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Resum 

Aquest article sintetitza la literatura acadèmica sobre el control i
la comptabilitat de gestió. Per això es distingeixen les principals ten-
dències i s’analitzen les contribucions més rellevants. 
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1. Introducció

La comptabilitat i el control de gestió són branques de la ciència que

han evolucionat molt en els dos últims segles. En aquest article es pretén

sintetitzar la literatura acadèmica sobre aquesta matèria distingint les

principals tendències i analitzant les més importants contribucions. 

El concepte d’organització no pot ser obviat si es vol entendre en

profunditat l’evolució de la comptabilitat i el control de gestió. És per

aquest motiu que s’opta per un estudi des d’una perspectiva històrica,
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tenint en compte els principals fets econòmics i la seva influència en

l’evolució de les eines de comptabilitat de gestió i en les teories sobre el

control de les organitzacions. 

Els conceptes de comptabilitat i control de gestió són dos termes als

quals es recorre de forma habitual, encara que en nombroses ocasions

existeix confusió pel que fa a la seva diferenciació. Sovint es tendeix a

considerar la comptabilitat de gestió i el control de gestió com a concep-

tes pràcticament sinònims, mentre que la revisió de la literatura existent

tendeix més a considerar la comptabilitat de gestió com una part del

control de gestió. 

Per comptabilitat de gestió s’entén tot aquell procés de recollida,

tractament i síntesi de la informació, orientat a facilitar la presa de deci-

sions. El concepte de control de gestió resulta, no obstant això, més am-

pli, en el sentit que engloba altres objectius bàsics per a la supervivència

de les organitzacions; com poden ser la planificació, el control i el ma-

teix procés de presa de decisions. 

2. Evolució dels sistemes de control i del concepte

d’organització

L’evolució de la comptabilitat i el control de gestió està estretament

lligada a les millores i innovacions que s’han anat produint en l’estruc-

tura i funcionament de les organitzacions, així com en els seus sistemes

de gestió. Una de les principals causes per les quals les organitzacions

s’han anat fent més sensibles a la necessitat de sistemes d’informació,

és que han de conviure amb altres organitzacions en un entorn que es

troba en canvi permanent. La necessitat d’adaptar-se a aquests canvis

provoca que les organitzacions requereixin una gran quantitat d’infor-

mació oportuna, fiable i contínua que els permeti planificar, controlar i

gestionar eficientment. 

Tot i que els primers antecedents de la comptabilitat de gestió es re-

munten segles enrere, no va ser fins a la dècada dels seixanta quan va te-

nir lloc una autèntica revolució cultural per a la comptabilitat de gestió.

Les empreses es van trobar amb la necessitat de disposar de mecanis-

mes de gestió prou perfeccionats per plantar cara a la cada vegada més

difícil presa de decisions. Tot aquest procés provoca que els directius

tinguin la necessitat d’adequar les estructures de les seves organitza-

cions als canvis, i per tant, hagin de planificar, controlar i gestionar mi-



llor. Es fan necessaris sistemes d’informació que estiguin relacionats

amb els objectius de l’organització, sistemes que intentin incrementar

l’habilitat de les organitzacions per coordinar les accions dels seus

membres i per identificar els problemes que es poden presentar (Lawler

i Grant-Rhode, 1976). 

El sistema d’informació per excel·lència és el sistema d’informació

comptable, ja que pot ser dissenyat per obtenir informació objectiva

(Hopwood, 1972) i quantificable a tots els nivells de l’organització. 

Aquest article ha estat estructurat en dues parts clarament diferen-

ciades. A la primera es farà referència a les teories existents sobre el

concepte d’organització i a la seva influència en els sistemes de control.

En concret, es farà referència a tres corrents bàsics: sistemes mecanicis-

tes i formals de control, sistemes de control que se centren en aspectes

psicosocials i, finalment, sistemes de control que se centren en aspectes

culturals i antropològics de l’organització. En la segona part d’aquesta

revisió bibliogràfica s’analitza el naixement i l’evolució de les princi-

pals eines de gestió. 

2.1. Sistemes mecanicistes i formals de control

Aglutinades en aquest corrent es troben les primeres investigacions

en matèria d’organització. Aquests primers estudis consideren l’orga-

nització com un sistema tècnic i formal que coordina les accions huma-

nes amb l’única finalitat de produir i distribuir béns i serveis (Pérez Ló-

pez, 1993). Es diferencien dues teories: teoria clàssica o tradicional de

l’organització i teoria de la contingència. 

Pel que fa a la teoria clàssica o tradicional, poden distingir-se
dues línies d’investigació clarament diferenciades. Malgrat que les
dues tenen en comú una visió racional de l’organització (la veuen
com una eina per solucionar de forma racional els problemes col·lec-
tius d’ordre social i de direcció), existeixen certs matisos que les dife-
rencien. 

