercial
interest reference rates, tipus d’interès que s’aplica als crèdits derivats
del consens OCDE) més una prima en funció del risc de l’operació.
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Finalment, FIEM també participa en projectes d’inversió productiva
o concessionària d’empreses espanyoles, mitjançant crèdits o deute
sènior, sense entrar a formar part del capital, però disposant d’àmplies
garanties.

– CARI és un sistema de suport de les exportacions espanyoles de béns
i serveis mitjançant el qual s’incentiva la concessió, per part de les
entitats financeres, de crèdits a l’exportació a llarg termini (dos anys
o més) i a tipus d’interès fix, segons el consens OCDE. Els crèdits
d’exportació beneficiaris del sistema CARI són el crèdit comprador,
el crèdit subministrador i línia de crèdit comprador.

• CESCE (Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació),
a més de ser la companyia asseguradora oficial a Espanya, ofereix finança-
ment de tipus no bancari. Més concretament, disposa d’un fons anomenat
Fons de suport a empreses que ofereix l’adquisició sense recurs de factures
pendents de cobrar.

1.5.1 Assegurances de crèdit a l’exportació

Per tal d’assegurar l’operativa internacional, les empreses espanyoles poden
contractar assegurança oficial o ho poden fer amb companyies privades. A
Espanya, els instruments d’assegurança oficial a l’exportació estan gestionats per
la CESCE. Aquesta té com a accionistes tant el govern de l’Estat com bancs i
companyies privades d’assegurances. La CESCE permet cobrir riscos comercials,
riscos polítics així com riscos extraordinaris.

L’assegurança proporcionada per la CESCE no cobreix la totalitat del risc que
assegura, sempre hi ha una part del risc que va a càrrec de l’assegurat. Es poden
assegurar productes i serveis d’origen espanyol, tot i que també es poden cobrir,
en un petit percentatge, materials i serveis estrangers incorporats.

Els riscos que es poden assegurar són:

• Resolució de contractes: quan el producte el producte s’ha enviat però
l’importador estranger no el vol.

• Crèdit: quan el comprador rep el producte però no el paga.

• Inversions a l’exterior: riscos per fets produïts al país estranger. Per exem-
ple: guerres, expropiacions, nacionalitzacions, impossibilitat de repatriar
els beneficis...

• Execució de fiances: quan l’exportador ha pagat una fiança i no la hi volen
retornar.

• Prospecció de mercats i assistència a fires estrangeres: quan l’exportador
pot perdre, li poden robar, poden haver-se danyat els béns exhibits o quan
no pugui retornar els béns que ha portat a les fires.
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Per cobrir els riscos anteriors, la CESCE té tota una sèrie de pòlisses d’assegurança
tant per a entitats financeres com per a empreses. Per a les entitats financeres,
ofereix tota una sèrie de pòlisses relacionades amb la relació d’aquestes amb
el comerç internacional. Les pòlisses ofertes són: garanties bancàries, crèdit
subministrador, crèdit comprador, pòlissa d’execució d’avals, assegurança d’in-
versió, pòlissa individual de confirmació de crèdit documentari, pòlissa oberta de
confirmació de crèdit documentari. D’altra banda, per a les empreses ofereix: crè-
dit subministrador, fiances assegurades, assegurança d’obres civils, assegurances
d’inversió.

A més de l’assegurança de crèdit oficial a l’exportació, hi ha empreses privades
com Crédito y Caución, Coface o Solunion que també ofereixen assegurar el crèdit
a l’exportació.

1.5.2 Crèdit comprador

El crèdit comprador és una modalitat de crèdit determinada pel consens de
l’OCDE sobre crèdit a l’exportació amb suport oficial. Per tant, les seves
condicions sobre tipus d’interès aplicat, terminis i amortització i assegurança
venen determinades per aquest consens internacional.

En el crèdit comprador l’exportador és el beneficiari del crèdit, però no assumeix
davant del banc finançador el papel de prestatari, sinó que aquest paper correspon
a l’importador estranger. El banc finançador concedeix el crèdit a l’importador,
que actua com a prestatari i aquest només el pot utilitzar per pagar a l’exportador.
Per a l’exportador, suposa un gran avantatge, perquè cobra al comptat l’import
de l’exportació sense haver d’endeutar-se. És a dir, l’exportador no assumeix cap
tipus de risc creditici però és el beneficiari del crèdit.

Poden ser objecte de finançament mitjançant un crèdit comprador aquelles exporta-
cions lligades a un contracte de compravenda internacional a mitjà o llarg termini
on intervé l’agència de crèdit a l’exportació del país de l’empresa exportadora.
En el cas d’Espanya, l’agència de crèdit a l’exportació és la CESCE, que promou
la internacionalització de les empreses oferint cobertura dels riscos comercials,
polítics i extraordinaris per compte de l’Estat.

El crèdit comprador facilita el crèdit al comprador estranger per part de les entitats
financeres. El risc de crèdit que puguin tenir està cobert en un 99% per una pòlissa
d’assegurança de crèdit comprador que proporciona la CESCE.

Quan una empresa exportadora i el seu client estranger formalitzen el contracte
de compravenda internacional, poden acordar que l’operació sigui finançada amb
un crèdit comprador. A partir d’aquí, l’importador signa un conveni de crèdit
amb la seva entitat financera. A més, l’importador ha d’anticipar un 15% del
valor dels béns que hagi comprat. Paral·lelament, l’entitat financera contracta una
pòlissa de crèdit comprador de CESCE per cobrir-se davant del risc d’impagament
de l’importador. Un cop rebut el 15% de l’import, l’exportador expedeix la
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mercaderia i presenta el justificant de l’enviament a l’entitat financera. A partir
d’aquest moment, l’entitat financera desemborsa el 85% a l’exportador, i això
representa una bestreta de l’import total. Posteriorment, l’importador ingressa
períodicament els interessos i el nominal del crèdit a l’entitat financera, i en cas
d’impagament l’entitat financera seria indemnitzada amb la pòlissa d’assegurança
de crèdit comprador.

El crèdit comprador suposa avantatges tant per a l’exportador com per a l’impor-
tador. Per a l’exportador suposa no assumir cap tipus de risc d’impagament i, a
més, cobrar per avançat, i això reforça la seva capacitat de negociació amb el client
estranger. D’altra banda, l’importador finança la compra a més llarg termini i a
un tipus d’interès preferencial, perquè es tracta de condicions OCDE, i així evita
altres tipus de finançaments amb un cost més elevat.

1.6 Projecte financer

El projecte financer o project finance és un sistema de finançament que es basa en
el finançament de grans projectes internacionals. Normalment aquests projectes
són de grans infraestructures (construcció de carreteres, d’aeroports, de ports, etc.)
o d’energia (construcció de centrals nuclears, instal·lacions de sistemes de gestió
de l’aigua, parcs eòlics, instal·lacions petrolíferes, etc.). La inversió inicial en
aquests projectes és molt elevada i el període per a obtenir rendibilitat és molt llarg,
però suposen un elevat volum d’inversió a escala mundial, superior als 400.000
milions d’euros.

En molts casos, l’activitat que es du a terme per a aquests tipus de projectes
està relacionada amb el desenvolupament d’infraestructures bàsiques en països en
vies de desenvolupament, contribuint així al desenvolupament econòmic d’aquells
països. Concretament per aquest fet, el finançament que donen les entitats
financeres privades és complementat amb finançament proporcionat per bancs de
desenvolupament com la Corporació Financera Internacional, el Banc Europeu de
Reconstrucció i Desenvolupament o el Banc Interamericà de Desenvolupament,
que afavoreixen el creixement econòmic i social als països en vies de desenvolu-
pament.

Com a mínim hi ha dues figures en les operacions de projecte financer: promotor i
entitat financera. El promotor és l’empresa que té la idea d’inversió en el projecte
i l’entitat financera és qui sufraga financerament el projecte. El promotor i les
entitats financeres es converteixen en socis per a un projecte en concret. L’estudi
que du a terme l’entitat financera està basat en la rendibilitat del projecte i en
la seva capacitat per a generar ingressos. Tal com s’ha indicat anteriorment, a
vegades, depenent del tipus de projectes, un banc de desenvolupament comple-
menta el finançament, donat que les operacions de project finance estan dirigides
a països en vies de desenvolupament amb elevats riscos polítics i tenen terminis
d’amortització molt llargs, ja que els terminis d’execució dels projectes també són
molt llargs.



Finançament internacional 38 Finançament del comerç exterior

La penyora és un dret real
de garantia que assegura al

creditor el compliment per
part del deutor del crèdit

dels deutes contrets.

Els clients dels projectes solen ser grans empreses o governs, per això són pre-
dictibles els ingressos a obtenir al llarg del temps. L’estabilitat i la predictibilitat
dels ingressos que es rebran fruit de la inversió en el projecte és el que permet el
finançament del projecte a llarg termini (fins a trenta anys), ja que en molts casos
l’endeutament en aquests tipus de projectes supera el 90%, és a dir, 90 de cada
100 euros invertits és deute, i això fa que un préstec normal no sigui proporcionat
per les entitats financeres.

Un altre avantatge del finançament mitjançant els projectes financers és el fet que,
com que el risc es comparteix col·laborativament amb una entitat financera (o
inclús més d’una), l’endeutament no afectarà tant el balanç de l’empresa i, per
tant, no afectarà la seva qualificació creditícia.

Com a inconvenients, cal citar el fet que s’ha d’ajustar a les obligacions financeres
que estableixin les entitats financeres col·laboradores en el finançament. A més,
cal preveure (i demostrar) els ingressos futurs que suposarà el projecte, assegurant-
se, abans de realitzar el contracte de project finance, que aquests estan signats
amb les grans empreses o governs que seran els clients als quals prestarà servei
l’empresa. Finalment, l’empresa que es finança amb un projecte financer ha de
compartir i atorgar en penyora amb l’entitat financera els actius i les accions de la
societat, perquè serveixin com a garantia davant d’algun problema amb el risc de
pèrdua o reducció dels ingressos previstos pel projecte.

Projecte financer a l’Uruguai

El juliol de 2017, el banc espanyol BBVA va signar amb la companyia elèctrica italiana
Terna un projecte financer. El finançament es va estructurar mitjançant un préstec de 56
milions de dòlars concedits pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i un préstec
de 25 milions de dòlars subscrits pel BBVA.

