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Resum

Aquest article analitza la utilitat de la teoria d’estructuració de Gid-
dens, com a marc teòric d’aquelles investigacions en comptabilitat de
gestió que pretenguin incloure en les seves anàlisis aspectes de la vida
social i política d’una organització. Per a això s’analitzen les diferents
funcions o rols que un sistema comptable de gestió (SCG) pot ocupar
en una empresa, així com la seva relació amb el comportament de l’in-
dividu en aquesta. Amb l’objectiu de demostrar la seva validesa, final-
ment es realitza una anàlisi interpretativa dels resultats obtinguts en una
investigació centrada en el canvi comptable, emprant com a marc de
referència la teoria d’estructuració. En aquest estudi s’observa l’estreta
vinculació existent entre el canvi en un sistema de comptabilitat de ges-
tió i el procés de transformació sociocultural en una organització. 
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1. Introducció 

La comunitat comptable, en les últimes dècades, ha prestat una

atenció creixent cap als aspectes socials vinculats amb la nostra disci-

plina (Baker & Bettner, 1997; Hopwood, 1987). S’ha desenvolupat un

nou corrent o línia d’investigació que defensa els avantatges científics

que poden derivar-se en ampliar l’àmbit d’estudi de la dimensió econò-

mica o tècnica a la dimensió social (Cooper, 1980; Tinker, 1980). 

Les investigacions dins d’aquesta tendència abandonen la raciona-

litat econòmica que va caracteritzar els estudis realitzats en èpoques

passades, i incorporen enfocaments que podríem denominar no-ortodo-

xos, ja que inclouen aspectes socials, com ara: cultura, ideologia, poder,

relacions socials, etcètera. (Mathews, 1993; Morgan, 1988; Nahapiet,

1988; Perera, 1989; Thomas, 1989). En definitiva, es qüestionen l’im-

pacte dels diferents factors del context social i organitzatiu, en el fun-

cionament d’un sistema comptable de gestió (SCG) i viceversa, la in-

fluència de les pràctiques comptables en la societat i en les relacions i

comportament humà dintre d’una organització.

La influència d’aquests factors revela que la comptabilitat de gestió

és una eina emprada per les empreses que està lluny de ser desinteressada

i immune a les relacions de poder, conflictes d’interessos, etcètera, exis-

tents en el funcionament d’una organització. La comptabilitat de gestió

deixa de ser analitzada com un instrument passiu (diverses tècniques

d’administració) que reflecteix, de forma neutral, les diferents condi-

cions econòmiques i aspectes relacionats amb el funcionament d’una or-

ganització, i passa a ser entesa com una eina que també està vinculada

amb les relacions de poder i activitats de legitimació dintre i fora de l’or-

ganització (Hopwood, 1987). 

En la tendència social de la comptabilitat de gestió, s’han utilitzat

una gran quantitat de marcs teòrics (Macintosh i Scapens, 1990), impor-

tats de la sociologia, i que es podrien agrupar, bàsicament, en tres grans

corrents: estructuralisme radical, humanisme radical i postestructuralis-

me / postmodernisme. Aquesta contingència teòrica, tal com expressen

Macintosh i Scapens (1990), ha donat a la comptabilitat de gestió la pos-

sibilitat de crear una manera dialèctica d’investigació en la qual es des-

envolupen intercanvis entre les diferents perspectives, necessaris per

evitar l’endarreriment de qualsevol disciplina (Morgan, 1984; Hopper i

Powell, 1985), però potser hagi induït també a un cert desordre teòric,

promogut per un cert conflicte sobre com enfocar la investigació. 
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Putxy (1993) sosté no obstant això, que el fet que la comptabilitat

s’estudiï des de diferents aproximacions –cadascuna de les quals té les

seves pròpies presumpcions– no impedeix que cada aproximació sigui

consistent dintre del seu propi marc de referència, en el qual es desenvo-

lupen i justifiquen les seves teories. En aquesta línia, Sierra (1983: 92)

assenyala que, tot i que els resultats d’investigació en les ciències so-

cials, en general, es caracteritzin per: la multiplicitat de teories diferents

empleades, la consegüent falta d’unanimitat (present per contra en les

ciències naturals), i l’escassa potència predictiva i explicativa de les teo-

ries socials obtingudes, no per això aquests resultats són invàlids, sinó

únicament cal ser conscient dels seus avantatges i limitacions. 

En el present treball no s’aprofundeix cadascun dels enfocaments te-

òrics dintre d’aquesta tendència, a causa de la profunditat que requeriria.

La visió global del panorama actual del corrent social en comptabilitat

de gestió es pot obtenir a través d’una revisió dels treballs més represen-

tatius. Entre ells destaquen els de Burrell i Morgan (1979), Hopper i Po-

well (1985), Chua (1986), Putxy, et al. (1987), Roslender (1995) i Larri-

naga (1999). A continuació es destaquen alguns aspectes bàsics dels

diferents corrents, suficients per justificar la utilitat que reporta el marc

teòric analitzat en aquest treball. 

2. Dialèctica teòrica en la perspectiva social 

de la comptabilitat de gestió 

2.1. De l’humanisme radical a l’estructuralisme radical

Dins dels estudis comptables que empren teories sociològiques del

comportament, hi ha dues posicions extremes: els que empren teories de

l’humanisme radical (hermenèutics o fenomenològics existencialistes) i

els que es basen en l’estructuralisme radical (institucionalistes). 

Els humanistes radicals entenen que la vida social està activament

constituïda pels individus, els qui subjectivament produeixen els siste-

mes que guien les seves activitats. La subjectivitat és el centre sobre el

qual construeixen les seves teories, «el subjecte està per sobre de tot».

No empren els conceptes estructurals o institucionals com a parts inte-

grants de la conducta humana, és a dir, estudien l’acció dintre d’un con-

text (espai-temps), obviant la seva dependència amb aquestes estructu-

res. En definitiva, la seva principal preocupació se centra a mostrar que
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la vida social està governada per les accions dels éssers humans genera-

des per les seves intencions i motivacions independentment de l’estruc-

tura social que els engloba. 