La primera línia d’investigació, el principal referent de la qual és

Taylor (1911), està enfocada cap a les activitats bàsiques fisiològiques i

físiques relacionades amb la producció i modelitzen els estudis de

temps i de mètodes de treball des del punt de vista d’un enginyer, per la

qual cosa la seva recerca se centra en el mètode que permeti a l’obrer es-

Comptabilitat i control de gestió. Una perspectiva històrica 103



tar motivat per fer la feina a un bon ritme i amb la millor definició possi-

ble dels processos. 

La segona línia d’investigació dins de la teoria clàssica o tradicional

i els referents principals de la qual són Gulick i Urwick (1937) i Fayol

(1949), es refereix a la divisió departamental del treball i a la coordina-

ció que ha d’existir entre els diferents departaments per aconseguir els

millors resultats per a l’organització. En aquest mateix corrent de pen-

sament en què s’inclou la teoria clàssica, cal incloure els treballs d’An-

thony (1965) i Anthony Vancil (1972), que introdueixen una visió més

àmplia de l’organització, tot plantejant la influència de la política d’em-

presa en el disseny del sistema de control, encara que exclusivament en

els aspectes formals relatius a la planificació estratègica realitzada per

l’alta direcció. Aquesta teoria clàssica ha estat àmpliament criticada

(March i Simon, 1958; Hopper i Powell, 1985; Hopper, Storey i Will-

mott, 1987), principalment, per l’absència en els seus plantejaments

d’anàlisis empíriques i per considerar l’individu com una simple peça

d’un gran engranatge (l’organització). 

La segona gran teoria englobada en el mecanicisme és la teoria de la

contingència. Aquesta considera que no existeix un sistema de control

aplicable a totes les organitzacions, sinó que dependrà de les circums-

tàncies en què es trobi. Els principals referents d’aquesta teoria són

Burns i Stalker (1961), Thompson (1967) i Lawrence i Lorsch (1967).

A les primeres formulacions, els diferents autors investiguen sobre les

influències de tres variables contingents en el disseny de l’organització.

Alguns d’ells només analitzen aquelles variables que consideren clau

per al disseny de l’organització. D’aquesta manera, Woodward (1965)

estudia els efectes de la tecnologia; Lawrence i Lorsch (1967) inter-

preten els efectes de l’entorn, i Watson (1975) i Waterhouse i Tiessen

(1978) se centren en els efectes de l’estructura de l’organització. 

Tot i aquesta diversitat d’estudis i investigadors, i de totes les anàli-

sis de la teoria de la contingència existents, no es poden extreure resul-

tats homogenis, ja que sovint els resultats són contradictoris, poc clars i

poc demostrables empíricament. Per a Amat (1991) les limitacions de la

teoria de la contingència es concreten en el fet que «les relacions entre

les variables no estan suficientment clares, aquesta investigació ha ten-

dit a no estudiar la relació entre sistema de control i eficàcia i, per altra

banda, s’ha tendit a associar eficàcia amb rendibilitat; les prescripcions

proposades per aquest enfocament han obtingut insuficient contrast em-

píric; i l’íntima relació entre els diferents components d’un sistema de
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control invalida l’estudi aïllat dels sistemes de control respecte del seu

context més ampli que, per altra banda, és molt més complex i multidi-

mensional del que aquest corrent ha indicat». Pot afirmar-se, doncs, que

els sistemes mecanicistes de control estan excessivament estructurats i

no tenen la capacitat de reacció i d’innovació davant dels canvis a l’en-

torn que provoquen canvis en les condicions inicials amb les quals tre-

balla l’organització. 

2.2. Sistemes de control que se centren en aspectes

psicosocials

Amb l’evolució i el creixement de les empreses, es produeix un

canvi en les necessitats de control dels empresaris. La complexitat de

les organitzacions per controlar totes les activitats que es poden desen-

volupar s’ha anat incrementant, Caplan (1971). Atès que les organitza-

cions volen sobreviure a aquesta complexitat, la incorporació de noves

tècniques de control es fa necessària. Les noves tècniques a les quals es

fa referència són aquelles orientades a factors organitzatius i a factors

relacionats amb la motivació dels empleats; d’aquesta manera es pot

aconseguir que els individus abandonin el seu comportament passiu

dins de l’organització. S’incideix més en la variable humana; l’individu

ja no és una simple màquina més, sinó que passa a tenir un paper més

destacable a l’organització. 

Pérez López (1993) destaca que les investigacions desenvolupades

sota l’enfocament dels sistemes de control que se centren en aspectes

psicosocials, consideren l’organització com un organisme social en el

qual les persones participen per aconseguir no només els incentius que

els ofereix l’empresa, sinó també per satisfer altres necessitats. A partir

d’ara s’accepta que per a la implantació de sistemes de control s’haurien

de considerar tant els aspectes tècnics com els aspectes relacionats amb

el comportament dels individus. 