Aquest finançament permetrà a Terna la construcció d’una línia de transmissió entre les
ciutats de Melo i Tacuarembó, a l’Uruguai, connectant la generació d’energia renovable al
sistema de distribució elèctric del país i contribuint així al canvi climàtic i als objectius de
desenvolupament sostenible. El finançament té un venciment de disset anys.
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2. Altres formes de finançament vinculades als pagaments
internacionals

Els exportadors i importadors tenen la possibilitat de rebre finançament de tipus
bancari, un finançament de tipus tradicional ofert per entitats financeres. Aquesta
forma de finançament no és l’única possibleç: hi ha altres formes per rebre el
finançament necessari per portar a terme les operacions de comerç internacional.
En primer lloc, el finançament especialitzat, que s’articula mitjançant tècniques de
pagament o cobrament com són el facturatge, el forfetatge i la confirmació. També
és possible, fent ús dels mitjans de pagament internacionals, que exportador o im-
portador rebin en alguns casos finançament. Una altra alternativa al finançament
és la que es realitza a través de la permuta de béns, la compensació internacional.

2.1 Finançament especialitzat

El finançament especialitzat consisteix en una sèrie de serveis financers que facili-
ten la gestió de pagaments, cobraments i finançament amb els proveïdors i clients.
Aquests serveis financers són prestats per bancs o per agències especialitzades
com les societats de facturatge (factoring, en anglès) o d’altres tipus d’agències
financeres, i es corresponen amb el facturatge, la confirmació (confirming, en
anglès) i el forfetatge (forfaiting, en anglès).

2.1.1 Facturatge

El terme facturatge (factoring) prové dels factors, que eren els agents comercials
de les empreses tèxtils transoceàniques que actuaven com a comissionistes durant
la colonització d’Amèrica del Nord per part del Regne Unit.

El facturatge és el contracte pel qual un creditor (cedent) cedeix a una
entitat financera (factor) els actius que donen dret a cobrament derivats de
la seva activitat comercial. El factor els gestiona en nom seu, a canvi d’una
remuneració.

En un contracte de facturatge intervenen tres parts: cedent, deutor i factor.

• El cedent és l’empresa que contracta els serveis d’una entitat de facturatge,
cedint els seus comptes pendents de cobrar derivats de la seva activitat
comercial. En el comerç internacional, es tracta de l’exportador.
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• El deutor és a qui correspon l’obligació de pagament. En l’àmbit interna-
cional són els clients de l’empresa exportadora (per tant, els importadors
estrangers).

• El factor és l’entitat que adquireix els comptes deutors del cedent, i n’as-
sumeix la gestió del cobrament. Els factors poden oferir altres serveis com
són cobrir el risc d’insolvència o finançar el cobrament anticipat dels crèdits
cedits. Els factors són entitats financeres, companyies d’assegurances o
empreses especialitzades en la gestió de cobraments i pagaments.

El facturatge no es pot utilitzar per a operacions a més de 180 dies, és a dir,
s’utilitza per a vendes a cobrar a curt termini (generalment amb venciments
entre 60 i 120 dies). El document a partir del qual s’articulen les operacions de
facturatge són les factures.

En l’àmbit del comerç internacional, es distingeix entre factor exportador i factor
importador. El factor exportador es troba al país del cedent, gestiona i respon
del pagament dels crèdits cedits, i és assessorat pel factor importador. El factor
importador està establert al país del deutor i actua col·laborant amb el factor
exportador per a aquelles tasques que el factor exportador no pot exercir. Per
exemple, el factor importador pot donar informació al factor exportador sobre
l’impagament del client i el factor exportador s’encarrega de gestionar aquest
impagament.

Tant el cedent com el factor tenen tota una sèrie d’obligacions. El cedent té,
segons el principi de globalitat, l’obligació de cedir tots els crèdits a cobrar
(per evitar que només cedeixi aquells difícils de cobrar), només pot fer ús d’una
agència de facturatge (principi d’exclusivitat), ha de pagar la comissió pactada
(normalment és un % sobre el valor dels crèdits tramesos), ha d’informar el factor
sobre cadascun dels seus deutors i ha de notificar als clients que els deutes seran
cobrats pel factor.

D’altra banda, el factor ha de respectar la data de venciment de les factures que ha
de cobrar i no pot recórrer els deutes per via judicial sense el permís del cedent
preservant la confidencialitat de tota la informació que pugui obtenir. També
assumeix el control i la gestió de tots els crèdits cedits, ha de remetre tota la
informació comptable sobre aquests i ha d’abonar al cedent els crèdits que li hagi
aportat.

El factor té tota una sèrie de drets respecte del cedent. En primer lloc, el factor pot
imposar límits als crèdits que cal gestionar. Aquests límits poden ser temporals
(pot evitar operacions excepcionals, per exemple, cobrar una operació que només
es realitzarà amb un client en un moment determinat), sectorials (pot seleccionar
de quin tipus de client cobrar (per exemple, seleccionar només majoristes i no
minoristes), territorials (pot rebutjar clients de determinats països) o quantitatives
(limitar l’import mínim o el venciment màxim). En segon lloc, té dret a accedir
a la comptabilitat i documentació del cedent per tal de comprovar el principi de
globalitat i ajustar els riscos. Donat que és una relació mercantil entre cedent
i factor, el factor té dret a rebre del cedent una remuneració pactada (cost del
facturatge) que dependrà dels riscos que assumeixi, dels serveis prestats, del volum
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dels crèdits cedits, de l’import mitjà de les factures, el sector d’activitat dels clients,
els terminis mitjans de venciment, el nombre de deutors, el país en què es trobin els
deutors, de l’antiguitat com a client del cedent i d’altres característiques d’aquest.

Segons la cessió del risc, hi ha el facturatge amb recurs i sense recurs. El
facturatge amb recurs és aquell en què el risc d’impagament el manté el cedent,
és a dir, en cas que el client no pagui serà l’exportador qui assumeixi el risc
de possibles pèrdues. En aquest cas, el factor pot anticipar entre el 70-90% de
l’import de les factures i només li abona la resta si finalment les cobra. En cas
que hi hagi factures sense cobrar, el factor té dret a demanar que l’exportador
li retorni l’import impagat (acció de retorn). El facturatge amb recurs té sentit
quan els clients de l’exportador tenen solvència elevada i, per tant, no és necessari
cobrir-se davant del risc d’impagament.

En el facturatge sense recurs el factor assumeix el risc d’insolvència. En cas
d’impagament, el factor té l’obligació de pagar al cedent l’import dels crèdits
cedits, independentment de si el deutor finalment ha satisfet o no el deute. La
societat de facturatge actua com a entitat financera (perquè anticipa fons fins al
90%), companyia d’assegurances (perquè cobreix el risc d’impagament), societat
d’informes (pel fet que obté informació actualitzada i real dels clients), gestora
administrativa (perquè porta la comptabilitat dels cobraments de l’exportador) i
gabinet jurídic (s’encarregaria de cobrar els impagaments en cas que es produ-
eixin). És la modalitat més utilitzada, ja que s’ofereix al cedent (l’exportador)
la garantia de cobrament. El facturatge sense recurs és aconsellable quan no es
coneixen els clients estrangers o quan el risc país és elevat.

Exemple de facturatge amb recurs o sense recurs

Un exportador (el cedent) cedeix el cobrament de les factures pendents de cobrar a un
factor. Aquest factor avalua els clients i pot decidir si el facturatge a oferir al cedent
serà amb recurs o sense recurs. Si el facturatge es fa sense recurs, el factor cobrarà a
l’exportador una comissió superior que si es fes amb recurs, donat que ha de cobrir els
riscos d’impagament del client (l’importador).

Per tant, hi ha dues possibles situacions, una en la qual finalment el contracte de facturatge
es fixi sense recurs i una altra en què l’operació sigui amb recurs. En primer lloc, imagineu
que es fa sense recurs, és a dir, el risc d’impagament l’assumeix el factor. En el facturatge,
l’exportador pot demanar una bestreta de fons de fins al 90%. Imagineu que, per exemple,
demani una bestreta del 80% del valor de les factures que té cedides per a cobrar d’un
únic client (80.000 euros sobre 100.000 euros totals). Per tal de rebre aquesta quantitat,
l’exportador haurà pagat uns interessos corresponents a la bestreta de fons. Penseu que
noranta dies després, quan arribi el venciment de la factura, el client no paga perquè es
declara insolvent. Com que es tracta d’un facturatge sense recurs, el factor és qui haurà de
reclamar judicialment aquesta quantitat a l’importador estranger i l’exportador no haurà de
retornar el diner que ha rebut anticipadament (els 80.000 euros).

En l’altre cas, si el facturatge hagués estat amb recurs, i si l’exportador hagués rebut la
bestreta de fons de 80.000 euros, en cas que el client es declari en situació d’insolvència
el factor té dret a demanar el retorn dels fons impagats segons l’acció de retorn, és a dir,
l’exportador haurà de retornar els 80.000 euros que es corresponen amb el 80% de l’import
de la factura.

Per tant, les situacions són molt diferents segons si és facturatge amb recurs o sense
recurs. Tot i que en el facturatge sense recurs les comissions siguin més elevades, el fet
que el risc d’impagament estigui cobert és un gran avantatge per a l’exportador, sobretot si
es desconeix el client o el país on s’ha realitzat l’exportació.
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Segons el tipus de finançament, el facturatge pot ser convencional o al venciment.
En el facturatge convencional, la totalitat del deute el paga el factor a l’exportador
en el moment del lliurament de la mercaderia al client. Aquests fons són avançats
pel factor a compte del deute cedit. D’altra banda, en el facturatge al venciment,
el factor paga al cedent en una data determinada, que normalment coincideix amb
la data de venciment del deute. En aquest cas, el cedent s’assegura el cobrament
en la data de venciment, però no amb antelació.

Segons la residència de les parts, podem trobar facturatge nacional i facturatge
internacional. Mentre que el facturatge nacional és aquell on tant cedent com
deutor es troben en un mateix país, en el facturatge internacional tant cedent
com deutor es troben en països diferents.

Avantatges i inconvenients del facturatge

Les empreses que fan ús del facturatge es beneficien de més simplificació adminis-
trativa i estructural, perquè el cobrament dels comptes deutors els passa a gestionar
el factor i, per tant, la relació és una relació amb un factor en lloc d’una relació
amb molts clients.