Els sociòlegs estructurals, per la seva banda i en oposició als huma-

nistes radicals, consideren que les estructures socials són fonamentals

per entendre el comportament dels actors individuals, n’accentuen les

qualitats limitatives. Les estructures o objectes socials (institucions) són

les que mouen les accions dels éssers humans, tot oblidant la influència

de les forces autònomes o individuals dels actors. Aquesta perspectiva

implica observar l’individu com un ésser condicionat o conduït en la

seva activitat per les estructures culturals, socials i polítiques que l’en-

volten, tot presentant aquestes estructures com a incorpòrees, és a dir,

amb existència independent a l’actor humà, afirmant que aquest no té

capacitat de modificar-les 

2.2.La trobada amb el postmodernisme 

o postestructuralisme

El posicionament de l’investigador davant aquestes dues teories

confrontades depèn de la forma en la qual doni resposta a la qüestió de

si els éssers humans són conduïts o empesos per codis socials o són és-

sers voluntaristes i la seva activitat és el resultat de les pròpies motiva-

cions i enteniments. La resposta està condicionada a la creença que per-

sonalment es disposi referent a això. No obstant això, amb el transcurs

del temps i el desenvolupament de les investigacions en ambdues àrees

s’han anat aproximant les dues posicions. Així, sorgeixen una sèrie de

teories, dintre del que s’ha denominat postestructruralisme/postmoder-

nisme, que permeten situar un punt de trobada entre ambdues. 

Aquest nou corrent tracta de posar fi al conflicte, i proposa que l’es-

tudi de les ciències socials no ha d’abastar exclusivament la perspectiva

individual (humanisme radical), o la perspectiva estructural, sinó que ha

de connectar acció i estructura sota un mateix esquema teòric. Les teo-

ries elaborades entenen que les accions, si bé són impulsades pels indi-

vidus des de les seves pròpies motivacions o raons, es veuen influencia-

des per altres forces connectades amb les estructures amb les quals

l’individu interacciona. 

La Teoria d’Estructuració d’Anthony Giddens (1976, 1979, 1982,

1984) és una de les principals manifestacions del postmodernisme.
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L’objectiu fonamental d’aquest treball és demostrar la seva validesa

com a marc teòric en les investigacions dins de la comptabilitat de ges-

tió, que pretenguin incloure en les seves anàlisis aspectes de la vida so-

cial i política d’una organització. 

A continuació s’exposa l’estructura conceptual que aporta la teoria

d’estructuració en l’anàlisi de la comptabilitat de gestió, i s’estableixen

els diferents rols que un SCG pot ocupar en una organització, així com

la seva relació amb el comportament de l’individu en aquesta. Poste-

riorment destaquem la utilitat que aquesta estructura conceptual té, en

concret, en l’estudi del canvi comptable i reanalitzem el cas que va ser

exposat en Abdul-Khalid i Scapens (2000). 

3. La teoria d'estructuració i la comptabilitat 

de gestió 

3.1. Marc conceptual de la teoria d'estructuració 

En aquesta teoria, les relacions entre subjecte i estructura són des-

crites de forma dialèctica, i en un mateix esquema s’integren les rela-

cions entre ambdós. Un dels aspectes més rellevants en la teoria de Gid-

dens és l’anàlisi que realitza sobre el caràcter interdependent de les

pràctiques socials, amb els conceptes de sistema i estructura (Roberts i

Scapens, 1985). 

La figura 1 és útil per representar la connexió que aquesta teoria re-

alitza entre les estructures socials i el procés d’acció o comportament

dels individus. Tal com pot observar-se i posen de manifest Macintosh i

Scapens (1990: 459), si bé el procés d’acció de l’individu s’inicia en la

inconsciència d’aquest (la qual ve a representar les motivacions prò-

pies), posteriorment, la seva acció es troba condicionada pels diferents

valors, normes i relacions de poder i cultura existents en la seva socie-

tat. Els actors organitzatius actuen, d’aquesta manera, reflexivament,

mitjançant l’aplicació del coneixement acumulat de com comportar-se.

D’una banda, els agents primer prenen partit deliberadament, su-

pervisant el seu comportament mitjançant l’ús implícit del coneixement

tàcit emmagatzemat sobre com actuar i com interpretar successos i ac-

cions. Giddens denomina aquest procés consciència pràctica. En una or-

ganització, per exemple, el comportament de l’individu, a pesar de tenir

el seu origen en motivacions individuals, estarà condicionat pel seu co-
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neixement sobre les accions que, explícitament o implícita, estiguin

premiades o sancionades. D’altra banda, els actors poden raonar en

bona mesura perquè actuen d’una manera específica, justificant el seu

comportament i el dels altres. 

Giddens denomina aquest procés consciència discursiva. La cons-

ciència discursiva conforma les raons que l’individu explícitament ofe-

reix sobre les accions preses. En una organització, els diferents actors

justificaran o legitimaran explícitament les raons que els van dur a pren-

dre una decisió o realitzar una acció, dintre del marc normatiu que regu-

la l’activitat de l’empresa. Giddens exposa que no sempre la conscièn-

cia discursiva coincideix amb la consciència pràctica. En ocasions, el

subjecte pot explicar discursivament raons de comportament que dife-

reixen de les emmarcades en la seva consciència pràctica. Per exemple,

el responsable d’implantar un determinat sistema comptable de gestió,

en una organització, pot justificar la seva decisió amb raons parcialment

o completament diferents a les quals realment el van empènyer a pren-

dre aquesta decisió. 

Així mateix, el concepte d’estructura és emprat per Giddens per ex-

plicar la continuïtat i reproducció de la interdependència existent entre
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Figura 1. Procés d’acció de l’individu i estructuració Macintosh and Scapens
(1990:459).



individus i grups a través del temps. Les institucions, per exemple, se-

rien estructures mantingudes en la societat durant un llarg període. 