Dins d’aquest enfocament es poden distingir tres corrents de pensa-

ment: l’escola de relacions humanes, el corrent basat en els processos

d’informació humans i la teoria dels sistemes oberts. Tot seguit s’expo-

sen els aspectes més rellevants de cadascun dels tres corrents: 

• El corrent basat en relacions humanes. Centra la seva anàlisi en els

efectes sobre el comportament dels individus dels sistemes de
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control, ja que es considera que aquest comportament està condi-

cionat, entre altres factors, pels objectius individuals, per la rela-

ció que té cada individu amb el treball que realitza a l’organitza-

ció, per la motivació i la participació de cada individu, en

definitiva, per totes les relacions humanes que es donin a l’orga-

nització (Soldevila, 2000). En aquest corrent es considera que el

treballador ja no té únicament necessitats econòmiques, sinó que

busca a l’organització la seva pròpia satisfacció personal, la qual

cosa, segons Ansari (1977), comporta l’aparició del líder per do-

nar l’ímpetu necessari als treballadors perquè millorin les seves

actuacions i la seva satisfacció. A la literatura s’identifiquen dues

grans línies d’investigació en el corrent de les relacions humanes.

La primera s’ha centrat en l’anàlisi dels efectes del comportament

dels treballadors en el disseny del sistema de control (Ridway,

1956; Argyris, 1952, 1964, 1977, 1990; Stedry, 1960; Hofstede,

1968; Lawler i Rhode, 1976; Ivancevic, 1976; Searfoss, 1976;

Steers, 1977). A la segona línia s’introdueix l’efecte dels estils de

lideratge sobre el comportament dels individus i sobre el disseny

del sistema de control (De Coster i Fertakis, 1968; Hopwood,

1972; Swieringa i Moncur, 1974; Séller i Barlett, 1982).

• El corrent basat en els processos humans. Les investigacions en

aquesta línia tenen en comú la introducció dels principis de la psi-

cologia conductista i cognitiva per analitzar els factors que afecten

la qualitat de les decisions individuals (Amat, 1991). S’han classi-

ficat els factors que influeixen en la qualitat de les decisions en

tres grups: els lligats als inputs, que mesuren les propietats de la

informació (tipus de mesura, grau de confiança, mètode i ordre de

presentació), els lligats al procés que utilitza l’individu en prendre

una decisió (personalitat, intel·ligència, regles de decisió que fa

servir, etcètera) i els lligats als outputs finals (velocitat, qualitat i

grau de confiança dels raonaments). Les aportacions més signifi-

catives han estat les realitzades per Driver i Mock (1975); Prakash

i Rappaport (1977); Macintosh (1981), i Nutt (1986). 

• La teoria dels sistemes oberts deixa de tractar les organitzacions

com a sistemes tancats, com han fet les dues teories comentades

anteriorment, ja que el seu enfocament es fonamenta en la consi-

deració de l’estreta relació existent entre l’organització i l’entorn,

així com en la influència de l’escola de les relacions humanes, en

una consideració més àmplia dels aspectes lligats al comporta-



ment humà. Dins d’aquesta línia d’investigació i en l’àmbit dels

sistemes de control poden destacar-se els treballs d’Argyris

(1964); Katz i Kahn (1966); Thomson (1967); Hofstede (1968);

Lowe i Tinker (1977), i Amey (1979). 

No obstant això, i malgrat les característiques diferenciadores de

cadascun d’aquests tres enfocaments comentats, no ha d’infravalorar-se

el fet que aquests tres corrents també comparteixen característiques co-

munes, ja que introdueixen els efectes del comportament individual i

global dels membres de l’organització i de les relacions entre ells com a

valors clau que condicionen el disseny del sistema de control. D’aques-

ta manera avancen en l’estudi dels sistemes de control, però també és

cert que no plantegen una solució per saber què és el que definitivament

ha de controlar l’organització. Es tracta, doncs, d’unes teories que una

vegada modelades i demostrades són criticades per diversos investiga-

dors (Colville, 1981; Cooper, 1983; Dermer i Lucas, 1986), que consi-

deren que a causa dels canvis que les organitzacions estan patint des de

mitjans dels setanta, els models anteriors no són capaços d’explicar per

si mateixos la realitat de l’estructura organitzativa. És per aquesta raó

que apareix un nou corrent que ja no només té en compte els diferents

aspectes formals i psicosocials de l’organització, sinó que també inclou

aspectes antropològics i introdueix la cultura de les organitzacions i

dels individus que les integren.

2.3. Sistemes de control que se centren en aspectes

culturals i antropològics

Els models basats en sistemes de control que se centren en aspectes

culturals i antropològics consideren l’organització com un conjunt so-

cial que té uns valors concrets que han d’impregnar tota la seva activitat

(Pérez López, 1993). Les diferents aportacions realitzades en aquesta lí-

nia d’investigació tenen en comú el punt de vista antropològic i social

de l’organització, així com les diferents propietats culturals, significats,

valors i creences que s’observen en les organitzacions. Segons Berry,

Broadbent i Otley (1995), la cultura no es pot descriure com un concep-

te limitat, sinó de forma àmplia, és a dir, com les normes, valors i sím-

bols que permeten als membres d’una societat o organització compren-

dre i interpretar de forma similar tot allò que succeeix. 
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Seguint Soldevila (2000), es pot assenyalar que «encara que no

s’observa un consens en les investigacions d’aquest corrent en la defini-

ció de cultura, totes les aportacions comparteixen la consideració de la

cultura com a factor clau per aconseguir l’eficàcia dels sistemes de con-

trol, ja que és la variable que permet millorar les relacions i el benestar

dels seus membres i la seva identificació amb els objectius de l’organit-

zació, i així aconseguir més fàcilment els objectius globals».