En termes financers, el facturatge permet cobrir riscos derivats de la insolvència
del clients (impagaments, despeses jurídiques...) i millorar la liquiditat, perquè
permet tenir diner disponible abans de les dates de venciment dels deutes. A
més, el facturatge resulta molt avantatjós per a les empreses exportadores. D’una
banda, perquè permet que l’exportador ofereixi als seus compradors estrangers la
possibilitat de liquidar els seus deutes fent ús de transferències sense incórrer en
el risc que representen les exportacions en compte obert i evitant l’ús de mètodes
més incòmodes com són les remeses o els crèdits documentaris. De l’altra, perquè
es poden avaluar millor els riscos de les operacions ja que els factors importadors
proporcionen informació dels clients i els possibles riscos.

El fet que el facturatge permeti realitzar bestreta de fons permet, d’una banda,
obtenir finançament i, de l’altra, eliminar el risc de canvi. Un altre avantatge que
dona la utilització del facturatge en la gestió dels cobraments és la no assumpció
de risc d’impagament si es contracta sense recurs.

Quant als inconvenients, en primer lloc s’ha de comentar la manca de confidenci-
alitat, en tant que el factor sap quins són els clients de l’empresa cedent. En segon
lloc, el cost del facturatge és elevat i, a més, depèn de tota una sèrie de factors que
avalua el factor.

Fases del facturatge

El funcionament del facturatge en les operacions de venda internacional es pot
seqüenciar en deu fases:

1. Contractació del facturatge: l’empresa cedent, és a dir, l’exportador, se-
lecciona aquella companyia de facturatge que més s’adequa a les seves
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necessitats, tenint en compte els països amb què comercialitza, els clients,
la quantia de les factures, etc. En aquesta primera fase factor i cedent signen
el contracte de facturatge. Hi ha llibertat contractual per a la realització del
contracte de facturatge, és a dir, unes clàusules generals que són comunes
a tots els contractes i unes de particulars que són pactades entre cedent i
factor. Normativament, el contracte de facturatge té caràcter mercantil i, tot
i no tenir una normativa pròpia recollida en la legislació espanyola, es basa
en la cessió de crèdit, figura que es troba definida en el Codi civil (articles
1.526 i següents) i en el Codi de comerç (articles 347 i 348).

2. Comunicació de l’operació: l’exportador comunica al factor totes les
operacions que dur a terme, indicant-ne el venciment, la quantia del deute i
el país d’on és cada client.

3. Estudi del deutor: el factor exportador es posa en contacte amb el factor
importador del país on hi ha el client, i li transmet la informació de què
disposa. El factor importador investiga sobre el deutor, comprova si té
impagats o embargaments, i analitza el seu balanç per poder veure si podria
fer front al deute amb l’exportador.

4. Aprovació: el factor importador envia la informació sobre el client al factor
exportador i aquest aprova o denega l’acceptació de la cessió del deute. En
cas d’acceptar-la, el factor decideix si pot acceptar o no facturatge sense
recurs i quin límit de crèdit pot permetre. En aquells casos en què el risc
sigui elevat, el factor opta per facturatge amb recurs.

5. Contracte de compravenda internacional: l’exportador i l’importador sig-
nen el contracte de compravenda.

6. Enviament de la mercaderia: l’exportador fa arribar la mercaderia a l’im-
portador.

7. Comunicació de la cessió del crèdit: l’exportador comunica a l’importador
que la factura de la compravenda serà gestionada pel factor.

8. Cessió del crèdit: l’exportador cedeix al factor el crèdit a cobrar.

9. Abonament del crèdit: el factor descompta la quantia del deute i se li
abona per avançat (entre el 70 i el 90% del crèdit), si així s’ha establert
al contracte entre factor i exportador. També és possible que el factor li
pagui a l’exportador quan el deutor (l’importador) hagi fet efectivament el
pagament.

10. Pagament: el deutor paga el deute al factor. En cas que el deutor no efectuï
el pagament, si s’ha contractat facturatge sense recurs és el factor exportador
(amb la col·laboració del factor importador) qui inicia la reclamació del
cobrament del deute per mitjans judicials. Si, en canvi, s’ha fet facturatge
amb recurs és el cedent qui ha de gestionar la reclamació del cobrament.

Exemple d’una operació de facturatge

Una empresa de Barcelona, VENTOT SA, ven ametlles a clients del Brasil. Per gestionar
el cobrament de les vendes realitzades fa un contracte de facturatge amb una empresa
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especialitzada, anomenada FACTUTOT SA. En aquest contracte s’estableix que VENTOT
SA (que actua com a cedent) cedeix la gestió del cobrament de les factures a FACTUTOT
SA (que actua com a factor). Les diferents fases de l’operació serien les seüents:

1. El cedent comunica al factor totes les operacions de vendes que realitza, indicant el país, el
venciment i el deute de cada factura.

2. Seguidament, el factor exportador, és a dir, FACTUTOT SA, es posa en contacte amb el
factor importador (FACTUBRASIL SA) per sol·licitar-li informació dels clients brasilers que han
realitzat les compres a VENTOT SA, informant-lo si apareixen en algun registre d’impagats i
de la seva capacitat de pagament.

3. Amb la informació anterior, FACTUTOT SA aprovarà o denegarà l’acceptació de la cessió del
deute. En cas d’acceptar, decidirà si fa un facturatge amb recurs o sense. Com que pensa
que podria haver-hi risc d’insolvència dels clients brasilers, només acceptarà fer facturatge
amb recurs.

4. VENTOT SA signa contracte de compravenda amb diferents clients brasilers (els deutors),
AMENJANEIRO i AMENBRAS (per valor de 150.000 euros i els envia la mercaderia.

5. VENTOT SA comunica als seus clients que ha cedit la gestió del crèdit a un factor, en aquest
cas, FACTUTOT SA com a factor exportador i FACTUBRASIL SA com a factor importador.

6. El factor importador serà l’encarregat de fer el cobrament i transmetre aquest al factor
exportador, un cop els clients paguin els seus deutes.

7. L’exportador, per a finançar-se, decideix demanar un abonament del crèdit, en aquest cas,
del 80% de l’import cedit, és a dir, el factor li anticipa 120.000 euros i li descomptarà una
comissió d’estudi de 1.000 euros i uns interessos, per la bestreta dels fons, de 600 euros, per
tant, rebrà 118.400 euros.

8. Quan arriba el venciment, els deutors fan el pagament per valor de 150.000 euros al factor
FACTUBRASIL SA i aquest el transmet a FACTUTOT SA, que pagarà la part restant que li deu
al cedent, és a dir, 30.000 euros. Si els clients brasilers no haguessin efectuat els pagaments
corresponents, i tractant-se d’un facturatge amb recurs, el cedent, és a dir, l’exportador, hauria
de retornar els diners rebuts al factor.

Costos del facturatge

Els costos que té el facturatge per a un exportador es divideixen en les despeses
d’estudi, les comissions i els interessos. Les despeses d’estudi corresponen a
l’anàlisi financera, la determinació de risc dels clients estrangers i la classificació
creditícia. D’altra banda, les comissions depenen dels serveis contractats i són un
percentatge sobre l’import total del valor dels crèdits cedits (normalment entre l’1
i el 4%).

Com a serveis, s’ha de tenir en compte la quantitat i el tipus de serveis contractats,
si es tracta d’un facturatge amb o sense recurs, l’import mitjà de facturació
dels clients, el volum de vendes a factoritzar i nombre d’operacions, el nombre
d’importadors i països, les condicions i el termini de pagament, la solvència dels
importadors, entre d’altres. En el cas de ser un facturatge sense recurs, és a dir,
que el banc cobreixi el risc d’impagament, el percentatge de comissió és superior
com a compensació per portar a terme la cobertura del risc.

Per altra banda, es paguen interessos sempre que hi hagi bestreta de fons. En
aquest cas, es calculen segons la fórmula del descompte bancari:
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I =
N · i · T
360

En el cas que les factures siguin en euros, s’aplica com a interès l’euríbor més un
diferencial bancari, mentre que, si les factures són en divises, s’aplica el LIBOR
de la divisa corresponent més un diferencial.

Exemple de despeses de facturatge

Un exportador català cedeix les factures de dues exportacions a Rússia (que es cobraran
en euros, segons el que s’ha establert en el contracte de compravenda). El valor total de
les exportacions ha estat de 300.000 euros. La societat de facturatge li cobra una comissió
per despeses d’estudi de 1.300 euros, una comissió del 2% sobre el valor del crèdit cedit
en concepte de comissió de facturatge. A més, com que l’empresa demana una bestreta
de fons donat que les factures tenen data de venciment a 90 dies, se li aplica un interès de
l’euríbor (1%) més un diferencial de l’1%, i el tipus d’interès a aplicar dona un total del 2%.
La bestreta en aquest cas és del 80% del valor de les factures pendents de cobrar.

Les despeses que tindrà l’empresa seran:

Despeses d’estudi: 1.300 euros

Comissió de facturatge: 2% sobre 300.000 euros = 6.000 euros

Interessos de la bestreta de fons 240.000 (80% sobre 300.000 euros). S’aplica un

descompte sobre aquests 240.000 euros:
240.000 · 0, 02 · 90

360
= 1.200 euros.

Per tant, per a l’exportador el cost de fer el facturatge serà de 8.500 euros (= 1.300 + 6.000
+ 1.200).

2.1.2 Forfetatge

En les operacions de compravenda de béns que tenen un termini de cobrament
a mitjà i llarg termini, la incertesa és més elevada i es requereix, per tant, un
instrument que permeti gestionar aquests cobraments amb menys risc.

El forfetatge és la compra per part d’una entitat financera, anomenada
forfeter, de crèdits comercials, com a conseqüència del subministrament de
béns. És un descompte d’efectes financers (lletres de canvi i pagarés) sense
recurs i que s’emeten a càrrec d’importadors estrangers.

L’exportador cobra al comptat la seva exportació quan es finança sota aquesta
modalitat, sense que l’entitat financera pugui exercir cap tipus de recurs contra ell.
És a dir, si l’importador no paga, l’entitat perd el diner, mentre que l’exportador
no assumeix cap risc d’impagament.