No obstant això, discrepa amb els estructuralistes radicals, en esta-

blir que les estructures socials no són permanents o invariables, i poden

ser modificades, dinàmicament, en el temps, a través de la pròpia acció

de l’individu. En aquest sentit, si entenem, per exemple, que la cultura

d’una organització conforma una estructura social, Giddens considera-

ria que aquesta no s’ha d’entendre com una cosa que l’organització té,

sinó com una cosa que l’organització és, i per tant no es pot analitzar

sense considerar la seva relació de mútua dependència amb la dinàmica

de l’organització. 

Giddens (1976: 104) entén que l’estudi d’una activitat social o

interacció social ha d’incloure tres aspectes fonamentals: la seva consti-

tució com a entramat de significat, com a orientació de poder, així com

a ordre moral. D’aquesta manera, Giddens (1984: 29) estableix que les

pràctiques socials dintre d’una empresa estan en íntima relació amb tres

tipus d’estructures socials (vegeu figura 2): Estructura de significació,

la qual actua com a interacció de comunicació, la de dominació com a

interacció de poder, i la de legitimació com a interacció de normes i

valors. 
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3.2. Aplicació de la teoria d'estructuració 

en la investigació de la comptabilitat de gestió

Els defensors de la teoria d’estructuració dins de la comptabilitat de

gestió consideren que aquesta és un bon marc de referència per a la in-

vestigació, en la mesura que a diferència d’altres bases teòriques ofereix

una estructura que integra el coneixement dels aspectes tècnics, organit-

zatius i personals dels SCG (Roberts i Scapens, 1985; Macintosh i Sca-

pens, 1990; Scapens i Roberts, 1993). 

En els enfocaments tradicionals, majoritàriament funcionalistes, la

comptabilitat de gestió és entesa com un sistema abstracte que es pot ana-

litzar de forma independent a la pràctica social. Amb un caràcter tècnic i

prescriptiu, fins i tot quan es fa referència al comportament dels indivi-

dus, aquesta tendència assumeix que una vegada que els SCG són dissen-

yats sota certs objectius o imperatius, directament determinen el que els

individus portaran a terme. Un dels principals intents va ser l’ús de la

Teoria contingent (Gordon & Narayanan, 1984; Ryan & Hobson, 1985). 

Sobre la base d’aquestes idees la majoria de les investigacions 

s’han centrat a analitzar com aquests sistemes poden ser més efectius, i

analitzen les descripcions tècniques dels models realitzats pels compta-

bles de l’empresa. Segons Roberts i Scapens (1985), aquests treballs

només capten la idea de com a aquests actors els agradaria que anés o

creuen que és el funcionament dels seus sistemes. 

Els defensors de la teoria d’estructuració, opinen que per entendre

l’operativitat dels SCG, és necessari anar més enllà, estudiant les condi-

cions i conseqüències d’aquestes pràctiques. En aquest sentit Hopwood

(1972, 1974) assenyala que els SCG poden ser percebuts o empleats de

diverses formes segons el context i segons les diferents persones invo-

lucrades. 

3.2.1. INTERDEPENDÈNCIA DE LES PRÀCTIQUES COMPTABLES

AMB LES ESTRUCTURES I SISTEMES SOCIALS

Des de la teoria de Giddens, una organització no és considerada

com a tal fins que existeix fora d’un temps i un espai, sinó que és pro-

duïda i reproduïda a través del seu esdevenir. Això implica que l’orga-

nització no és tractada com una entitat que té existència independent de

les relacions que es creen entre els seus individus (com succeeix amb el
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corrent contingent), i tampoc és vista com un context fix donat per a

l’acció i interacció (com realitza la perspectiva institucional). Els SCG

s’han d’analitzar llavors com un conjunt d’activitats produïdes i repro-

duïdes pels diferents actors (concepte de sistema), que contribueixen en

la pràctica a la producció i reproducció de la vida organitzativa. 

L’aportació més rellevant de la teoria d’estructuració a la comptabi-

litat de gestió és que els SCG no són estructures que determinen invaria-

blement un comportament o altre, sinó sistemes que tenen propietats es-

tructurals. Els SCG, d’aquesta manera, poden reflectir un determinat

ordre i esquema o rutines de treball, però sempre condicionat pel com-

portament final de l’individu. 

Com Macintosh i Scapens (1990) descriuen, els SCG representen,

en una organització, modalitats d’estructuració en les tres dimensions

de significat, legitimació i dominació. En la dimensió de significat, els

SCG són els esquemes interpretatius que els directius utilitzen per inter-

pretar resultats, prendre accions i desenvolupar plans. En la dimensió

dominació, els SCG proporcionen un esquema de responsabilitats. I en

la dimensió legitimació, comuniquen un conjunt de valors i normes so-

bre el que està permès i el que no. 

3.2.2. ESTRUCTURA DE SIGNIFICACIÓ

La comptabilitat de gestió ofereix als diferents directius d’una em-

presa un mitjà d’entendre’n les activitats i els permet comunicar-se amb

un cert significat comptable (Macintonsh i Scapens, 1990). Els diferents

conceptes comptables (per exemple, marge unitari, valor afegit, ràtios

d’eficiència, etcètera) conformaran un esquema interpretatiu a través de

com els diferents individus s’expressaran i entendran els altres en el seu

discurs. 

L’estructura de significació en comptabilitat de gestió comprèn,

per tant, totes aquelles regles, conceptes i teories comptables utilitzats

en l’organització per entendre el desenvolupament de les diferents acti-

vitats, com ara: ingrés, actius, costos, rendes, beneficis, etcètera.

El llenguatge comptable subministra als membres d’una organitza-

ció un conjunt de termes, a través dels quals s’ofereix una explicació del

que ha ocorregut, s’anticipa el futur i es planifiquen i avaluen les dife-

rents activitats, ordenant d’aquesta forma les seves experiències i les

dels altres. El pressupost és potser l’exemple més clar de com el que ha
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ocorregut és constantment avaluat en termes d’expectatives respecte al

que hauria d’haver succeït. També, calcular els costos d’una activitat és

alterar la forma en la qual pot ser entesa i la manera d’actuar sobre

aquesta. Així mateix, el càlcul de costos està intrínsecament vinculat

amb el llenguatge d’eficiència. 