De la mateixa manera, Amat (1991) sosté que a partir de l’antropo-

logia, s’ha assenyalat que els membres de les organitzacions compartei-

xen una sèrie de rituals, mites, històries, cerimònies i altres pràctiques

informals que poden promoure o dificultar l’assoliment dels objectius

organitzatius. Donada la necessitat de superar les limitacions dels mo-

dels existents, la introducció de la cultura ha anat cobrant actualitat a

mesura que l’entorn s’ha anat fent més multinacional i multicultural pel

procés d’internacionalització empresarial, encara que la relativa novetat

del tema explica l’heterogeneïtat de corrents i la confusió que el con-

cepte ha arribat a tenir. 

Les investigacions realitzades s’han centrat a analitzar com disse-

nyar un sistema de control eficient, tenint en compte els diferents efectes

i relacions de la cultura de l’organització i dels seus membres (Ouchi,

1979; Collins, 1982; Kerr i Slocum, 1987; Fisher, 1995), considerant la

cultura com una variable interna de l’organització (Wilkins i Ouchi,

1983; Flamholtz, 1983; Schein, 1984), o bé analitzant els efectes de la

cultura en els sistemes de control quan es considera com una metàfora

dins de l’organització (Pondy i Mitroff, 1979; Cooper, Hayes i Wolf,

1981). 

Tots aquests estudis que vinculen la cultura a una variable interna a

l’organització tenen en comú el sentit antropològic i social. Consideren

que és la cultura la que diferencia les organitzacions, i introdueixen la

cultura en els sistemes de control, tot i especificar que és una variable

difícil de mesurar de manera quantitativa. Així doncs, els sistemes for-

mals resulten insuficients per valorar els efectes de la cultura en els re-

sultats de l’organització; sense esmentar el fet que només analitzen la

cultura de l’organització o dels seus individus, ignorant per complet els

efectes que pot tenir la cultura de la nació on es trobi situada l’organit-

zació.

Tot i l’avenç que suposa la consideració dels aspectes culturals i an-

tropològics dels sistemes de control, aquesta línia d’investigació tam-

poc està exempta de crítiques. Una de les principals limitacions del cor-
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rent que se centra en els aspectes antropològics i culturals és que sola-

ment ha considerat els possibles efectes beneficiosos de la cultura sobre

els sistemes de control, mentre que ignora les disfuncions que pogués

provocar. 

Un entorn econòmic canviant ha provocat que les circumstàncies

econòmiques a les quals s’enfronten les empreses s’hagin vist alterades

de manera significativa, cosa que al mateix temps ha creat la necessitat

per part de les organitzacions de modificar tant les seves estructures de

gestió com els sistemes d’informació i processos de presa de decisions. 

Fins ara s’ha revisat la literatura existent pel que fa a la teoria de les

organitzacions i dels sistemes d’informació. Aquestes teories han estat

determinants en el desenvolupament de les diferents eines de comptabi-

litat de gestió. A continuació es realitza una anàlisi històrica de l’evolu-

ció d’aquestes eines com a components clau dels sistemes de control. 

3. La comptabilitat de costos com a origen 

de la comptabilitat de gestió

L’origen de la comptabilitat de gestió és, sens dubte, la comptabili-

tat de costos. Entre els diferents autors que han estudiat l’origen d’a-

questa branca de la comptabilitat, no existeix un consens clar. Ulaem-

minch (1961) situa l’origen d’aquesta eina de gestió en les antigues

civilitzacions d’Orient Mitjà; Vázquez (1978), no obstant això, apunta 

a l’Itàlia medieval. Hi ha fins i tot qui mira més enrere en el temps i 

situa el naixement d’aquesta disciplina en antigues civilitzacions com 

l’egípcia. 

Malgrat les discrepàncies pel que fa a l’origen de la comptabilitat de

costos, la literatura coincideix a assenyalar la Revolució Industrial com

el moment clau en el desenvolupament de la disciplina. Abans d’aquest

esdeveniment, el procés productiu tenia unes característiques molt dife-

rents a les que coneixem actualment i, per tant, l’evolució de la compta-

bilitat de costos en aquest període va ser bastant limitada. 

Fins a principis del segle XIX el balanç de situació i el compte de re-

sultats eren els únics instruments amb els quals es podia comptar per a

la gestió de les organitzacions. El canvi en el procés productiu, conse-

qüència de la Revolució Industrial, fa que la comptabilitat de costos

passi a un primer pla com a eina de gestió. Els desenvolupaments tecno-

lògics, l’aplicació del principi de divisió del treball i la diversificació de

Comptabilitat i control de gestió. Una perspectiva històrica 109



les activitats de l’empresa són les principals causes per les quals les or-

ganitzacions necessiten informació per millorar els mètodes de produc-

ció i l’organització del treball: la reducció de costos passa a ser objectiu

prioritari en totes les organitzacions. 