El forfetatge (forfaiting) transforma una exportació amb cobrament a termini en
una venda al comptat, elimina totalment els riscos de canvi i comercials per a
l’exportador, augmenta la liquiditat i millora l’estructura financera de l’empresa.
Permet competir en els mercats internacionals oferint terminis de pagament més
llargs per als seus clients, elimina els riscos d’interès, donat que el descompte es
fa a tipus fix i, a més, s’eliminen les despeses corresponents als cobraments.
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Les operacions de forfetatge es formalitzen mitjançant descomptes d’efectes com
pagarés i lletres de canvi. L’entitat financera elabora un document d’acceptació de
l’operació i en ell renuncia al recurs contra l’exportador en cas d’impagament de
la venda per part del client. Com que el risc es traspassa de l’exportador a l’entitat
financera, aquesta exigeix un aval o garantia, sobretot per a imports importants o
quan hi ha un elevat risc país o risc comercial per part de l’importador.

A diferència del facturatge, que es pot utilitzar per a tot tipus de transaccions, el
forfetatge s’utilitza generalment per a béns d’equip. A més, una altra diferència
amb el facturatge és que en el forfetatge les operacions són a mitjà i llarg termini
(d’1 a 5 anys). El forfetatge permet descomptar fins al 100% de l’import dels
efectes.

El forfetatge només es pot utilitzar per a exportacions, i sempre és sense
recurs. Porta implícit el finançament, donat que l’exportador rep el diner en
el moment de formalitzar el contracte.

La relació entre exportador i forfeter és esporàdica, perquè s’utilitza per a
operacions puntuals i, per tant, no hi ha el principi de globalitat que sí que es
dona en el facturatge. Sempre s’elimina el risc de canvi pel fet que l’exportador
cobra la seva venda anticipadament.

La quantitat límit que un forfeter pot anticipar a un exportador ve donada en funció
de la solvència que té, i no en funció de la solvència dels seus clients, a diferència
del facturatge, en què el factor avalua la solvència dels importadors que realitzen
les compres.

Les operacions de forfetatge tenen per a l’exportador tres tipus de costos: els in-
teressos del descompte comercial, les comissions associades al risc i les despeses
d’estudi i formalització.

• El tipus d’interès per realitzar el descompte és l’euríbor més un diferencial
bancari si es tracta d’efectes (lletra de canvi, pagarés, etc.) en euros i el
LIBOR de la divisa corresponent més un diferencial bancari si es tracta
d’efectes en divises. El tipus d’interès és fix per a tot el període de vigència
de l’operació.

• L’exportador paga una comissió en funció del risc de l’operació. Aquesta
comissió depèn del termini de l’operació (com més termini, més comissió),
de l’import de l’efecte a cobrar, de la qualitat del deutor, del nivell del
risc comercial i país on es troba l’importador i de l’aportació o no d’avals
bancaris.

• Les despeses d’estudi i la formalització són les relatives a l’estudi tant de
l’importador o l’exportador com del país on se situa l’importador, així com
totes les despeses administratives relatives a l’operació.

Les operacions de forfetatge s’instrumenten a partir de l’elaboració d’un contracte
de forfetatge entre l’exportador i el forfeter (entitat financera o agència). En
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aquest contracte hi figuren totes les dades relatives a l’operació, és a dir: dades
identificatives d’exportador i forfeter, detalls de l’exportació, interès a aplicar,
comissió que ha de pagar l’exportador, document que justifica que s’ha realitzat
l’exportació (coneixement d’embarcament, carta de port, etc.), jurisdicció que
actuaria en cas de litigi, dades dels efectes i qualsevol altra dada que es consideri
necessària.

Dins de la instrumentació de l’operació de forfetatge, el forfeter presenta una
declaració en què renuncia a portar a terme qualsevol tipus de recurs davant
l’exportador en cas d’impagament de l’importador. A més, l’exportador comunica
a l’importador que ha cedit els drets de cobrament en favor del forfeter, per indicar-
li que li haurà d’efectuar el pagament al forfeter i no a ell.

Exemple d’una operació de forfetatge

Una empresa de Tarragona ven maquinària industrial per a la fabricació d’aliments a una
empresa argentina. L’import de la venda és de 6.000.000 d’euros i el pagament es farà
un any després de la data en què s’envia la mercaderia. L’empresa argentina emet un
pagaré a l’ordre de l’empresa tarragonina. Com que l’empresa tarragonina necessita
liquiditat, ofereix el pagaré a una entitat financera de Barcelona per realitzar una operació
de forfetatge. L’entitat financera estudia l’operació. L’empresa argentina és una empresa
solvent i té bona qualificació internacional, i el país actualment no té problemes financers.
L’entitat financera accepta dur a terme l’operació i fixa un interès del 5% anual i una
comissió del 0,5%. Per tant, l’empresa tarragonina pagarà uns interessos de 300.000
euros, una comissió de 30.000 euros i rebrà 6.000.000 euros. D’aquesta manera, suprimeix
els riscos d’insolvència del deutor i el risc país i, a més, s’ha finançat a tipus d’interès fix i ha
obtingut liquiditat immediata. Si l’operació s’hagués fet en divises, mitjançant el forfetatge
s’hauria eliminat també el risc de canvi. Un any després, el forfeter s’encarrega de cobrar
de l’importador l’import de l’efecte, i en cas que aquest no pagui reclamarà per la venda
que no ha pagat l’importador.

Els efectes que han format part d’una operació de forfetatge poden ser oferts en el
mercat secundari per tornar a fer-se una operació de forfetatge, i es fa el descompte
entre diferents entitats financeres fins al venciment de l’efecte comercial. És a dir,
es transfereixen els efectes comercials (lletres de canvi, pagarés, etc.) que han
format part d’una operació de forfetatge en la qual aquests efectes encara estan en
vigor.

Exemple d’operació de forfetatge en el mercat secundari

Un exportador de Lleida fa una venda a un client de Xile que pagarà mitjançant un pagaré.
L’exportador fa una operació de forfetatge amb una banc espanyol, descomptant-ne l’efecte.
Posteriorment, el banc espanyol vol reduir el risc i ven el pagaré a un banc alemany, que
paga el nominal menys els interessos fins al venciment del pagaré.

2.1.3 Confirmació

La confirmació (confirming) és un servei financer que inicia el client (a diferència
del facturatge o del forfetatge, en què ho fa el proveïdor) per facilitar la gestió del
pagament de compres. Per tant, la confirmació s’estableix entre l’importador i
l’entitat financera.
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La confirmació és un sistema de gestió de pagaments a proveïdors
mitjançant el qual es cedeix la gestió de pagaments a una entitat financera.

En la confirmació hi intervenen tres parts: pagador o ordenant, entitat financera i
cobrador o beneficiari.

• El pagador o ordenant és l’empresa que ha d’atendre el pagament de les
factures amb els seus proveïdors. En el comerç internacional es correspon
amb l’importador. Estableix el contracte amb una entitat financera o
societat especialitzada per a gestionar els pagaments internacionals que ha
de realitzar.

• L’entitat financera o societat especialitzada actua com a intermediària en
l’operació de pagament. Rep de l’empresa ordenant la informació de les
factures a pagar i fa les gestions oportunes per saldar-les en les dates
acordades.

• El cobrador o beneficiari és l’empresa que té el dret de cobrament com
a conseqüència de la venda d’un bé o la prestació d’un servei. En una
compravenda internacional es correspon amb l’exportador.

La confirmació té tota una sèrie de beneficis per a l’empresa ordenant. En primer
lloc, suposa una millora de la imatge corporativa davant els seus proveïdors,
perquè els pagaments estan avalats per una entitat financera (això pot comportar
una millora en els preus). En segon lloc, també evita costos d’emissió de
pagarés, xecs i manipulació de lletres de canvi. En tercer lloc, la utilització de
la confirmació redueix despeses administratives de tot tipus, com poden ser el
seguiment de comptes corrents o les despeses de comunicació amb proveïdors. En
quart lloc, l’empresa ordenant rep informació que li pot ser útil per a gestionar les
seves compres (estat dels pagaments, termini en què es fan els pagaments, imports
pagats i pendents de pagar, etc.).

D’altra banda, la utilització de la confirmació com a mitjà de pagament també
té inconvenients per a l’empresa ordenant. Donat que es cedeix la gestió de
pagaments a una única entitat financera, l’empresa té una flexibilitat menor en la
gestió dels pagaments. A més, es redueix la capacitat d’endeutament, pel fet que
es perd amb el proveïdor la capacitat de negociar ajornaments en els pagaments.

Per a l’entitat financera que participa en la confirmació com a intermediària,
suposa, d’una banda, una oportunitat de negoci, ja que obté ingressos per les
diferents comissions que cobra (comissió d’obertura, comissió de gestió, comissió
per bestretes, etc.) i, de l’altra, assumeix el risc d’impagament de l’ordenant.

Al cobrador, que l’ordenant hagi fet un contracte de confirmació li suposa tota
una sèrie d’avantatges. Si accepta la bestreta de l’entitat financera, elimina el
risc d’impagament del client i augmenta la capacitat d’endeutament. Es poden
anticipar totes les factures que desitgi. A l’exportador, participar en una operació
de confirmació li permet fer líquids els crèdits pendents de cobrar sense acudir al
finançament bancari. Com a inconvenient per al cobrador es pot citar que només



Finançament internacional 49 Finançament del comerç exterior

pot descomptar les factures amb el client en l’entitat financera que hagi escollit
per realitzar la confirmació.

En la confirmació internacional, els pagaments han de fer-se mitjançant el sistema
SWIFT i ha de figurar la divisa de pagament. A més, l’oferta de descompte
comercial s’ha de redactar en anglès.

El funcionament d’una operació de confirmació segueix les fases següents:

1. Formalització del contracte de confirmació: l’ordenant (importador) i
l’entitat financera estableixen les condicions de l’operativa de confirmació.
L’entitat financera analitza el risc del client i estudia els proveïdors que té,
i pot descartar aquells que consideri (per exemple, perquè les factures a
cobrar són d’un import molt reduït –degut al fet que els costos de gestió
del cobrament serien més elevats que l’import a cobrar– o massa elevat –en
cas de demanar una bestreta, l’empresa de confirmació necessitaria molt
de capital). Els proveïdors rebutjats no cobren per part de l’empresa de
confirmació, sinó que ho fan directament del client.

