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Els pressupostos i els plans són una eina de gestió imprescindible en qualsevol organització, 

tant si és publica o privada, gran o petita. Les organitzacions professionalitzades utilitzen el 

pressupost, no per a predir el que passarà, sinó per a influir en el futur. Quan fan el pressupost 

poden coordinar els recursos i disposen d'informació que ajuda a decidir sobre el que convé 

fer per aconseguir els objectius marcats. Posteriorment, quan comença l'exercici, l'anàlisi de 

les desviacions avalua la gestió feta. Això permet corregir a temps. 

Aquest document té per objectiu exposar elements que poden ser d’utilitat a l’hora de preparar 

els pressupostos de l’empresa per l’any 2017. 

En primer lloc, es resumeix de manera sintètica la situació actual de l’economia i del teixit 

empresarial. A continuació, s’exposen les principals dades d’una enquesta que hem 

confeccionat per a conèixer com les empreses estan encarant els pressupostos de 2017. 

Finalment, es conclou a partir de les dades exposades i es proposen diverses consideracions a 

l’hora de fer els pressupostos per al proper any. 

 

1. La situació actual de l’economia i del teixit empresarial  
 

L’economia catalana ha evolucionat de manera molt favorable en 2015 i 2016. En termes de 

PIB, hi ha un fort creixement (3,1% de creixement en 2016) i les previsions d’increment pel 

2017 també són importants, tot i que més baixes (2,4%), d’acord amb la figura 1. A la mateixa 

figura es pot comprovar les bones dades de 2016 pel que fa al consum i l’exportació. I les 

previsions pel 2017 apunten que també pot ser un bon any. 
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Figura 1. Previsions macroeconòmiques de l’economia catalana 

 

També es favorable l’evolució de la confiança empresarial (veure figura 2) segons Cambra de 

Barcelona. 

 

 

Figura 2. Evolució de l’indicador de confiança empresarial 
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Aquestes bones dades de l’economia catalana en general també tenen el seu reflex en el teixit 

empresarial. 

I pel teixit empresarial, després d’anys amb importants caigudes de les vendes, beneficis i 

molts tancaments d’empreses, l’any 2016 (a l’igual que el 2015) està essent un bon any.  

Per començar, el nivell d’activitat de les empreses catalanes està augmentant força. Segueix 

creixent l’exportació i s’han recuperat força les vendes amb la resta d’Espanya. També està 

augmentant la rendibilitat de les empreses. El motiu principal és l’augment de la productivitat 

en la gestió dels actius. És el que es coneix com la rotació dels actius, que està augmentant ja 

que es generen més ingressos per cada euro invertit en fàbriques, màquines i d’altres actius. 

En canvi, la productivitat laboral ha baixat. La causa es que la despesa de personal per 

treballador ha pujat més que el valor afegit per treballador. De tota manera, la bona noticia es 

que els salaris per treballador han pujat per primer cop en molts anys.  

A la figura 3 s’acompanya la sintesi de l’Informe anual de l’empresa catalana que publica 

cada any el Consell de Cambres de Catalunya. En síntesi, en 2015 les empreses catalanes 

varen augmentar l’activitat i la rendibilitat. Com a factors positius varen actuar les vendes 

nacionals, les exportacions, la rotació dels actius, el desendeutament i la reducció del cost 

financer. Com a factors negatius varen actuar l’increment del cost de les compres i salaris i la 

reduccio dels marges. 

També es destacable que l’estructura financera de les empreses s’ha seguit enfortint, ja que 

segueix creixent el pes dels fons propis mentre es redueix el pes del deute financer. És una 

dada positiva des del punt de vista de la solvència i la fortalesa financera de les empreses. 

Pel que fa als sectors, els grans sectors (indústria, comerç i serveis) han millorat en tots els 

casos. Si parlem de dimensió empresarial, les empreses que estan evolucionant millor són les 

grans. I finalment, comparant amb la resta d’Espanya, les empreses catalanes estan 

evolucionant millor en creixement de l’activitat i dels beneficis. 

Això acompanyat de millores en l’activitat emprenedora explica que en el 2015 hagi 

augmentat el nombre d’empreses a Catalunya (veure figura 4). 
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Font: Consell de Cambres de Catalunya (2016) 

Figura 3. Factors que expliquen la millora de la rendibilitat empresarial en 2015 

 

A la figura 4, es comproba que l’evolució del nombre d’empreses va millorar també en 2015, 

en totes les dimensions d’empresa. 