3.1. La comptabilitat de gestió en el segle XIX

i principis del XX

La Revolució Industrial provoca que les organitzacions necessitin

més i millor informació per a la gestió. Es pren consciència de la impor-

tància d’organitzar correctament el procés productiu per reduir costos.

Un clar exemple de la importància que donen les organitzacions a

aquest objectiu és la creació de departaments l’única funció dels quals

és la d’analitzar els recursos consumits. Es pot afirmar «que la compta-

bilitat analítica es va desenvolupar gràcies a l’atenció prestada pels pri-

mers enginyers industrials» (Garner, 1954). Com a aportacions més im-

portants d’aquests enginyers, cal citar la introducció de conceptes ara

tan comuns com el cost fix i variable (Metcalpe, 1885) i el cost estàn-

dard (Whitmore, 1908), origen dels actuals pressupostos. Hamilton

(1901), a més, introdueix la idea de centre de producció i proposa un

mètode de repartiment de costos indirectes sobre la base del concepte

«hores-màquina»; és potser l’origen del concepte d’unitat d’obra. Po-

dríem dir que és un avançat a la seva època, ja que en plena era «meca-

nicista» els sistemes de costos se centren bàsicament en l’anàlisi del ci-

cle productiu, i no en la localització, imputació i quantificació dels

costos indirectes. Nicholson (1909 i 1913), en els seus treballs Factory

organization and cost i Cost accounting-theory and practices, va apro-

fundir en l’acumulació de costos en «els centres» i en els mètodes de re-

partiment d’una fase del procés productiu a una altra. És en aquesta èpo-

ca també, quan, per primera vegada, es vincula comptabilitat financera i

comptabilitat de gestió via els comptes analítics. Altres aportacions

d’interès són el concepte de subactivitat (Whitmore, 1906) i el de des-

viació, aquest últim utilitzat com a mesura d’eficiència de les organitza-

cions (Burnell, 1911). 

Altres aportacions importants fan referència a altres eines de gestió.

Va ser l’any 1903 quan Hess aporta, per primera vegada, la idea de pres-

supost flexible. Aquest concepte perdura encara en l’actualitat, encara

que en els seus orígens va resultar molt controvertit. En alguns casos era
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molt difícil ajustar la producció real a la prevista i, evidentment, això

generava problemes en utilitzar el pressupost per a la presa de decisions,

ja que la informació derivada podia ser esbiaixada i induir a errors. 

Durant la Gran Depressió, moltes empreses només utilitzaven les

matèries primeres i la mà d’obra en els seus càlculs de costos, fet que

implicava el desconeixement del cost de producció fins al final del pe-

ríode. El motiu d’això rau en el fet que es comencen a qüestionar serio-

sament els mètodes d’imputació de costos indirectes als productes via

seccions. El «full costing», tot i ser encara l’eina predominant, comença

a sentir les primeres crítiques en la seva contra. S’és conscient que la

utilització d’estimacions arbitràries comporta importants distorsions en

el cost. El 1936 es publica un dels articles més anomenats en matèria de

comptabilitat analítica de l’època: «Quant vam guanyar el mes passat?»

(Harris, 1936). En aquest article, l’autor descriu la seva experiència a

l’empresa Dewwey & Almy Chemical Co i dóna les primeres pinzella-

des al sistema de costos variables seguint el concepte de cost variable

introduït per Metcalpe. 

Als anys seixanta, coincidint amb un canvi generalitzat a les organit-

zacions i un cop recuperades les economies occidentals de la postguerra,

fracassa ja, de forma definitiva, la visió mecanicista de les organitza-

cions. Aquest fet, afegit a la tendència de les organitzacions a créixer i a

integrar-se, tant horitzontalment com verticalment, fa que es replantegin

els sistemes de control. La comptabilitat de gestió rep, en aquest mo-

ment, un nou impuls al desenvolupament. Apareix, per primera vegada,

el concepte de pressupost per programes en els anys cinquanta, tot i que

fins a mitjans dels seixanta no es consolida definitivament i comença a

ser utilitzat per a l’elaboració de pressupostos de caràcter públic. Grà-

cies a aquesta tècnica pressupostària s’aconsegueix integrar l’assignació

de recursos amb la fixació d’objectius i el mesurament de resultats via

l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia (Schultze, 1971). 