2. Trasllat d’informació: l’ordenant comunica a l’entitat financera les factures
a pagar i el seu venciment (amb totes les dades dels diferents proveïdors:
raó social, direcció, compte bancari, etc.).

3. Comunicació als proveïdors: l’entitat financera comunica als proveïdors la
realització de la confirmació i ofereix el finançament mitjançant la bestreta
del cobrament de les factures pendents de cobrar. En aquest cas, funciona
com un descompte comercial.

4. Acceptació o rebuig de la bestreta: el proveïdor pot acceptar (i cobrar
anticipadament mitjançant transferència) o rebutjar el finançament (i cobrar
les factures en la data del venciment). El tipus d’interès de la bestreta és
el que l’ordenant ha negociat amb l’entitat financera i depèn dels dies que
faltin fins al venciment de la factura.

5. Informació al client: l’entitat financera comunica al client quins proveïdors
han acceptat la bestreta.

6. Venciment de factures: al venciment de les factures, l’entitat financera
carrega en el compte del client l’import de totes les factures.

Els costos de la confirmació es divideixen entre aquells que ha de pagar l’importa-
dor (ordenant) i els que ha de pagar l’exportador (beneficiari). Per a l’importador,
l’entitat financera o societat de confirmació pot cobrar diferents comissions com
són, entre d’altres: la comissió d’obertura (es paga a l’inici del contracte i es
calcula sobre un límit màxim de volum de factures a pagar), la comissió de
pròrroga (es paga quan es renova el contracte), la comissió de gestió (és un
percentatge sobre l’import de cada factura gestionada) i la comissió de petició
de llistats (és una paga quan l’importador demana un llistat de les factures que
s’estan gestionant).
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A més, l’exportador paga, d’una banda, els interessos respectius a la bestreta
de l’import de les factures que té pendent de cobrar i, de l’altra, una comissió
relacionada amb els serveis proporcionats sobre aquesta bestreta.

Exemple de confirmació internacional

Una empresa de Girona anomenada GIRMOBLES SA decideix que una societat de
confirmació, CONFIRMGESTIÓ SL, gestioni les seves factures a pagar. Té factures de
tres proveïdors (RIZ SL, ZOR SA i ZID SL) i per import total d’un milió d’euros. Els terminis
de pagament són: 60 dies per a RIZ SL, 90 dies per a ZOR SA i 30 dies per a ZID SL. Un
cop GIRMOBLES SA lliura totes les dades referides als proveïdors, factures a pagar i el
venciment, CONFIRMGESTIÓ SL estudia quins proveïdors accepta i quins no. La societat
de confirmació accepta gestionar les factures a pagar de RIZ SL (675.770 euros) i ZOR SA
(324.200 euros), i rebutja les factures de ZID SL, perquè l’import és de només 30 euros.
Per tant, ZID SL cobrarà la seva factura directament del seu client, GIRMOBLES SA, i la
resta de proveïdors la cobraran de CONFIRMGESTIÓ SL.

Posteriorment, CONFIRMGESTIÓ SL comunica a RIZ SL i ZOR SA que s’ha realitzat una
confirmació i, paral·lelament, els ofereix la bestreta de cobrament de les factures pendents
de cobrar, amb un interès del 3,75% i sobre els dies que quedin pendents fins al cobrament.
Cada proveïdor, individualment, decideix si accepta cobrar anticipadament les factures.
RIZ SL accepta rebre la bestreta (perquè necessita de liquiditat) quan queden 45 dies
per al venciment. Per aquesta bestreta paga 3.167,67 euros (= 675.770·45·0,0375

360
) i una

comissió de 200 euros i rep els 675.770 euros que li deu GIRMOBLES SA. D’altra banda,
ZOR SA rebutja rebre el pagament per anticipat i espera fins al venciment per cobrar els
324.200 euros que li deu GIRMOBLES SA. CONFIRMGESTIÓ SL comunica a l’empresa
importadora de Girona, GIRMOBLES SA, quin proveïdor ha acceptat la bestreta i quin no.
Quan les factures arriben al seu venciment, CONFIRMGESTIÓ SL carrega a l’importador
l’import de les factures que ha gestionat (675.770 euros per una banda i 324.200 euros per
altra). El proveïdor ZID SL cobra directament de GIRMOBLES SA.

2.2 Mitjans de pagaments que proporcionen finançament

Amb caràcter general s’anomenen mitjans de pagament internacionals els diferents
sistemes que s’utilitzen en el reemborsament de les exportacions, tot i que mentre
que per a l’importador és un mitjà de pagament per a l’exportador és un mitjà de
cobrament.

Els mitjans de pagament internacionals més utilitzats són: xec personal, xec
bancari, ordre de pagament simple, ordre de pagament documentari, remesa
simple, remesa documentària, crèdit documentari, carta de crèdit comercial i carta
de crèdit stand-by. Mentre que les remeses són iniciativa de l’exportador, la resta
són iniciativa de l’importador.

Entre els diferents mitjans de pagament, l’exportador elegeix el que li proporciona
més seguretat en el cobrament i l’importador escull el que li suposa menys costos.
A més, l’exportador vol cobrar les seves vendes al més aviat possible i l’importador
vol retardar el pagament. Com més seguretat proporcioni el mitjà de pagament,
més cost suposa. Els mitjans documentaris són més cars que els simples.

L’ús d’un o altre mitjà de pagament a escala internacional depèn, a més, de
diferents variables: la distància que ha de recórrer el mitjà de transport utilitzat i el
nombre de transbordaments, les legislacions i els sistemes jurídics dels països, els



Finançament internacional 51 Finançament del comerç exterior

riscos comercials, polítics i extraordinaris, els idiomes, la documentació comercial
que requereix el mitjà...

Els mitjans de pagament es poden dividir entre mitjans de pagament simples i
mitjans de pagament documentaris. Els mitjans de pagament simples impliquen
que la documentació comercial és enviada per l’exportador directament a l’impor-
tador i, per tant, no es condiciona el lliurament de la propietat de la mercaderia al
pagament o promesa de pagament i el risc d’impagament és possible. D’altra
banda, els mitjans de pagament documentaris són aquells que és aconsellable
utilitzar quan l’exportador pensa que hi pot haver risc d’impagament mitjà-alt i, per
tant, vol mantenir el control de la mercaderia fins que no es produeixi el pagament
o promesa de pagament, evitant així el risc d’impagament. Per a aquest fi els
documents comercials són lliurats per l’exportador a la seva entitat financera, que
els lliurarà a l’importador quan pagui la mercaderia o subscrigui un compromís
de pagament futur.

Alguns mitjans de pagament internacional poden proporcionar bestretes de fons
a l’exportador, en cas que ho necessiti. Entre aquests hi ha la carta de crèdit, les
remeses, el crèdit documentari i el xec bancari, que poden proporcionar bestretes
de fons de manera fàcil.

2.2.1 Crèdits documentaris

El crèdit documentari és el mitjà de pagament que ofereix un nivell més alt de
seguretat en les vendes internacionals, ja que assegura a l’exportador el cobrament
de l’operació.

El crèdit documentari és una ordre que l’importador dona al seu banc
perquè procedeixi al pagament de l’operació en el moment que el banc de
l’exportador presenti la documentació acreditativa conforme la mercaderia
ha estat enviada al client de la manera convinguda.

En l’operació d’un crèdit documentari hi participen quatre parts: importador
(ordenant), exportador (beneficiari), banc emissor i banc avisador.

Mentre que l’importador sol·licita al seu banc, anomenat banc emissor (emet
el crèdit documentari), l’obertura d’un crèdit documentari, l’exportador, com a
beneficiari, percep l’import del crèdit sempre que compleixi totes les condicions
exigides i en les dates estipulades. A més, un banc situat al país on es troba
l’exportador, anomenat banc avisador o notificador, notifica la disposició del crèdit
a l’exportador a petició del banc emissor. A vegades, també hi poden actuar un
banc confirmador, que és el que confirma el crèdit a petició del banc emissor, i un
banc designat, que és on el crèdit està disponible.

El crèdit documentari té una triple funció, ja que actua com a instrument de
pagament, instrument de garantia i instrument de crèdit. És instrument de
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En anglès, el crèdit
documentari s’anomena

documentary credit.

pagament perquè el comprador paga les mercaderies a través del crèdit emès
per un banc que abonarà al venedor l’import de la compra (passant prèviament
pel banc avisador). És instrument de garantia per a l’empresa exportadora
perquè s’assegura el cobrament de l’operació. És instrument de crèdit perquè el
comprador no paga al banc fins al moment que aquest li presenta els documents
que ha enviat el venedor.

Els crèdits documentaris estan regulats per la Cambra de Comerç Internacional
(CCI). Concretament, les normes referides als crèdits documentaris són: regles
i usos uniformes relatius (RUU) als crèdits documentaris (publicació 600 de
la CCI), RUU per als reemborsaments interbancaris relacionats amb els crèdits
documentaris (publicació 525 de la CCI), regles per a la resolució de disputes en
crèdits documentaris (publicació 577 de la CCI), pràctica bancària internacional
estàndard per a l’examen dels documents de crèdits documentaris (revisió de les
RUU 2007), incoterms 2010.

Els documents més habituals que es requereixen per a realitzar un crèdit documen-
tari són: la factura comercial, els documents de transport i l’assegurança, i se n’hi
poden afegir altres sol·licitats per les parts. Tota la documentació pot ser enviada
en format electrònic.

• La factura comercial l’ha d’emetre l’exportador i a nom de l’ordenant i ha de
contenir com a mínim: la descripció de les mercaderies, els preus unitaris i
l’import de les mercaderies expressat en la divisa del crèdit, les condicions
del lliurament de la mercaderia i les observacions especials que es puguin
exigir.

• Els documents de transport depenen del mitjà de transport escollit. Més
concretament són: el coneixement d’embarcament, la carta de transport
aèria, la carta de port per ferrocarril o carretera i el coneixement de transport
combinat.

• Els documents de l’assegurança han de ser expedits per les companyies
d’assegurances corresponents i han d’estar valorats en la mateixa moneda
que el crèdit.