No obstant això, si bé aquestes i altres magnituds tenen una descripció

prèvia i abstracta dintre del que Giddens denomina «esquema interpreta-

tiu», només quan són emprades en un determinat context espai-temps, se-

’ls assignarà un cert significat compartit pels diferents subjectes involu-

crats. El mateix concepte comptable pot tenir un significat diferent en

funció de l’organització en la qual sigui emprat. No cal confondre, per

tant, esquema interpretatiu amb estructura de significació. 

La influència de les característiques contextuals, i propòsits dels in-

dividus implicats en una conversa, pot potencialment determinar dife-

rències simbòliques dels mateixos signes, en definitiva, diferències in-

terpretatives d’aquests. De la mateixa forma, els diferents conceptes

comptables continguts en l’SCG d’una empresa poden arribar a tenir in-

terpretacions o matisos de significat diferents, segons les característi-

ques del seu entorn extern i intern, propòsits de l’emissor i condiciona-

ments dels receptors. 

En aquest sentit, Miller (1994) assenyala que en funció de la perspec-

tiva temporal i espacial, a la mateixa noció comptable se li poden vincular

diferents significats intrínsecs, per la qual cosa identificar aquestes rela-

cions, és en part, comprendre el funcionament d’un sistema comptable en

la pràctica, tot destacant les seves capacitats i conseqüències. 

3.2.3. RELACIONS DE L’ESTRUCTURA DE SIGNIFICACIÓ

AMB L’ESTRUCTURA DE DOMINACIÓ I LEGITIMACIÓ

Tal com assenyala Miller (1994), el llenguatge comptable influeix en

la forma en la qual es perceben les prioritats, interessos i/o noves possibili-

tats dintre dels processos de presa de decisions. En aquesta línia Amat

(1998) assenyala que darrere d’un SCG hi ha un procés de caràcter simbò-

lic, el qual es caracteritza per tenir un caràcter repetitiu i predictible, i ator-

ga als conceptes comptables un significat emocional (seguretat, autoesti-

ma, identificació) i pràctic (assenyala els comportaments esperats). 

Per la seva banda, Roberts i Scapens (1985) assenyalen que el signi-

ficat d’aquests termes no està lliure d’ambigüitats, sinó que està obert a
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diferents interpretacions, en funció del significat emocional que se’ls

assigni en cada esdeveniment en el qual s’emprin. D’aquesta manera,

l’anàlisi de la comptabilitat de gestió com a estructura de significació no

es pot aïllar de la seva dependència amb l’estructura de dominació, i es-

tructura de legitimació. 

El vocabulari comptable i el seu significat intrínsec en un determi-

nat context constitueixen no només nocions de debò, sinó també un re-

flex de l’estructura de poder i els valors i normes més significatives de

l’empresa, en nom dels quals es reconstruiran les organitzacions, es re-

configuraran els processos i es redefinirà la identitat dels individus. 

L’estructura de dominació comprèn aquells recursos que faciliten

al subjecte l’exercici de poder. En un cert context espai-temps la capaci-

tat d’exercir poder pot ser relacionada amb les asimetries en la distribu-

ció de recursos. Existeixen dos tipus de recursos des dels quals es pot

exercir poder: recursos d’assignació que denoten aptituds o capacitat de

transformar objectes, béns o fenòmens, enfront de recursos d’autoritat

que denoten un tipus d’aptitud o capacitat de transformar o condicionar

el comportament de les persones, organitzant i coordinant les seves acti-

vitats. 

Per la seva banda l’estructura de legitimació comprèn una sèrie de

normes i codis morals, els quals sancionen d’una forma o una altra els

comportaments socials. És a dir, és aquell conjunt de valors i creences

sobre el que està ben realitzat i el que no; allò que explica el que és im-

portant del que no ho és; el que hauria d’ocórrer del que no hauria d’o-

córrer. Com a tal, l’estructura de legitimació institucionalitza els drets i

obligacions dels actors socials, i es pot connectar amb la cultura que en-

globa les seves activitats.

Miller (1994) considera que un SCG pot establir diferents relacions

d’influència sobre les activitats, individus i processos dintre d’una em-

presa, i reprodueix al seu torn l’orientació de poder i l’ordre moral d’a-

questa (és a dir, reproduint les seves estructures socials). Entre les rela-

cions més significatives destaquen les següents:

• Organitzar una empresa en diferents centres de beneficis, costos i

inversió, unitats estratègiques de negoci o qualsevol altre tipus si-

milar, implica modificacions en les línies de responsabilitat i les

possibilitats d’actuar sobre elles, és a dir, la selecció de centres de

costos i beneficis com a formes d’organitzar les activitats està mú-

tuament relacionat amb el vocabulari de responsabilitat.
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• Avaluar la rendibilitat (eficàcia / eficiència) d’una forma o altra

(taxes de tornada de les inversions, costos de «benchmarking» en-

front dels competidors, etcètera) és canviar l’estructura d’incen-

tius i imposar els requeriments a l’hora d’actuar d’acord amb l’a-

valuació que es farà d’ells.

• Les avaluacions de les oportunitats d’inversió estan recíproca-

ment relacionades amb el valor de l’elecció, expressat en les raons

de per què s’ha pres una decisió o altra.

• Identificar les mesures d’avaluació de les oportunitats d’inversió

és alterar la manera en la qual seran considerades o avaluades les

decisions dels diferents directors o gerents. 

3.2.4 ESTRUCTURA DE LEGITIMACIÓ

Tal com assenyalen Macintosh i Scapens (1990), els SCG estan invo-

lucrats en les normes d’activitat d’una organització, i ofereixen susten-

tació als codis morals que seran emprats en la relació entre individus din-

tre de l’estructura de significació corresponent. El llenguatge comptable

dóna aparença real i precisa a certes normes i valors que d’una altra ma-

nera serien ambigus o abstractes. Aquesta funció està relacionada amb 

la capacitat dels SCG d’objectivar un fenomen. Miller (1994) analitza

com els SCG no són tècniques neutrals ni objectives, en la mesura que 

estan profundament implicats en la reproducció de valors (cultura), és 

a dir, són un mitjà a través de com es reprodueix l’estructura de legitima-

ció dintre d’una organització. 