No es pot obviar tampoc l’aparició de l’anomenat pressupost base

zero. En els seus orígens és considerat més una eina de control que una

eina de gestió, en el sentit que intenta que cada despesa pressupostària

sigui justificada pels directius pel que fa a la seva destinació. És l’alter-

nativa al pressupost incremental, en el qual eren obviats factors tan im-

portants com la rendibilitat de les despeses o, simplement, la destinació

d’aquestes, i en el qual s’arrossegaven errors pressupostaris d’anys ante-

riors. Pyhrr (1986) afirma que, amb la utilització del pressupost base

zero, poden identificar-se les activitats que no afegeixin valor a l’empre-
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sa, amb la qual cosa s’assigna una nova virtut a aquesta tècnica pressu-

postària. Hi ha autors, en canvi, que manifesten que el pressupost base

zero suposa un esforç addicional per al gestor i, en conseqüència, un in-

crement dels costos (Anthony, 1990). S’ha de mesurar, doncs, que l’es-

talvi de costos generat per aquesta tècnica sigui major que el cost de dis-

senyar el pressupost base zero. Pel que fa a la comptabilitat analítica, cal

situar a la dècada dels seixanta l’auge d’una nova disciplina: la qualitat.

Els orígens d’aquest concepte, no obstant això, es troben a principis dels

cinquanta. Juran (1951) publica la seva obra Quality Control, a la qual

ressalta la importància de mesurar i controlar els costos de qualitat. Però

és al 1960 quan Freeman publica l’article més important relacionat amb

la matèria: «How to put Quality cost to use», on per primera vegada se

sistematitzen i classifiquen els costos de qualitat. Feigenbaum (1961)

aprofundeix la via iniciada per Freeman, i és a partir d’aquest moment

que els costos de qualitat comencen a ser referència en l’estudi de la

comptabilitat analítica. El 1983, un estudi realitzat per Roth i Morse a la

revista Management Accounting alinea qualitat i comptabilitat i apro-

fundeix l’anàlisi dels conceptes desenvolupats fins aquell moment. 

Aprofitant l’auge de la comptabilitat de gestió a causa de l’increment

de mida de les organitzacions, apareix una nova línia d’investigació, els

preus de transferència. Al mateix temps que creixien les organitzacions,

línies de negoci, departaments, divisions, etcètera, també creixien les ne-

cessitats d’informació. Era cada vegada més comú el desenvolupament

de comptes de resultat analítics, la qual cosa implicava l’estudi de les

transaccions a nivell intern per calcular les rendibilitats. Treballs desta-

cats relacionats amb l’estudi d’aquestes transferències internes són: Bau-

mol i Fabian (1964), Whiston (1964), Hass (1969) i Onsi (1970).

3.2. Noves tendències en comptabilitat de gestió 

(dels 80 a l’actualitat) 

A la dècada de 1980 l’enfocament de la comptabilitat de gestió passa

a ser molt més pràctic (Sáez, Fernández i Gutiérrez, 1993). Prima a les

empreses un model de direcció molt més flexible i no tan autoritari, a

causa dels canvis a les organitzacions de l’època. L’èxit de les organit-

zacions es basa en la capacitat per delegar funcions i tasques, la qual

cosa incideix en la necessitat de treballar amb eines de control encara

més eficients (Birnberg, Turopolec i Young, 1983). 
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L’eina de gestió dominant a l’època era el pressupost (Caplan,

1971); malgrat això, es comença a ser conscient de la necessitat de con-

trolar variables de tipus qualitatiu per arribar amb major eficiència als

objectius de l’organització (Clancy i Collins, 1979). L’increment de la

complexitat de les organitzacions fa que se sigui cada vegada més cons-

cient que el concepte de «control total» és inassolible a causa del fet que

s’haurien de controlar infinitat de variables, algunes de les quals són in-

controlables per si mateixes (entorn, competència, etcètera). En aquest

mateix sentit es manifesta Merchant (1982), clarificant que el «control

total» és una utopia, ja que implicaria l’existència de la «informació

perfecta». 

Molts dels sistemes de control tradicionals han fracassat pel fet que

no són coherents amb la informació que necessiten realment els direc-

tius (McKinnon i Burns, 1992). El nou concepte d’organització que do-

mina l’època fa necessaris sistemes de control més oberts que aglutinin

informació no només de tipus quantitatiu, sinó també de tipus qualitatiu

i que addicionalment permetin el seguiment de l’estratègia. Es necessi-

ta, per tant, modernitzar els sistemes tradicionals d’informació (Palmer,

1992). Apareixen eines de gestió que permeten definir prioritats d’ús,

assignar recursos, investigar necessitats, obtenir feedback de clients, et-

cètera, tècniques com el «Kanban», que permet millorar la gestió de la

producció mitjançant la planificació i organització dels processos per

evitar increments d’estoc innecessaris, o el sistema d’inventari «Just In

Time», que ajuda a assegurar que es fabriquin productes de qualitat a

temps eliminant problemes d’estoc intermedi i de temps en els proces-

sos productius, proliferen en aquest període (Rocafort i Martín, 1994). 

A part dels canvis a nivell d’organització i variables a controlar,

apareixen noves exigències a nivell de consumidor. Els consumidors

demanden, com sempre, qualitat i preu, però exigint ara que aquests

factors s’assumeixin sense perjudicar el medi ambient. És l’origen de la

comptabilitat mediambiental. 