• Quan s’exigeixen altres documents diferents dels esmentats anteriorment,
el crèdit ha d’especificar qui els ha d’emetre i quines dades han de conte-
nir. Són exemples d’altres documents: el certificat d’origen, les factures
consulars, les factures de duanes, els certificats d’anàlisi, els certificats
d’inspecció, els certificats de pesos, la llista de continguts, etc.

Els crèdits documentaris poden ser amb pagament al comptat, amb pagament
diferit, per acceptació o per negociació. Els casos més habituals són el pagament
al comptat i el pagament diferit. En els crèdits documentaris amb pagament al
comptat (també anomenats a la vista), l’exportador cobra la venda en el moment
de presentar la documentació, és a dir, cobra la venda al comptat.

El funcionament del crèdit documentari amb pagament al comptat segueix els
següents passos:
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1. L’importador (l’ordenant) sol·licita l’obertura del crèdit documentari a la
seva entitat financera (banc emissor).

2. El banc emissor, un cop estudiat el risc que contrau, avisa de l’obertura
del crèdit documentari un banc que es troba al país de l’exportador (banc
avisador).

3. El banc avisador avisa del crèdit a l’exportador (beneficiari).

4. L’exportador, un cop ha examinat el contingut del crèdit, si hi està d’acord,
procedeix a enviar la mercaderia a l’importador.

5. L’exportador lliura la documentació al banc avisador i aquest, un cop
revisats, procedeix al pagament de l’exportació.

6. El banc avisador remet la documentació al banc emissor i li reemborsa el
seu import, si tot està correcte.

7. El banc emissor lliura els documents a l’importador i apunta el deute.

8. L’importador retira la mercaderia del lloc indicat.

En el cas dels crèdits documentaris amb pagament al comptat el risc per a
l’exportador és mínim donat que té la seguretat plena de cobrament si el crèdit és
confirmat i, per tant, no requereix que la confiança en l’importador sigui elevada.
L’exportador no envia la mercaderia fins que no l’avisen del crèdit. A més, la
comanda no es pot cancel·lar, perquè els crèdits documentaris són irrevocables
per regla general (excepte que es marqui el contrari; si fos revocable, no es tindria
la seguretat de cobrar).

Exemple de crèdit documentari amb pagament al comptat

Un importador de Tarragona, TARRAIMPORT SL, obre un crèdit documentari a la seva
oficina bancària de BBVA amb un pagament al comptat (per valor de 3.000.000 d’euros)
un cop es revisi la documentació que lliura l’exportador de l’Argentina, ARGCOMP. BBVA,
com a banc emissor, avisa de l’obertura del crèdit documentari a BBVA ARGENTINA.
Seguidament, BBVA ARGENTINA comunica a ARGCOMP que s’ha obert un crèdit
documentari amb pagament al comptat en favor seu. ARGCOMP analitza el crèdit i envia
la mercaderia i lliura la documentació de l’enviament (factura, coneixement d’embarcament,
ja que la mercaderia va en vaixell, i assegurances) a BBVA ARGENTINA. Un cop
BBVA ARGENTINA ha revisat la documentació, fa el pagament de 3.000.000 d’euros a
ARGCOMP i, a canvi, li cobra comissions per pagament efectiu (0,3%) i comissió d’avís
(0,5%), és a dir, un total de 24.000 euros. Amb el pagament d’aquestes comissions,
s’assegura de cobrar l’exportació en el moment en què ha presentat la documentació de
l’enviament de la mercaderia.

Posteriorment, BBVA ARGENTINA remet la documentació a BBVA i aquest li reemborsa
els 3.000.000 d’euros pagats a ARCOMP en concepte de l’exportació. BBVA lliura
la documentació de l’enviament a TARRAIMPORT SL i li apunta un deute per valor
de 3.000.000 d’euros (que haurà de pagar en el termini que hagin pactat BBVA i
TARRAIMPORT SL). Com que TARRAIMPORT SL té la documentació pot procedir a retirar
la mercaderia del lloc indicat (quan arribi), en aquest cas és el port de Tarragona. Per
haver realitzat el crèdit documentari, TARRAIMPORT SL ha pagat una comissió d’obertura
de l’1% i una comissió de transferència del 0,75%, és a dir, en total, 52.500 euros. Amb
aquest pagament s’assegura que l’exportador cobri en efectiu.

En aquest cas, l’exportador, al cobrar al comptat, elimina el risc de canvi, és a dir, el risc
que l’euro es depreciï.
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D’altra banda, en els crèdits documentaris amb pagament diferit, l’exportador
concedeix un ajornament del pagament a l’importador. L’importador retira la
documentació, però l’exportador només rep l’import de la venda en una data
posterior a la presentació dels documents (per exemple, 90 dies després).

En el cas dels crèdits documentaris amb pagament diferit, les fases de l’operació
són les següents:

1. L’importador (l’ordenant) obre un crèdit documentari a la seva oficina
bancària (banc emissor) amb pagament diferit a X dies a comptar des d’una
data concreta (per exemple, des de la data de presentació del coneixement
d’embarcament).

2. El banc emissor comunica al banc avisador que s’ha procedit a l’obertura
d’un crèdit documentari amb pagament diferit.

3. El banc avisador, situat al país de l’exportador, avisa l’exportador (benefici-
ari) que s’ha obert un crèdit documentari.

4. L’exportador procedeix a l’enviament de la mercaderia.

5. L’exportador presenta els documents al banc avisador i, com que és un crèdit
amb pagament diferit, el banc avisador confirma per escrit a l’exportador
que li pagarà en la data X que s’ha determinat.

En els crèdits documentaris amb pagament diferit l’exportador facilita
finançament a l’importador, fet que li facilita la venda i té com a garantia
el compromís ferm d’un banc que li pagarà l’exportació.

Exemple de crèdit documentari amb pagament diferit

Un importador de Barcelona, IMPORTJUN SL, obre un crèdit documentari a la seva
oficina bancària de CAIXABANK amb un pagament diferit de 90 dies a partir de la data
de presentació del coneixement aeri (la mercaderia arriba del Brasil via aèria) per poder
gestionar el pagament d’una compra per valor de 2.000.000 d’euros (valor de posada de la
mercaderia a Brasil, és a dir, inclou les despeses de transport i altres tipus de despeses) a
un exportador brasiler, BRASICOMP.

A continuació, CAIXABANK comunica al banc BRADESCO, situat al Brasil, que s’ha
procedit a l’obertura d’un crèdit documentari amb pagament diferit. Seguidament,
BRADESCO avisa a BRASICOMP que s’ha obert un crèdit documentari en benefici seu.
BRASICOMP procedeix a enviar la mercaderia per via aèria, amb sortida des de l’aeroport
de Rio de Janeiro i arribada a l’aeroport de Barcelona. Un cop gestionat l’enviament,
BRASICOMP presenta els documents comercials (factura, coneixement aeri i assegurança)
a BRADESCO. Donat que és un crèdit amb pagament diferit, BRADESCO li confirma per
escrit a BRASICOMP que cobrarà 90 dies després, per tant, l’importador no pagarà la
mercaderia fins que passin 90 dies, a comptar des del moment, en aquest cas, en què s’ha
presentat el coneixement aeri. IMPORTJUN retira la documentació i, per tant, es fa amb
la propietat de la mercaderia, i la pot retirar del punt de lliurament convingut, tot i que no
la pagarà fins a la data determinada (l’exportador ha atorgat a l’importador un ajornament
en el pagament). Quan arriba el venciment, IMPORTJUN paga l’import a CAIXABANK,
aquesta envia el pagament a BRADESCO i aquest li ingressa a BRASICOMP. En cas que
IMPORTJUN no pagui, l’exportador té assegurat el cobrament. Les comissions que pagarà
IMPORTJUN SL per fer ús del crèdit documentari són d’un 1,1% per a l’obertura i d’un
0,2% mensual pel pagament diferit. És a dir, com que són 90 dies de pagament diferit,
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paga 1,7% sobre 2.000.000 d’euros, per tant, 34.000 euros. En aquest cas, segons les
condicions pactades, l’importador assumeix totes les comissions.

El fet de cobrar a 90 dies, i donat que el cobrament es farà en euros, hi ha risc de canvi per
a l’exportador. Si es deprecia l’euro, cobrarà menys.

Els crèdits documentaris per acceptació es diferencien dels crèdits documentaris
amb pagament diferit pel fet que l’exportador presenta amb els documents una
lletra de canvi a càrrec del banc emissor, per l’import de l’operació i amb el
mateix venciment que la data que s’ha fixat per al cobrament. La lletra de canvi és
acceptada i pot ser descomptada sense recurs en una entitat financera, si és que
necessita finançament.

En els crèdits documentaris per negociació, l’exportador lliura una o diverses
lletres de canvi amb els venciments que s’han establert en el crèdit i que són lliurats
contra algun dels obligats (banc emissor o banc confirmador, si es donés el cas).
El banc designat com a negociador, un cop examinats els documents i si tot és
correcte, està obligat a aplicar el descompte dels efectes i pagar-ne l’import.

Hi ha diferents tipus de crèdits documentaris especials, que tenen unes característi-
ques diferents de la resta de crèdits documentaris. D’entre els crèdits documentaris
especials, els més comuns són els crèdits rotatius i els crèdits transferibles.

Els crèdits documentaris rotatius o revolving són aquells que es renoven auto-
màticament després d’utilitzar-se, tants cops com indiqui el crèdit. Perquè un
crèdit documentari tingui consideració de rotatiu, s’ha d’indicar en el document
d’obertura. S’utilitza quan el comprador és un client habitual de l’exportador.

Els crèdits documentaris transferibles són aquells en què el beneficiari pot donar
instruccions al seu banc avisador perquè el crèdit sigui utilitzat parcialment o
totalment per un o més beneficiaris d’un país o més. S’utilitza quan l’exportador
no disposa directament de la mercaderia sinó que l’adquireix del seu proveïdor.
Els crèdits documentaris transferibles són també divisibles, és a dir, es poden
dividir entre diferents empreses. Per regla general, els crèdits documentaris no
són transferibles.