 

Figura 4. Evolució del nombre d’empreses de 2007 a 2015 
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A la figura 5 resumim el diagnòstic de la situació de les empreses a finals de 2015, d’acord 

amb el Consell de Cambres de Catalunya (2016). En aquest diagnòstic predominen els punts 

forts. 

 

Fortaleses Febleses  
• PIB +3,4% 
• Exportacions  
• Ocupació  
• Productivitat  
• Cost del finançament  
• Rendibilitat  
• Milloren tots els sectors  
• Milloren totes les dimensions 

(sobretot grans empreses) 
• Millor evolució que les 

empreses de la resta 
d’Espanya  

• Creixement importacions  
• Treballadors no fixos  
• R+D 
• Problemes estructurals 

(infraestructures, 
energia…)  

Font: Basat en l’Informe anual de l’empresa catalana (Consell Superior de Cambres, 2016) 

Figura 5. Resum de les fortaleses i febleses de les empreses catalanes en 2015 

 

Aquesta evolució té relació amb la marxa general de l’economia. D’acord amb la Cambra de 

Comerç de Barcelona el PIB augmentarà en 3,1% en 2016. Per al 2017, la previsió es que 

l’increment del PIB es situï al voltant del 2,4%. 

 

2. Dades de la mostra (enquesta sobre previsions de 2017) 
 

De cara a la preparació dels pressupostos de les empreses per l’any 2017, hem considerat 

oportú fer una enquesta per tal de conèixer quines són les perspectives que les empreses tenen 

sobre l’evolució de les principals variables econòmiques i financeres. 

Per aquest motiu, es va enviar l’enquesta a mitjans de setembre de 2016 a socis de CECOT i 

de l’ACCID. També es va distribuir l’enquesta entre participants de programes de postgrau de 

la UPF Barcelona School of Management. Tenint en compte que el nombre de respostes 

vàlides (262) és baix comparat amb les persones que han rebut l’enquesta (els socis de 

l’ACCID que reben les newsletters on es va incloure l’enquesta són 10.200) els resultats 

obtinguts no es poden extrapolar al conjunt de població empresarial sinó només a les 

empreses que han contestat l’enquesta. 
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En total s’han rebut 262 respostes vàlides a partir de les quals s’ha confeccionat el present 

informe. 

Les empreses de la mostra pertanyen a una amplia varietat de sectors, entre els que 

predominen el metall, l’agroalimentari, la consultoria i la construcció (veure figura 6).  

 

Sector Número d’empreses Percentatge 

Agroalimentari 28 10,69% 

Comunicació 6 2,29% 

Construcció 22 8,40% 

Immobiliària 10 3,82% 

Consultoria 28 10,69% 

Editorial 10 3,82% 

Esportiva 4 1,53% 

Farmacèutic 6 2,29% 

Hosteleria 8 3,05% 

Majorista 10 3,82% 

Metall 36 13,74% 

Moble 8 3,05% 

Química 8 3,05% 

Supermercats 6 2,29% 

Textil 12 4,58% 

Altres serveis 16 6,11% 

Altres sectors 44 16,79% 

Total 262 100,00% 

Figura 6. Sectors de les empreses que han contestat l’enquesta 

 

Les empreses de la mostra són principalment PIMES i quasi la meitat esperen facturar menys 

d’un milió d’euros en el present exercici 2016 (veure figura 7).  

 

Figura 7. Facturació prevista per a 2016 de les empreses de la mostra 
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Tal i com es comprova a la figura 8, a la mostra hi predominen les empreses que no exporten 

(el 66% de les empreses no exporten), tot i que el 34% de les empreses són exportadores i el 

5% exporten més del 70% de les seves vendes. 

 

 

Figura 8. Pes de les exportacions en la xifra de vendes de 2016 de les empreses de la mostra 

 

3. Previsions per 2017 
 

A continuació, es presenten les previsions per a 2017 en relació amb les vendes, costos, 

inversions i finançament. 