Com a aportació principal a la literatura del període, Johnson i Ka-

plan (1987) publiquen el que és un dels articles més influents en la comp-

tabilitat de gestió actual «The rise and fall of management accounting».

En aquest article expliquen que existeixen nous factors que s’han de tenir

en compte en calcular la rendibilitat: a part dels costos, resulten factors

bàsics la qualitat i la flexibilitat. Apareix també com a aportació el con-

cepte de «gestió per activitats», basada en el fracàs dels sistemes tradicio-

nals en generar aquesta informació distorsionada i fer més difícil el pro-



cés de presa de decisions. Els sistemes de costos convencionals van patir,

durant aquest període, fortes crítiques bàsicament degudes a tres factors: 

• El grau de distorsió del cost causat per la utilització de mètodes

basats en el volum. 

• La falta d’anàlisi dels costos de les unitats no productives (Cooper

i Kaplan, 1988). 

• Irrellevància de la informació per a la presa de decisions (Kaplan,

1984, 1986, 1988; Cooper i Kaplan, 1988; Kaplan, 1988; Johnson

i Kaplan, 1988). 

Enfront d’aquesta crisi apareix el model de costos ABC (Activity

Based Costing), basat en les activitats, el qual innova en el sentit que

«abandona» el repartiment de costos indirectes via taxes de volum i es

basa en la hipòtesi que és l’activitat la que consumeix recursos i que són

els productes o serveis els que consumeixen activitats. Tot i que existei-

xen infinitat de crítiques al model, sembla clar que hi ha un consens en

el sentit que aquest sistema és el més exacte per calcular els costos de

qualsevol producte, servei, client, etcètera (Castelló, 1992; Amat 1994). 

No es pot oblidar, no obstant això, que el sistema clàssic de costos per

seccions i repartiment via unitats d’obra ha tingut una gran importància en

el desenvolupament de les organitzacions, ja que era un sistema de costos

senzill pel que fa al seu disseny i càlcul. El problema bàsic d’aquests siste-

mes clàssics és que han quedat desfasats pel fet que les organitzacions

s’han adaptat a les noves necessitats de l’entorn incrementant la seva es-

tructura i evolucionant cap al multiproducte. Com a conseqüència d’a-

questa situació sorgeixen, per primera vegada, els problemes a la presa de

decisions que a llarg termini faran fracassar el model (Cooper, 1988): 

• Directius abandonen línies de producte aparentment rendibles. 

• Alguns marges de certs productes són difícilment explicables. 

• Els productes més complexos en la seva producció són els que

més marge aporten a l’empresa. 

• Existència de diferents models de càlcul de costos dins d’una ma-

teixa organització. 

• Preus d’empreses competidores difícils d’explicar. 

El sistema ABC centra els seus esforços a solucionar aquesta pro-

blemàtica. Contràriament al que podria semblar, la comptabilitat de
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gestió va reaccionar de forma tardana a aquests inconvenients. Hi ha un

clar desfasament entre l’evolució del concepte d’organització i l’evolu-

ció de la comptabilitat de gestió. Les causes d’aquest desfasament són

descrites per Kaplan el 1986: 

• Poc protagonisme per part dels comptables en la recerca de solu-

cions.

• Preponderància de la comptabilitat financera enfront de la comp-

tabilitat de gestió.

• Falta de suport de l’alta direcció. 

Malgrat que l’ABC és una eina que es posa de moda a la dècada de

1990, els mateixos autors reconeixen que aquesta tècnica, com pràctica-

ment totes les tècniques de comptabilitat de gestió, ja existia en els anys

trenta. L’auge de l’ABC no ve, no obstant això, lliure de crítiques, tot

destacant entre elles la falta d’aplicabilitat pràctica. En opinió de diver-

sos autors, es tracta d’un model clarament teòric i que, en moltes oca-

sions, resulta rebutjat per l’organització a causa del fet que les seves bo-

nances teòriques no es veuen reflectides a la realitat. Una altra de les

crítiques que pateix el model ABC és que exclou altres tècniques de

gestió en ser implantat en una organització. 

El professor Kaplan (1993), després de la controvèrsia creada pel

model, publica un article en defensa de la gestió basada en les activitats.

En aquest article, defensa la bondat del model en totes les seves variants

(comptabilitat de costos i gestió pressupostària o ABB, Activity Based

Budgeting) i també defensa que no es tracta d’un model que exclogui al-

tres tècniques de gestió, sinó que, correctament utilitzat, pot millorar el

resultat d’aquestes altres tècniques. 

La gestió per activitats és clarament la punta de llança de la investi-

gació en comptabilitat analítica. Queda clar que el model ABC és el més

exacte pel que fa al càlcul d’objectius de cost pel fet que té en compte la

seva causa. En contraposició amb aquest avantatge, ens trobem amb el

principal inconvenient: en moltes organitzacions el model és rebutjat.

És precisament en aquest punt on se centren gran part de les investiga-

cions a nivell de comptabilitat de costos: detectar les causes de l’èxit o

fracàs del sistema ABC a les organitzacions. 