Exemple de crèdit documentari transferible

Una empresa de components de vehicles amb seu a Barcelona, COMPOCOTXES SA,
compra seients de cotxe a una companyia de Tarragona anomenada TARSEIENT SL i
compra volants a l’empresa de Girona VOLGIR SL. L’empresa COTXES SA exporta seients
i volants a Xile, a l’empresa importadora COCHECHILENO SL. L’empresa xilena sol·licita
l’obertura d’un crèdit documentari transferible a favor de COMPOCOTXES S.A. per valor de
300.000 euros. Quan COMPOCOTXES SA rep l’avís del banc avisador que hi ha un crèdit
documentari, aquest ordena que es procedeixi a transferir-lo a VOLGIR SL per la quantitat
de 130.000 euros i a COTXES SA per valor de 150.000 euros. Aquests preus són els preus
als quals COMPOCOTXES SA ha comprat els seients i volants a les respectives empreses,
i els ha venut per 300.000 euros a l’empresa xilena (els 20.000 euros són el seu benefici
per actuar com a empresa intermediària).

Avantatges i inconvenients dels crèdits documentaris

En el cas dels importadors, un dels avantatges és que s’asseguren rebre la
mercaderia i els documents que garanteixen la possessió de la mercaderia si
l’exportador vol cobrar i, a més, s’estableix la forma i data del pagament. Donat
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que és una garantia que l’exportador cobrarà, es poden negociar unes millors
condicions de compra. Com a inconvenient, el procès és més lent que no pas
en altres modalitats de pagament.

Per a l’exportador, el fet de fer ús del crèdit documentari li dona una seguretat
absoluta que rebrà l’import de la venda si compleix amb les condicions pactades.
A més, aquest manté la possessió de la mercaderia fins que rebi el cobrament, si
es tracta d’un crèdit documentari amb pagament al comptat.

Com a inconvenient, el crèdit documentari té un cost (comissions, honoraris
i altres despeses), que assumirà l’importador. Pot ser que entre importador i
exportador s’indiqui el contrari i que l’exportador assumeixi alguns dels costos,
normalment, aquells que fan referència a les comissions de confirmació, d’avís, de
transferència o de pagament en efectiu. Globalment, el cost de la utilització dels
crèdits documentaris pot arribar a ser del 3,5% de l’import de les mercaderies. De
fet, el crèdit documentari és el mitjà de pagament més car.

Per a l’exportador l’operativa és més complicada, perquè hi ha tota una sèrie
d’obligacions i s’han de lliurar tots els documents que es requereixin.

2.2.2 Remesa simple i documentària

Els importadors i exportadors que ja tenen certa confiança mútua poden fer ús
d’un altre mitjà de pagament, amb uns costos inferiors als crèdits documentaris,
com ara les remeses. Les remeses estan regulades per les RRUU, publicació 522,
de la Cambra de Comerç Internacional.

Les remeses, que s’articulen a partir de lletres de canvi, pagarés, xecs, rebuts
i altres documents de pagament, són un sistema de reemborsament en què la
iniciativa la pren l’exportador.

Mitjançant les remeses l’exportador ordena a la seva entitat financera que gestioni
els documents financers seguint les seves instruccions. Hi ha dos tipus de
remeses, les simples i les documentàries. Mentre que en les remeses simples la
documentació comercial és enviada directament d’exportador a importador, en les
remeses documentàries la documentació comercial s’envia prèviament als bancs,
tant d’exportador com d’importador.

Remesa simple

En les remeses simples hi intervenen: exportador, banc de l’exportador, banc de
l’importador i importador.

• L’exportador elabora el document financer i el lliura al seu banc amb
les instruccions sobre com efectuar el cobrament o l’acceptació, segons
correspongui.
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• El banc de l’exportador, també anomenat remitent, s’encarrega d’enviar la
documentació financera a l’estranger per a procedir al cobrament o recollir
l’acceptació.

• El banc de l’importador, també anomenat presentador, procedeix al cobra-
ment o a recollir l’acceptació.

• L’importador és el lliurat de l’instrument financer (normalment la lletra de
canvi) i ha de pagar o acceptar el document financer, segons pertoqui.

La utilització de les remeses simples suposa per a l’importador pagar les comissi-
ons d’acceptació i d’ajornament, mentre que per a l’exportador suposa la comissió
d’acceptació i de gestió del cobrament.

Per a l’exportador la utilització de remeses simples implica un risc elevat, atès
que es desprèn de la mercaderia i dels documents abans de rebre el cobrament o
d’acceptar la lletra. Pot succeir, a més, que en les vendes amb pagament ajornat,
l’importador accepti la lletra però finalment, al venciment, no efectuï el pagament.

Hi ha dos tipus de remeses simples: les remeses contra acceptació i les remeses
contra pagament. En les remeses simples contra acceptació l’exportador conce-
deix un ajornament del pagament a l’importador, amb l’objectiu que aquest últim
signi l’acceptació formal.

L’operació s’articula de la següent manera:

1. Un exportador envia la mercaderia a l’importador i li envia els documents
comercials corresponents (documents de transport, certificats, asseguran-
ces, etc.).

2. L’exportador lliura a la seva entitat financera el document financer (normal-
ment una lletra de canvi) per a pagament futur, amb les instruccions que
reculli l’acceptació de l’importador.

3. El banc de l’importador presenta el document financer a l’importador
perquè l’accepti. En cas que l’importador es negui a acceptar-lo, el banc
de l’importador ho ha de comunicar al banc de l’exportador i demanar-li
com actuar.

4. El banc de l’importador remet la lletra de canvi acceptada a l’exportador.

En les remeses simples contra pagament l’importador està obligat a pagar tan
bon punt se li presenta el document financer.

El procediment és el següent:

1. Un exportador envia la mercaderia a l’importador i envia els documents co-
mercials corresponents (documents de transport, certificats, assegurances,
etc.).

2. L’exportador envia a la seva entitat financera la documentació financera,
generalment una lletra de canvi. Aquesta lletra de canvi es lliura a càrrec



Finançament internacional 58 Finançament del comerç exterior

En anglès, la remesa
documentària rep el nom de

documentary collection.

de l’importador per al seu pagament, amb les instruccions corresponents al
cobrament.

3. El banc de l’importador lliura el document financer a l’importador sempre
que aquest el pagui. Si l’importador es nega a pagar, l’entitat financera ha de
comunicar-ho al banc de l’exportador i demanar-li instruccions sobre com
actuar.

4. El banc de l’importador transfereix l’import de l’operació al compte del
banc de l’exportador i aquest, al compte corrent de l’exportador.

A partir de les remeses simples l’exportador pot rebre finançament, descomptant
els documents financers acceptats, que normalment són lletres de canvi. A més,
la utilització de remeses simples és una mostra de confiança entre exportador i
importador. D’altra banda, com a inconvenients, l’exportador queda a l’espera de
la voluntat de l’importador per acceptar o pagar el document financer. A més, el
cost de la remesa simple és relativament elevat. Finalment, un altre inconvenient
és el relatiu a l’elevada complexitat en la gestió del cobrament, donat que ha de
preparar l’efecte financer i les instruccions per a l’operativa que ha d’efectuar el
banc remitent.

Per a l’importador, la utilització de remeses simples suposa com a avantatge que,
d’una banda, pot negar-se a pagar o no acceptar el document financer fins que
no comprovi la idoneïtat de la mercaderia que ha de rebre. A més, obté un
ajornament en el pagament, en el cas que sigui per acceptació. D’altra banda,
com a aspectes negatius hi ha el fet que el cost de la utilització de les remeses
simples és relativament elevat, tot i que inferior a les remeses documentàries o
els crèdits documentaris. A més, un cop ha acceptat la lletra, el pagament queda
vinculat a la normativa del país de cobrament.

Remesa documentària

La remesa documentària és un sistema de cobrament de les exportacions i té com
a origen una ordre donada per un exportador a la seva entitat financera per cobrar
de l’importador una suma determinada a partir del lliurament per part seva dels
documents requerits a la seva entitat financera.

En una remesa documentària hi intervenen cinc parts: exportador o cedent, banc
remitent, banc cobrador, lliurat i banc avalista.

• L’exportador o cedent lliura els documents al seu banc per tal que els tramiti.

• El banc remitent s’encarrega de la tramitació i el cobrament de la remesa, a
partir de les instruccions donades per l’exportador.

• El banc cobrador o presentador és el banc de l’importador, que presenta
els documents i efectua el cobrament del document financer o en gestiona
l’acceptació.

• El lliurat és l’importador, que ha d’efectuar el pagament del document
financer.
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• El banc avalista és l’entitat financera del país de l’importador que avala, en
cas que sigui necessari, el document financer (lletra de canvi, pagaré, etc.).

Hi ha principalment dos tipus de remeses documentàries: contra pagament i
contra acceptació. Mentre que en les remeses documentàries contra pagament
l’importador només rep la documentació comercial si efectua el pagament, en les
remeses contra acceptació els documents comercials es lliuren a l’importador si
accepta el document financer que s’ha establert.

L’esquema de les remeses documentàries contra pagament és el següent:

1. L’exportador formalitza el contracte de compravenda amb l’importador on
s’estableix quin document financer liquidarà l’operació.

2. L’exportador envia la mercaderia a un punt acordat amb l’importador, tot i
que no es desprèn de la propietat.

3. L’exportador lliura al banc remitent els documents comercials que sol·licita
l’importador i un document financer (normalment una lletra de canvi) lliurat
a càrrec de l’importador i per l’import de l’operació. L’exportador dona al
banc remitent la instrucció que es lliurin els documents comercials a canvi
del pagament del document financer.

4. El banc remitent envia la documentació i les instruccions al banc cobrador,
que és l’indicat per l’importador en el seu país.

5. El banc cobrador lliura la documentació per tal que sigui examinada per
l’importador i, si tot és correcte, aquest autoritza el pagament i pot rebre la
mercaderia (traslladar-la des del punt acordat a les seves instal·lacions) ja
que disposa de la documentació comercial corresponent.

6. El banc cobrador abona en el compte del banc remitent l’import de la
mercaderia.

7. El banc cobrador abona en el compte corrent de l’exportador l’import de la
mercaderia.

En les remeses documentàries contra pagament hi ha el risc que l’importador no
retiri la documentació i que, per tant, no es faci càrrec de la mercaderia pel fet que
no efectuï el pagament corresponent. Com a avantatge, l’exportador no perd la
propietat de la mercaderia fins que l’importador no ha pagat el document financer.