Una de les funcions de la informació comptable és crear un compor-

tament determinat en una organització. Un dels instruments comptables

que clarament estableix en una organització un determinat ordre moral

sobre el que són conductes permeses i les quals no ho són, són els sistemes

d’incentius. La fixació d’aquelles mesures d’avaluació i remuneració que

influiran en el comportament dels subjectes, impulsarà el desenvolupa-

ment de certes rutines (Miller, 1994). Els SCG són, per tant, utilitzats pels

diferents actors per legitimar respecte a uns altres el seu comportament 

o les seves decisions, consolidant el que està premiat del que no ho està.

Ells comuniquen un conjunt de valors i ideals sobre el que s’aprovarà i 

el que no s’aprovarà, així com el que serà premiat del que serà sancionat. 

En Argyris (1952) i Preston (1991), s’observa, per exemple, l’estre-

ta relació entre el pressupost d’una empresa i el model cultural d’aques-
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ta, i es demostra que aquesta tècnica no és neutral, sinó que està íntima-

ment lligada als valors i normes de conducta dels seus individus. En

funció de la persona i del moment, el mateix indicador comptable de

gestió pot ser interpretat de molt variades formes, i estableix una estruc-

tura de significació amb validesa contextual exclusiva. En conclusió, el

llenguatge comptable duu associat un cert contingut simbòlic, que trans-

met valors relacionats amb aspectes com: horitzó temporal sobre el qual

una meta a arribar serà mesurada (curt versus llarg termini), presa de 

decisions analítica versus intuïtiva, responsabilitat i esforç individual

versus grup, etcètera.

3.2.5. ESTRUCTURA DE DOMINACIÓ

Els SCG són un recurs per reflectir en l’empresa com s’estableixen

les línies d’autoritat, així com un mitjà per exercir poder dintre d’una

organització (Macintosh i Scapens, 1990). 

Alguns exemples d’aquesta realitat són observats en: Miller, et al.,

(1987), el treball del qual analitza, per exemple, l’aparició dels costos

estàndards com el resultat de la necessitat de modificar les tipologies de

poder existents fins aquests anys en l’empresa, tot aconseguint a través

d’aquests que les persones siguin més manejables i controlables, i Hop-

wood (1972), el qual estudia els pressupostos com a instruments de po-

der en l’empresa, en la mesura que el pressupost pot ser entès com a

símbol d’un model de direcció més descentralitzat, participatiu i profes-

sional, o per contra, pot ser utilitzat per mantenir una estructura centra-

litzada i poc participativa, actuant com a mecanisme de legitimació de

l’autoritat. 

Efectivament, com és analitzat per alguns autors (Hopper i Arms-

tron, 1991; Carmona, et al., 1997), fins i tot és necessari plantejar-se si

les empreses que implanten un determinat SCG ho fan buscant la utilitat

de les seves funcions tècniques (augment de competitivitat, assoliment

d’objectius estratègics, etcètera), més que la utilitat de les propietats es-

tructurals que aquests poden reflectir en l’organització: certa orientació

cultural i estructura de poder. 

La comptabilitat de gestió permet en una empresa establir què i com

volem que els subordinats actuïn, transmetent la informació que permet

coordinar les diferents activitats. En aquesta línia, Amat (1998) especi-

fica que a través dels elements simbòlics (participació en la presa de de-
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cisions, assignació de responsabilitat, etcètera) subministrats pels SCG,

els individus s’integren en l’organització. A través d’aquests, es comu-

nica no només qui té l’autoritat sinó també la posició de cadascú dintre

de l’organització. 

Donada la major grandària de les empreses contemporànies, la inte-

gració de les seves diferents unitats de negoci, producció, etcètera, seria

impossible sense la informació regular que elaboren els SCG. Roberts i

Scapens (1985) assenyalen que aquest punt de vista és potser el paper

dels SCG, més emfatitzat (Institute of Cost and Management Accoun-

tants, 1974; National Association of Accountants, 1981). La informació

regular transmesa per un SCG és en una organització un element que fa-

cilita la integració i interacció entre les seves diferents unitats, tot esta-

blint la manera per la qual unes exerciran el control o coerció sobre les

altres (Cooper, 1981). 

No obstant això, no cal oblidar que el poder a través de les rela-

cions comptables, i seguint els postulats de la teoria d’estructuració,

no només implica considerar la «capacitat d’opció» de certs individus.

Fins i tot, els subjectes o unitats que es trobin en un nivell inferior,

mancant de tal «capacitat d’opció», tenen, no obstant això, «capacitat

d’acció», la qual atorga la possibilitat d’exercir influència a través de

certes accions. Per exemple, els subordinats poden determinar quina in-

formació subministrar, o al principi com elaborar-la, i triar, si escau,

ocultar certes dades els seus superiors. En aquest sentit, els subordinats

poden exercir poder en les interaccions socials amb els seus superiors. 

Roberts i Scapens (1985) expliquen que l’existència d’aquesta ca-

pacitat determina que la majoria de multinacionals prefereixin exercir

un control molt restrictiu a través dels SCG, marginant la seva utilitat

com a instrument de coordinació i integració de les diferents activitats

mantingudes pel grup. Aquest control pretén limitar al màxim el que els

subordinats disposin de recursos o possibilitats de distorsionar la infor-

mació que els seus superiors necessiten per conèixer el que ha ocorregut

i qui és el responsable. No obstant això, tal com afirmen aquests autors,

cap context, a pesar de la asimetria de recursos existent entre unes uni-

tats i unes altres, estarà totalment discapacitat de tals recursos.
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3.2.6. PROCÉS D’ACCIÓ DE L’INDIVIDU EN LA COMPTABILITAT DE GESTIÓ

La comptabilitat de gestió pot ser, al seu torn, un mitjà vital per sa-

tisfer les necessitats inconscients de l’agent respecte a la seva seguretat

ontològica1 (Macintosh i Scapens, 1990). 