Tot i que anys enrere ja queda clara la necessitat de controlar varia-

bles de tipus qualitatiu, no és fins aquest període que es publiquen dos

articles de gran transcendència per a la comptabilitat de gestió. Ambdós
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articles van ser publicats a The American Accounting Review, i s’hi des-

taca la necessitat d’incorporar una perspectiva menys comptable i més

estratègica i dedicar més atenció a les pràctiques de les empreses més

innovadores (Kaplan, 1983 i 1984). Ens trobem, possiblement, davant

dels fonaments del quadre de comandament integral (QCI, en castellà

CMI). 

Aquest instrument de gestió neix d’un projecte d’investigació de-

senvolupat pel professor Kaplan en col·laboració amb el Nolan Norton

Institute. En aquest estudi s’intentava solucionar l’escassa utilització

d’informació de control de tipus qualitatiu a les organitzacions. El fruit

d’aquest estudi és l’anomenat Balanced Scorecard o QCI (Kaplan i

Norton, 1992, 1993, 1996 i 1997). No obstant això, existeixen autors

que no consideren Kaplan i el Nolan Norton Institute com els pares d’a-

questa eina de gestió. Lebas (1994) afirma que el QCI ja havia estat uti-

litzat durant anys en empreses franceses amb una altra denominació:

«Tableau de Bord». 

Discrepàncies a part, el QCI és una eina de gestió de gran utili-

tat, ja que aglutina de forma sintètica gran quantitat d’informació que

ajuda el directiu en la presa de decisions correctores en el cas que la

realitat s’allunyi de l’objectiu previst (Pérez-Carballo, 1990). Tampoc

cal oblidar que el QCI pot ser utilitzat per controlar una organitza-

ció o unitats organitzatives menors, al mateix temps que serveix per

coordinar esforços entre aquestes. Una de les principals funcions d’a-

questa eina és alinear els objectius de tots els components d’una or-

ganització en un sol sentit: la consecució dels objectius globals de l’orga-

nització. 

Altres utilitats del QCI són descrites per González Úbeda i Sagüés

el 1992: 

• Motivar. 

• Incentivar en el cas que es compleixin els objectius. 

• Aportar feedback als responsables de la gestió de l’organització. 

• Avaluar l’eficàcia, eficiència i la qualitat de la gestió realitzada

pels responsables de les unitats menors que formen l’organit-

zació. 

Les variables controlades pel QCI són les variables clau en l’èxit

d’una organització i poden ser tant internes com externes, tant compta-

bles com extracomptables. És una eina que recull sintèticament infor-
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mació clau per a l’organització i que, a més, obliga els directors i ges-

tors a plantejar-se una estratègia, ja que el QCI està clarament lligat al

compliment dels objectius estratègics. En cap cas es pot dir, per tant,

que es tracta d’una eina de gestió a curt termini. No obstant totes les bo-

nances comentades, hi ha autors que veuen en aquesta eina certs perills

que fins i tot poden arribar a desequilibrar una organització. Una de les

crítiques més habituals, i comuna a altres eines de gestió, és la por dels

individus als canvis i a ser controlats. Aquest factor pot causar rebuig o

desconfiança en aquesta eina. Qualsevol mesura que intenti canviar el

comportament dels individus pot generar efectes adversos als desitjats.

Una altra crítica habitual al QCI fa referència a la difícil aplicabilitat

pràctica d’aquesta eina. No són pocs els casos descrits en els quals el

model és rebutjat per l’organització que l’implanta. Gran part de la in-

vestigació en el camp de la comptabilitat de gestió (no referida a la

comptabilitat de costos) se centra en l’anàlisi de les causes per les quals

un QCI és rebutjat o implantat/utilitzat en una organització.

4. Conclusions

Els sistemes de control per excel·lència han estat sempre els siste-

mes d’informació comptable. La tendència actual és, no obstant això, la

d’afegir a aquests sistemes formals indicadors de tipus qualitatiu, per

intentar controlar altres variables relacionades amb l’entorn. Els siste-

mes de control han evolucionat paral·lelament a com ho han fet les or-

ganitzacions. La complexitat en la qual aquestes desenvolupen la seva

activitat ha fet incrementar el nombre de variables a controlar i a fer els

seus sistemes de control més oberts. No obstant això, és cert que queda

molt camí per recórrer i són moltes les crítiques als sistemes actuals de

control. Igualment s’ha pogut comprovar que la informació comptable

sempre ha estat orientada a facilitar la presa de decisions per part dels

seus usuaris i a proporcionar un llenguatge capaç d’incloure totes les

àrees de l’organització. Seguint aquest objectiu, i en concordança amb

l’evolució de l’entorn, s’ha anat desenvolupant la comptabilitat de ges-

tió. En aquest article s’ha analitzat la literatura existent en termes de

control de gestió, intentant no només descriure els avenços en aquesta

matèria, sinó també relacionar-los amb les seves causes, bàsicament,

l’evolució de l’organització i del seu entorn. 
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