 

3.1.Vendes 
 

De cara a 2017, la majoria de les empreses (85%) esperen augmentar les vendes, tot i que un 

9% de les empreses preveuen una caiguda de les vendes (figura 9). Com es visualitza a la 

figura 10, una part important de les empreses (41%) no espera augmentar els preus de venda. 
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Figura 9.  Previsió de la variació de vendes en 2017 

 

Figura 10. Variació prevista en el preus de venda en 2017 

 

3.2. Costos 
 

Pe que fa als costos, el 82% de les empreses esperen que es produeixin augments en els preus 

de compra dels productes que consumeixen, essent majoritàries les empreses que creuen que 

els preus de compra pujaran un 1,5% com a màxim (figura 11). Aquesta dada és coherent amb 

la previsió d’inflació pel 2017 (0,9% segons Cambra de Comerç de Barcelona) i les 

estimacions del Banc Mundial sobre l’evolució dels preus de les matèries primeres pels 

propers anys (figura 12). 
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Figura 11. Previsió de variació dels preus de compra en 2017 

 

 

Figura 12. Previsió evolució dels preus de les matèries primeres 

 

En temes de contractació laboral, les dades són favorables, ja que la majoria de les empreses 

(79%) esperen augmentar la plantilla (figura 13). 
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Figura 13. Previsió d’augment de la plantilla en 2017 

 

També esperen augmentar els salaris (fins un 2%) el 64% de les empreses (veure figura 14). 

 

 

Figura 14. Previsió d’augment dels salaris en 2017 

 

També s’ha preguntat si les empreses compten amb un sistema de retribució variable (bonus). 

En relació amb la retribució variable (al marge del personal comercial), el 48% de les 

empreses tenen aquest tipus de retribució (figura 15). 
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Figura 15. Percentatge d’empreses amb retribució variable (a part del personal comercial) 

 

En les empreses que compten amb un sistema de retribució variable per al personal (al marge 

del personal comercial) aquesta retribució té un límit que es situa entre el 10% i el 20% 

(figura 16). 

 

Figura 16. Percentatge de la retribució variable en les empreses que la tenen (al marge del 

personal comercial) 

 

En relació amb els costos, podem recordar l’estudi de Deloitte (2016) que indica que en 2016, 

més del 80% de les empreses tenen previstos plans de reducció de costos. 
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3.3. Beneficis 
 

Continuant amb la recuperació econòmica general, la previsió es que els benefricis segueixin 

augmentant. Pel 2017, la majoria d’empreses preveuen augmentar els beneficis (figura 17). 

 

Figura 17. Previsió de variació de beneficis en 2017 

 

3.4. Inversions 
 

La majoria d’empreses espera fer inversions en immobilitzat en 2017 (figura 18) i un 6% de 

les empreses té previst fer alguna adquisició d’una altra empresa (figura 19). 

 

Figura 18. Previsió d’inversions en immobilitzat en 2017 
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Figura 19. Empreses que preveuen adquirir una altra empresa en 2017 

 

3.5. Política financera 
 

Pel 2017, s’espera que continuï el procés de desendeutament que es va iniciar arrel de l’esclat 

de la crisi financera global de 2008. Així, la majoria de les empreses no preveuen augmentar 

el finançament, ni a llarg ni a curt termini al llarg de 2017 (figures 20 i 21). 

 

Figura 20. Empreses que esperen augmentar/reduir el finançament a llarg termini en 2017 
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Figura 21. Empreses que esperen augmentar/reduir el finançament a curt termini en 2017 

 

El cost del deute financer varia molt segons les empreses, tot i que predominen més les 

empreses que es financen a un cost financer entre el 2% i el 4% (figura 22). 

 

Figura 22. Cost previst del deute financer en 2017 

 

La majoria de les empreses no preveuen repartir dividends en 2017 (veure figura 23) i les que 

esperen repartir dividends ho faran en la majoria dels casos distribuint menys del 50% dels 

beneficis (figura 24). 
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Figura 23. Previsió de repartiment de dividends en 2017 

 

 

Figura 24. Percentatge de dividends sobre beneficis en 2017 

 

4. Conclusions 
 

De les dades exposades, tot sembla indicar que s’espera que el 2017 sigui un bon any ja que la 

majoria d’empreses esperen: 

 

- Augmentar les vendes (com ha succeït en 2014, 2015 i 2016). 

- Augmentar la contractació i els salaris (com també ha succeït en 2015 i 2016). 
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- Augmentar els beneficis (com també ha succeït en 2014, 2015 i 2016). 

- Augmentar les inversions. 