Els SCG, normalment, estableixen en una organització un «calen-

dari» determinat i fixen un ritme regular d’emissió d’informes. A més

prescriuen procediments de com elaborar la informació, d’acord amb

una sèrie de principis o normes en ells continguts, sota una estructura

general d’objectius, polítiques, línies estratègiques, orientació en l’estil

de gestió, etcètera, o com assenyala Burns (1998), estableixen una ruti-

na en el dia a dia de l’empresa. 

D’aquesta forma, la utilitat dels SCG és oferir en una organització

una sèrie de recursos que poden ser utilitzats, en ocasions, per satisfer la

seguretat ontològica dels diversos directius. Preston (1986) va trobar

evidències en aquest sentit, i va assenyalar que si bé els SCG en les em-

preses analitzades no subministraven informació significativa als direc-

tius, eren útils per oferir seguretat i tranquil·litat en la justificació de les

seves decisions. Es va observar com, a pesar que les diferents decisions

es prenien sobre la base d’informació obtinguda per altres vies distintes

a les comptables, la informació subministrada pels SCG servia per man-

tenir, encara que inconscientment, la convicció que la seva actuació era

correcta, tot atorgant als directors certa seguretat ontològica respecte al

seu comportament (Macintosh i Scapens, 1990). 

4. Comportament dels directius davant les normes 

i regles comptables 

Aquelles normes i tàctiques que, entre totes les existents en una or-

ganització, tinguin major importància per sostenir la seguretat ontològi-

ca dels seus membres tindran una major força en l’orientació de l’acció.

Les normes formals contingudes en els SCG en general seran normes

amb una gran força orientadora, principalment en aquelles entitats de

major grandària, en les quals aquests sistemes són imprescindibles per

mantenir el control i la coordinació de les diferents activitats, i sobre els

quals generalment es basa l’avaluació d’aquestes.

Una altra implicació del caràcter psicològic en l’estudi de la comp-

tabilitat de gestió és la seva relació amb el desenvolupament de la cons-
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ciència discursiva i/o pràctica dels diferents actors. L’individu, en la

seva actuació rutinària, en la qual racionalitza el seu comportament i les

seves decisions, podrà donar raons de com i per què empra els diferents

SCG en el seu treball, desenvolupant un coneixement discursiu del seu

funcionament. De la mateixa manera, també poden existir raons tàcites

o no donades per l’individu que expliquin també la seva ocupació. 

Els diversos agents racionalitzaran el seu comportament sota la in-

fluència de les normes i regles contingudes en els SCG. Explícitament o

tàcita confiaran en aquests sistemes condicionant la seva actuació res-

pecte al coneixement compartit que aquests aporten. 

No obstant això, la interacció d’aquests sistemes al llarg de l’activi-

tat social d’una empresa mai serà completament explícita ni invariable.

L’ús que es fa d’ells pot ocultar raons que no es donin a conèixer. En la

mesura que aquests sistemes estan involucrats amb l’ordre moral i

orientació de poder d’una organització, la seva ocupació pot veure’s

condicionada per l’existència de possibles conflictes d’interessos, asi-

metries de poder, defensa de beneficis particulars, etcètera, i poden dis-

torsionar-ne l’operativitat. En aquest sentit, Giddens incorpora en el seu

model el concepte de conseqüències esperades i no esperades (vegeu

figura 1) d’un sistema. El funcionament d’un SCG pot determinar com-

portaments o conseqüències que no van ser previstes en el seu disseny,

especialment quan les propietats estructurals que reflecteixen (estils

culturals i relacions de poder) són incompatibles amb les estructures (de

significació, dominació i legitimació) existents en l’empresa anterior-

ment a la seva implantació. 

5. Situacions rutinàries i de crisi i el seu impacte 

en les normes comptables 

En la vida d’una organització s’estableixen rutines o comporta-

ments habituals en els quals diàriament els individus s’encasellen.

Aquest caràcter rutinari de les activitats és útil perquè els diversos

agents no tinguin la necessitat de parar i pensar a cada moment una

conducta respecte als diferents codis o normes establerts en els SCG

amb els quals ells interaccionen. Aquestes rutines generen un flux cons-

cient que reprodueix diàriament les diferents estructures socials. Les ru-

tines tenen un poder connexionador, pel qual les activitats són enteses i

no necessiten ser explicades cada vegada que es realitzen. No obstant
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això, en línia amb la teoria d’estructuració, no cal obviar la possibilitat

que aquestes siguin modificades al llarg del temps, canviant al seu torn

les propietats estructurals que reflecteixen. 

El que s’actuï d’una forma o una altra, en línia amb Giddens (1984),

depèn de la situació, distingint entre situació rutinària i situació de crisi.

En situació de crisi, definida en Giddens (1984: 24) com aquell «con-

junt de circumstàncies que, per qualsevol raó, alteren les rutines a les

quals l’organització està acostumada», els codis socials poden perdre la

força que anteriorment mantenien en la coordinació de les activitats

d’una empresa. És en aquests contextos en els quals l’agència, o l’actua-

ció de l’agent (guiada per la seva necessitat inconscient), té més força

que les barreres estructurals que normalment han regulat el seu compor-

tament rutinari. 

En situacions de crisi, les normes i regles dels SCG es poden distor-

sionar. La necessitat inconscient dels individus de buscar la seva segu-

retat ontològica, quan es destorben les seves rutines, pot ser un motor

que generi comportaments diferents dels quals normalment quedaven

encaixats en les estructures socials que els envoltaven. L’estudi de

Weick (1983) és citat en Macintosh i Scapens (1990) com un exemple

d’aquest fenomen. En concret aquest treball va analitzar com una situa-

ció d’estrès o incertesa que empenyia l’individu fora de la seva estabili-

tat normal d’equilibri, produïa una tendència a desenvolupar comporta-

ments comptables qüestionables, com, per exemple: inflar rendes,

diferir despeses actuals, exagerar el valor dels actius, i fins i tot alterar

factures. 