Exemple de remesa documentària contra pagament

L’exportador català EXPOREXA SA ha signat amb un importador xinès, LIXEN, un
contracte de compravenda. En aquest contracte s’indica que la compravenda es pagarà
mitjançant una lletra de canvi en iuans per valor de 2.500.000 iuans i fent ús d’una
remesa documentària contra pagament, oberta per part de l’exportador. EXPOREXA SA
envia la mercaderia a Xangai, i queda allà guardada fins que es faci efectiu el pagament.
EXPOREXA SA lliura al Banco Santander els documents comercials de l’exportació
(coneixement aeri, assegurança i factura) i la lletra de canvi lliurada a càrrec de LIXEN i
per valor de 2.500.000 iuans. EXPOREXA SA dona al Banco Santander la instrucció que
es lliurin els documents comercials només a canvi del pagament de la lletra de canvi. Banco
Santander envia la documentació i les instruccions a Bank of Shanghai, que actuarà com
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a banc cobrador. Bank of Shanghai lliura la documentació a l’importador, que l’examina.
Un cop examinada, efectua el pagament dels 2.500.000 iuans i retira la mercaderia de
l’aeroport de Xangai. El Bank of Shanghai ingressa a Banco Santander els 2.500.000
iuans i el banc els ingressa a EXPOREXA SA.

Donat que es tracta d’una remesa documentària contra pagament, l’exportador elimina el
risc de canvi, és a dir, el risc que l’iuan es depreciï i, a més, no perd la propietat de la
mercaderia fins que l’importador xinès pagui, però sí que té el risc que l’importador no
pagui i la mercaderia ja estigui a la Xina.

Els costos de la remesa per a l’exportador seran de l’1,2% per a l’obertura i del 0,2% per a
altres comissions de gestió associades a la remesa. Sobre els 2.500.000 iuans, a un tipus
de canvi 1RMB=0,144EUR, seran 5.040 euros (=2.500.000 x 0,144 x 1,4%).

En les remeses documentàries contra acceptació l’exportador assumeix un risc
més alt, donat que finança a l’importador mitjançant l’ajornament del pagament,
és a dir, que l’importador pagarà la mercaderia en una data futura determinada.
En aquest tipus de remeses, l’exportador lliura la mercaderia quan l’importador
ha acceptat formalment els documents financers establerts (normalment lletres de
canvi).

L’esquema que segueixen les remeses documentàries contra acceptació és:

1. L’exportador formalitza el contracte de compravenda amb l’importador i
allà s’estableix quin document financer ha de liquidar l’operació.

2. L’exportador envia la mercaderia a un punt acordat amb l’importador, tot i
que no es desprèn de la propietat.

3. L’exportador lliura al banc remitent els documents comercials que sol·licita
l’importador i un document financer (normalment una lletra de canvi),
lliurat a càrrec de l’importador i per l’import de l’operació. L’exportador
dona al banc remitent la instrucció que es lliurin els documents comercials
a canvi de l’acceptació formal del document financer.

4. El banc remitent envia la documentació i les instruccions al banc cobrador,
que és l’indicat per l’importador en el seu país.

5. El banc cobrador lliura la documentació per tal que sigui examinada per
l’importador i, si tot és correcte, aquest accepta formalment el document
financer, és a dir, accepta pagar l’import de la importació en una data
futura fixada. Un cop feta l’acceptació, l’importador rep la documentació
comercial i podrà fer-se càrrec de la mercaderia (traslladar-la des del punt
acordat a les seves instal·lacions).

6. El banc cobrador comunica al banc remitent que s’ha efectuat l’acceptació
del document financer.

7. En la data acordada, l’importador efectua el pagament de la importació
al banc cobrador, que fa l’enviament del capital al banc remitent i aquest,
finalment, a l’exportador.

En les remeses documentàries contra acceptació el primer risc que té l’exportador
és el de la no acceptació formal del document financer per part de l’importador (la
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mercaderia es troba en un punt acordat a l’estranger i continua sent propietat de
l’exportador). En aquest cas, el banc cobrador comunica aquesta circumstància
al banc remitent demanant-li instruccions sobre com actuar. A més, un altre
risc important és el de l’impagament per part de l’importador quan l’importador
accepta formalment efectuar el pagament en una data futura i obtenir la propietat
de la mercaderia, però finalment no paga. En aquest cas, l’exportador pot actuar
judicialment contra l’importador.

Exemple de remesa documentària contra acceptació

L’exportador de Girona EXPORTGIR SA ha signat amb un importador del Marroc, MIHO,
un contracte de compravenda. En aquest contracte s’indica que la compravenda es pagarà
mitjançant una lletra de canvi a 90 dies des de la data del coneixement d’embarcament,
en dirhams, per valor de 30.000.000 de dirhams i fent ús d’una remesa documentària
contra acceptació oberta per part de l’exportador. EXPORTGIR SA envia la mercaderia
a Casablanca, i queda allà guardada fins que es fa l’acceptació. EXPORTGIR SA
lliura a BANKIA els documents comercials de l’exportació (coneixement d’embarcament,
assegurança i factura) i la lletra de canvi lliurada a càrrec de MIHO per valor de 30.000.000
de dirhams. EXPORTGIR SA dona a BANKIA la instrucció que es lliurin els documents
comercials només a canvi de l’acceptació de la lletra de canvi. BANKIA envia la
documentació i les instruccions al Banque Populaire du Maroc, que actua com a banc
cobrador. Banque Populaire du Maroc lliura la documentació a l’importador, que l’examina.
Un cop examinada, aquest accepta que farà el pagament a 90 dies dels 30.000.000 de
dirhams i, així, podrà retirar la mercaderia del port de Casablanca. Banque Populaire du
Maroc comunica a BANKIA que s’ha efectuat l’acceptació de la lletra de canvi. Quan arriba
la data acordada, MIHO efectua el pagament de la mercaderia a Banque Populaire du
Maroc, que fa la transferència a BANKIA i, finalment, aquest, a EXPORTGIR SA.

Donat que es tracta d’una remesa documentària contra acceptació, l’exportador té risc de
canvi, perquè en els 90 dies que hi ha des de la data de l’embarcament fins al cobrament
el dirham pot depreciar-se respecte a l’euro. Imagineu, per exemple, que en la data inicial
el tipus de canvi sigui 1 EUR = 11,16 MAD (i, per tant, 30.000.000 dirhams són 2.688.172
euros) i en la data del cobrament sigui 1 EUR = 11,80 MAD (per tant, 2.542.372,89 euros).
L’exportador rebria 145.799,11 euros menys.

A més, un altre risc que es pot donar fent ús de remesa documentària contra acceptació
és que l’importador no accepti la lletra i, per tant, que la mercaderia al port de Casablanca
continuï sent propietat de l’exportador, però l’haurà de treure d’allà amb mitjans propis.

Però el risc més important és que l’importador no pagui la lletra que va acceptar. En aquest
cas, EXPORGIR SA pot actuar judicialment contra MOHI, ja que té mercaderia i no l’ha
pagat.

A més, l’exportador ha de pagar a BANKIA els costos relatius a la remesa. En aquest cas,
l’1,2% per a l’obertura i el 0,2% per a altres comissions de gestió associades a la remesa.
Sobre els 30.000.000 dirhams a un tipus de canvi 1 EUR = 11,16 MAD seran 37.634,4
euros (= 30.000.000

11,16
· 1, 4%).

L’importador ha de pagar a Banque Populaire du Maroc les comissions relatives a
l’ajornament del pagament. Per exemple, del 0,5% i, per tant, 1.344,09 euros (= 30.000.000

11,16
·

0, 5%).

2.3 La compensació internacional

En el comerç internacional hi ha una figura de caire molt especial que estalvia
costos de finançament, on no es fa reemborsament d’efectiu, coneguda com
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la compensació internacional. Mentre que en una operació normal de comerç
internacional l’exportador es limita a vendre el seu producte a un altre país i
l’importador té l’obligació de pagar la compra, mitjançant l’ús d’algun mitjà
de pagament internacional, en la compensació internacional, el pagament de
l’operació s’efectua totalment o parcial amb el lliurament d’altres béns o serveis,
fet que evita haver de disposar dels recursos monetaris o de recórrer al finançament
per pagar l’operació.

Hi ha una operació de compensació internacional quan el pagament de
l’operació s’efectua, totalment o parcialment, mitjançant el lliurament de
mercaderia o el servei, en lloc de contrapartides monetàries.

El comerç de compensació es pot utilitzar per diferents causes:

• El país importador no disposa de divisa suficient: en alguns països en
vies de desenvolupament, la manca de divises fa que no es pugui efectuar
el pagament dels aprovisionaments necessaris i, per a aquest fi, decideix
compensar amb mercaderies. Per exemple, quan un país es troba en una
situació financera com la que va patir l’Argentina amb el corralito pot
intercanviar carn de vedella per maquinària.

• Un país en vies de desenvolupament té producció excessiva en alguns
productes i els necessita exportar. Un exemple podria ser quan Cuba
decideix intercanviar canya de sucre per medicaments.

• Un país fixa restriccions al pagament d’importacions per no desequilibrar
la seva balança comercial. Armènia té dèficit en la seva balança comercial
i restringeix el pagament de determinades importacions, obligant a fer
intercanvi de béns en cas de voler importar un determinat producte (per
exemple, cotxes).

• Acords entre companyies privades per decisió pròpia, normalment, perquè
l’importador té dificultats per a efectuar el pagament. En aquest cas, el
valor de contrapartida ha de coincidir. Un exemple seria quan una empresa
catalana que fabrica seients de vehicles realitza comerç de compensació amb
una empresa russa, i rep plàstic a canvi.

El comerç de compensació internacional té tota una sèrie d’avantatges associats,
com que no es requereix la utilització de mitjans de pagaments internacionals, que
permet accelerar els processos productius en el països implicats, que és una forma
de penetració a nous mercats en què seria difícil entrar i que s’elimina el risc de
canvi si s’efectua simultàniament, etc.

Per a la realització del comerç de compensació internacional, molts cops és neces-
sària la participació de les anomenades trading houses. Són companyies privades
que coordinen el comerç de compensació. A vegades, són els propis bancs, els
que tenen un departament específic dedicat a les operacions de compensació
internacional. Aquest departament s’encarrega d’assessorar, obtenir informació,
avaluar riscos i gestionar la documentació necessària de les operacions.
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