 

Al mateix temps, les empreses esperen enfortir la seva situació patrimonial ja que preveuen 

continuar reduint l’endeutament financer i distribuiran pocs dividends. 

Per tant, la previsió es que el 2017 sigui un any en que les empreses creixin i enforteixin la 

seva part financera, ja que augmentaran més les vendes que els actius i l’endeutament i encara 

augmentaran més els beneficis (veure figura 25). 

 

 

Figura 25. Previsió de l’evolució de les vendes (V), actius (A), deutes (D) i beneficis (B) en 

2017 comparada amb l’evolució en 1990/2008, 2013 i 2014/2015. 

 

Aquestes previsions encaixen amb les previsions d’increment del PIB pel 2017 (2,4%) i 

l’evolució positiva de la confiança empresarial. 

El que s’ha exposat està en línia amb la tendència general. Per això en cada cas cal tindre molt 

en compte aspectes més particulars com són la situació del sector i la de l’empresa en concret. 

 

Sobre el sector, podem recordar que hi ha sectors amb importants perspectives de creixement i 

d’altres més estables o, fins i tot en declivi, com a conseqüència del diferent impacte del cicle 

econòmic, dels preus de les matèries primeres, de la dependència de l’Administració Pública o 

del canvi tecnològic, per exemple (veure figura 26). 
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 Impacte cicle econòmic Impacte evolució 

preus matèries 

primeres 

Impacte canvi 

tecnològic i 

regulatori 

Favorable Agroalimentari 

Automòbil, Components 

Comerç 

Construcció 

Consultoria 

Ensenyament 

Hosteleria 

Immobiliari 

Metall 

Moble 

Químic 

Serveis 

Textil 

Industrials 

Línies aèries 

Transports 

Medi ambient 

Internet, APP 

Desfavorable Assessors concursos, ERE, 

litigis... 

Psicòlegs 

 

Petroli Agències de viatges 

Diaris 

Editorials 

Figura 26. Impacte del cicle econòmic, preus matèries primeres i canvi tecnològic-regulatori 

en diversos sectors 

 

També cal tindre en compte el moment en que es troba l’empresa actualment. A la figura 27 

es pot veure l’evolució de les empreses que augmenten ingressos i tenen beneficis des de 2007 

fins 2016. Es pot comprovar que després de la negativa evolució de 2008 i 2009, els anys 

següents ja han tingut una tendència molt favorable en relació amb el seu cicle de vida (veure 

figura 28). 

 

 

Figura 27. Evolució de les empreses que augmenten ingressos i tenen beneficis des de 2007 

fins 2016 
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Figura 28. Cicle de vida de les empreses que en algun moment de la seva vida tenen un alt 

creixement 

 

A l’hora d’encarar els pressupostos, convé recordar la importància d’utilitzar tècniques que 

ajuden a millorar l’eficiència de l’empresa com el pressupost en base zero i la comparació 

amb les millors empreses del sector per tal d’identificar àrees de millora. 

De tota manera, hi ha visions molt crítiques amb els pressupostos perquè consideren que 

poden generar efectes perversos al generar conductes contraries al que interessa a 

l'organització. Això passa quan es dona un pes excessiu als aspectes financers en detriment 

dels factors clau d'èxit (satisfacció dels clients, clima laboral, capacitat d'innovació i 

d'adaptació al canvi, etc.). També es pot provocar un comportament inercial, quan es tracta de 

créixer com la inflació, enlloc de fer-ho millor que la competència. I provoquen picaresques 

quan s'intenta enganyar al controller amb els objectius del proper any per evitar càstigs. I quan 

es compleix el pressupost es pot provocar relaxació, enlloc d'intentar fer-ho el millor possible. 

No oblidem que en molts sectors tot canvia massa ràpid i els objectius fixats al desembre 

potser ja no valen al març. Per motius com els esmentats, Bob Lutz, ex-Director General de 

Chrysler deia que "sovint el pressupost és més una eina de repressió que d'innovació". 
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Un altre problema és dedicar un temps excessiu als pressupostos. Horváth (2013) denuncia 

que els pressupostos consumeixen el 50% del temps del controller. El risc es que passi el que 

deia John Lennon: "La vida és allò que ens passa mentre estem ocupats fent plans".  

Per això es clau el consens al formular el pressupost i fixar els incentius. En definitiva, no es 

tracta d'una eina de repressió o de premis i càstigs, sinó de millora continua. 
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