En conclusió, la teoria de Giddens permet analitzar en una empresa

com els SCG contribueixen a mantenir l’ordre social existent, produint i

reproduint les estructures socials que l’engloben. No obstant això, també

poden afavorir el desencadenament de canvis en aquest ordre, principal-

ment quan l’empresa travessa situacions de crisi. Els SCG, en la mesura

que produeixen i reprodueixen propietats estructurals d’una empresa,

oferint un conjunt de regles i recursos implicats en el comportament or-

ganitzatiu o rutines, seran una font de: seguretat ontològica, consciència

discursiva i consciència pràctica dels seus participants. 
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6. Evidència empírica de la problemàtica del canvi

comptable: interpretació des de la teoria

d’estructuració

A continuació es realitza una anàlisi interpretativa dels resultats ob-

tinguts en Abdul-Khalid i Scapens (2000), entorn a un cas de canvi

comptable. Per a això s’empra com a marc teòric de referència la teoria

d’estructuració d’Anthony Giddens. L’objectiu no és trobar noves solu-

cions al cas plantejat, sinó realitzar una interpretació dels seus resultats,

a través d’aquesta teoria. En la nostra opinió, la revisió d’aquest cas ha

estat útil per demostrar la conveniència de la teoria d’estructuració en

l’anàlisi de la problemàtica del canvi comptable, en la mesura que legi-

tima i dóna validesa interna a les qüestions que en aquest tipus d’inves-

tigacions es plantegen. 

El cas descrit en aquest estudi és representatiu d’un canvi compta-

ble que va introduir conflictes en les estructures socials d’una organit-

zació com a conseqüència d’un pla deficient en la implantació del nou

sistema. 

En concret, s’analitza la introducció d’un nou sistema d’indicadors

en una empresa pertanyent al sector del gas, localitzada a l’est d’Àsia,

que forma part d’un grup nacional petrolier. 

L’empresa subsidiària, Eagle, és una organització propietat de l’Es-

tat, i la seva principal activitat és processar i transmetre gas a diversos

usuaris finals. L’empresa matriu, NOC, és també una empresa propietat

de l’Estat, creada el 1970, a la qual es van atorgar els drets i la propietat

d’explotar les reserves de petroli i gas del país. Abans del naixement de

NOC, aquesta activitat era realitzada per empreses estrangeres. En el

país, per tant, no hi havia una habilitat o tecnologia local en aquest tipus

d’activitats. És per això que NOC va imitar les pràctiques d’empreses

petrolieres multinacionals i d’altres empreses del sector d’altres països.

Això es va realitzar mantenint relacions amb aquelles empreses i enviant

personal staff perquè observés les seves habilitats. Això els permetia in-

crementar la seva legitimitat i expectatives de supervivència, indepen-

dentment de l’eficàcia immediata de les pràctiques i procediments im-

portats d’aquelles empreses. 

La introducció del nou sistema d’indicadors a Eagle va ser conse-

qüència de la utilització en NOC d’una nova tècnica de gestió, VBM

(gestió basada en el valor). La incorporació d’aquesta tècnica, segons els

autors, pot ser analitzada com un esglaó més en el seu procés continu de

164 Mercedes Barrachina Palanca i Vicente Ripoll Feliu



construir-se una imatge en el sector, permetent-li mantenir el perfil d’em-

presa moderna i ben gestionada. Un altre objectiu, no obstant això, va

anar també a canviar l’estil de gestió de l’organització. Efectivament,

l’objectiu d’introduir el nou sistema era canviar la manera de prendre de-

cisions. El nou sistema necessitava una orientació financera, i afectava

els valors tradicionals d’Eagle, propis d’una empresa orientada a la pro-

ducció, en la qual l’eficàcia i l’exactitud prevalien sobre la rendibilitat.

El nou sistema, per tant, requeria, per a un desenvolupament efec-

tiu, un canvi paral·lel en les estructures socials d’Eagle, tant en l’estruc-

tura de legitimació com en la de dominació. El canvi era més complex

que una simple modificació tècnica d’alguns mètodes d’avaluació en

l’empresa. Els directius necessitaven tenir una consciència financera,

que abans no posseïen. El nou sistema demandava per al seu correcte

funcionament normes, valors i pràctiques que anteriorment no existien. 

Els valors financers característics del nou sistema van entrar en

conflicte amb la cultura corporativa d’Eagle. Existia una absència gene-

ral d’objectius financers, els comptables tenien un rol molt tradicional

de registradors de dades i els pressupostos tenien un caràcter cerimo-

nial, és a dir, s’elaboraven, només perquè calia fer-lo, però sense que

fossin usats en la presa de decisions. El nou sistema requeria un canvi

de mentalitat, i una nova forma de veure els seus treballs. 

Addicionalment, el nou sistema de treball feia més transparents

i per tant potencialment més controlables els diferents departaments i

empleats de l’organització. Anteriorment el procés pressupostari no li-

mitava la capacitat d’acció dels enginyers d’Eagle, en no controlar par-

ticularment el resultat financer de les seves decisions. Sota el nou siste-

ma cada decisió anava a mesurar-se financerament, amb la qual cosa

disminuïen notablement els recursos d’acció dels diferents responsables

tècnics de l’empresa, i augmentava la capacitat d’opció de l’empresa

matriu. Paral·lelament, el sistema modificava les relacions d’influència

internes, en la mesura que augmentava d’alguna manera l’estatus del

personal comptable enfront del personal tècnic. 

El canvi en l’estil de gestió i en les relacions d’influència entre

l’empresa matriu i la seva subsidiària, requerit pel nou sistema, no es va

aconseguir implementar de manera efectiva. El principal problema

va ser la resistència al canvi, i després un desenvolupament no efectiu

dels objectius tècnics del sistema. El sistema implantat hauria d’haver

conduït a altres canvis en l’organització, i ser en el seu conjunt un canvi

bastant revolucionari, però això no va arribar a ocórrer a Eagle. 
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La resistència al canvi va estar generada per dos factors: la incapa-

citat dels seus membres a implementar el sistema, i els conflictes entre

els valors que aquest introduïa i els existents anteriorment. Les normes i

valors reflectits pel sistema implantat no van ser interioritzats pels em-

pleats. Els diferents responsables sentien que els nous indicadors no re-

flectien veritablement l’eficàcia i eficiència del seu treball. Mai no es va

reconèixer la necessitat de canviar. 

El sistema no va assolir racionalitzar el comportament dels indivi-

dus sota les estructures socials reflectides per aquest. A pesar que el sis-

tema es va dur a la pràctica, a través del poder coercitiu que l’empresa

matriu tenia sobre Eagle, aquest només va ser desenvolupat de manera

formal o aparent, en la mesura que el sistema no va aconseguir desinsti-

tucionalitzar els antics valors i normes de l’organització. Segons la nos-

tra visió, això va ser conseqüència d’un pla deficient de canvi. L’absèn-

cia d’un equip competent que liderés el canvi, i avalués les reaccions de

resistència que podien sorgir, va propiciar que no s’apliquessin disposi-

tius capaços d’augmentar la motivació i identificació dels individus en-

front del nou sistema. 

Tot i la presència del nou sistema, la seguretat ontològica dels seus

empleats seguia sent validada pels antics valors i normes. Això implica

que Eagle va separar el que són les seves obligacions formals enfront de

la matriu, del que és el dia a dia de la seva gestió interna. 

En conclusió, les propietats estructurals transmeses pel nou sistema

no van aconseguir modificar el comportament intern de l’organització.

Les propietats estructurals reflectides pel sistema van funcionar llavors

com una barrera per a l’eficaç desenvolupament de les seves funcions

tècniques. La resistència que els individus van mostrar als nous rols i

valors va provocar que el sistema no fos utilitzat en el procés intern de

presa de decisions. Es va seguir fent ús dels antics procediments de ges-

tió. Emprant l’estructura conceptual de Burns i Scapens (2000), podria

dir-se que el procés de canvi observat a Eagle va ser exclusivament ce-

rimonial, en la mesura que no va tenir impacte en les posicions relatives

dels diferents grups d’interès dintre de l’organització. 

7. Resum i conclusions

En aquest treball s’ha posat de manifest la importància d’incloure

en l’anàlisi de la comptabilitat de gestió aspectes de la vida social de
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l’organització. Els sistemes comptables de gestió en una empresa no te-

nen un funcionament neutral. Un SCG potencialment pot produir i re-

produir les estructures socials d’una organització, tot reforçant els com-

portaments institucionalitzats en aquesta, i les relacions d’influència

existents. Tal com expressen Burns i Scapens (2000:22), «les rutines de

comptabilitat de gestió podrien ser essencials per mantenir un coneixe-

ment de l’activitat organitzativa». 

Quan s’analitza la comptabilitat de gestió sota aquesta perspectiva,

és interessant emprar algun marc teòric importat de la sociologia. El seu

ús legitima i dóna robustesa a les qüestions vinculades amb aspectes de

la vida social dintre d’una empresa. D’una altra manera, quedarien defi-

nides o analitzades de forma relaxada, vaga o imprecisa. 

Dintre de la varietat de teories que han estat utilitzades en la litera-

tura, aquest treball ha tractat de destacar la utilitat que la teoria d’es-

tructuració té per a la realització d’aquest tipus d’estudis, per dos as-

pectes fonamentals: 

1. En primer lloc, pel fet que presenta un model sòlid que abandona

tota posició radical, ja sigui de tarannà funcionalista, estructura-

lista o humanista, incloent en la seva anàlisi un esquema en el

qual es diferencien els distints mons presents en l’organització: 

el natural, social i subjectiu (Macintosh i Scapens, 1991). 

2. En segon lloc, per la seva adequació per interpretar els diferents

rols que els SCG poden exercir en una empresa, oferint un esque-

ma útil per analitzar el procés de canvi comptable. 

El canvi comptable ha de ser analitzat com un procés, i no com un

resultat. El canvi comptable ha de ser analitzat sense obviar el compor-

tament dels individus i dels grups dintre de l’organització. Aquest estu-

di pot realitzar-se des de dues perspectives distintes; d’una banda, ana-

litzar la manera com un canvi comptable influencia el comportament

organitzatiu, reconeixent la importància de les seves propietats estruc-

turals durant el procés, i d’altra banda, observar la manera com el com-

portament de l’individu i dels grups pot impedir la institucionalització

de les normes i valors reflectides per un SCG. Dit d’una altra manera,

les estructures de dominació i legitimació existents en l’empresa poden

convertir-se «en un mecanisme de control informal que impulsi, retardi

o eviti qualsevol canvi promogut dintre de les organitzacions i en parti-

cular el canvi comptable» (Álvarez-Dardet i Araújo, 1997).
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L’anàlisi del cas de canvi comptable contingut en Abdul-Khalid i

Scapens (2000), ha tractat de puntualitzar la capacitat de la teoria d’es-

tructuració en l’anàlisi de la complexitat d’un procés d’aquest tipus, tot

il·lustrant les relacions establertes al llarg d’aquest treball entre un SCG

i el context social d’una organització. 

No obstant això, la utilitat d’aquesta teoria estarà condicionada a

aquells treballs que necessitin observar la comptabilitat de gestió dintre

del seu context, és a dir, d’un espai-temps. Per la qual cosa, únicament

serà vàlid en estudis de caràcter longitudinal, en els quals es pretengui

entendre o conèixer la complexitat de l’organització en el seu conjunt. 

Adoptar aquesta manera d’investigació és separar-se de qualsevol

creença positivista i/o funcionalista, en la mesura que els sistemes «òp-

tims» i les eleccions «racionals» no poden prescriure’s, sinó únicament

explicar-se dintre del context organitzatiu en el qual s’observen.
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Notes

1 Seguretat de ser recolzada per la lògica i la moral.
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