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RESUM 

 

Les decisions d’inversió en l’empresa tenen com a objectiu aug- 
mentar-ne el valor. Les variables clau que hem de conèixer, essencial- 
ment, són dues; i ambdues estan afectades per l’entorn internacional: 
el flux de caixa que genera la inversió, i el cost del finançament que 
necessitem per finançar-la. En aquest article es descriuen les variables 
i els mètodes d’avaluació d’inversions fent èmfasis en els principals 
aspectes específics que afecten les inversions internacionals: ingres- 
sos i costos diferencials, risc país, risc de tipus de canvi, risc de liqui- 
ditat, fonts de finançament i ajudes a la inversió internacional. 

Classificació JEL: G30, M41 
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ABSTRACT 

 

Investment decisions in a company aim to increase its value. The 
key variables that we must know are, essentially, two and both are 
affected by the international environment: the cash flow generated by 
the investment and the cost of financing. This article describes the va- 
riables and methods for evaluating investments, emphasizing the main 
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specific aspects that affect international investments: differential reve- 
nues and costs, country risk, exchange rate risk, liquidity risk, sources 
of financing and aid for international investment. 
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1. Introducció 
 

L’objectiu d’aquest article és analitzar aspectes específics que podem 

considerar en avaluar una inversió internacional. Per a això, partirem d’un 

article previ (Fabregat, 2012) i incorporarem diversos elements addicionals. 

La inversió internacional pot fer-se de diverses formes: exportació, aliança 

estratègica amb una altra empresa, joint venture, compra d’actius, 

adquisició d’una altra empresa o la posada en marxa d’una filial, per 

exemple. 

És un tipus d’inversió que afavoreix el creixement i la diversificació 

geogràfica. Però invertir en un altre país implica que cal tenir en compte 

determinades variables addicionals en relació amb les inversions que fem 

al nostre propi país. Entre els temes més rellevants podem destacar que hi 

ha ingressos i costos diferents i diferències en aspectes clau (inflació, fisca- 

litat, restriccions al moviment de capitals...). A més, cal tenir en compte 

diversos tipus de risc (risc país, risc de tipus de canvi i altres riscos finan- 

cers). També existeix la possibilitat d’accedir a fonts de finançament o 

ajudes addicionals. 

 
 

2. Aspectes diferencials que afecten les inversions interna- 
cionals 

 
Seguidament, s’exposen algunes de les principals variables que hem 

d’incorporar en l’anàlisi d’una inversió quan és de tipus internacional. 
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2.1. Ingressos i costos diferents 
 

En invertir a un altre país, ens trobarem amb diferències en aspectes 

com els següents: 

 
• Ingressos d’explotació: Potencial de mercat, competidors, preus de 

venda, etc. 

• Costos d’explotació: Existència de mà d’obra, immobles, infraestruc- 

tures tecnològiques i empreses que poden subministrar materials i 

serveis; preus (matèries primeres, mà d’obra, logística, lloguers, sub- 

ministraments, etc.). 

• Costos de transacció: Es tracta de costos addicionals com les comis- 

sions bancàries i altres despeses relacionades amb la transferència de 

fluxos de caixa a un altre país; o amb la recepció de fluxos de caixa 

des de l’altre país. 

• Inflació: Pot haver-hi diferències entre la taxa d’inflació del nostre 

país i la del país en el qual es fa la inversió. Aquestes diferències afec- 

taran altres variables com el tipus de canvi i el cost del finançament, 

per exemple. En avaluar inversions internacionals hem d’assegurar 

que la inflació es tingui en compte, tant en determinar els fluxos fu- 

turs com en fixar la taxa d’actualització. 

• Fiscalitat: La fiscalitat de l’altre país pot ser superior, igual o inferior 

a la del país d’origen. En alguns casos ens podem trobar que existeix 

doble tributació dels dividends (en haver de tributar en el país en el 

qual fem la inversió i també en el nostre país). També hi ha països 

amb els quals existeixen convenis que permeten efectuar unes deduc- 

cions per evitar la doble tributació. 

• Restriccions al moviment de capitals: Hi ha països en els quals exis- 

teixen restriccions per efectuar pagaments en concepte de royalties, 

compres de productes i serveis; devolució de préstecs, interessos de 

préstecs, dividends, etc. Un altre aspecte a considerar és la facilitat 

de sortida quan es decideixi donar per acabada la inversió. Això in- 

flueix en els fluxos de caixa que podem rebre. Per tant, en determinar 

els fluxos de la inversió, cal distingir entre el flux que genera la inver- 

sió al país en el qual s’inverteix i el flux que acaba rebent l’inversor 

que està a un altre país. 

• Costos del moviment de capitals: la transferència de fons pot estar 

subjecta a comissions i a altres costos bancaris. Un altre tema que 

s’ha de tenir en compte és el cost financer pel termini entre la sortida i 

l’entrada dels fluxos de caixa. 
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A aquests costos cal afegir-hi els costos d’obtenció d’informació sobre 

el país, els costos d’assessors, analistes i altres fonts d’informació. 

Tots aquests conceptes cal tenir-los en compte quan es calculen els flu- 

xos de caixa que es produeixen a conseqüència de la inversió i/o a l’hora de 

determinar la taxa d’actualització dels fluxos, com es recordarà posterior- 

ment. 

 
 

2.2. Risc país 
 

El risc país depèn de la situació política, cultural, legal i econòmica en 

la qual es troba el país en el qual es vol invertir: 

 
• Situació política: Entorn més o menys favorable a la inversió estran- 

gera, conflictes, estabilitat política, sindicalització, corrupció, terro- 

risme... 

• Situació cultural: Idioma, religió, estructura social, actitud cap a la 

inversió estrangera... 

• Situació legal: entorn regulatori, legislació (fiscal, mercantil, laboral, 

competència, medi ambient), possibilitat d’expropiació, transparèn- 

cia en la informació, seguretat jurídica, fiscalitat, aranzels, velocitat i 

confiança del sistema legal per resoldre disputes... 

• Situació econòmica: qualitat de la política econòmica, nivell d’estabi- 

litat econòmica (PIB, inflació, tipus d’interès, tipus de canvi, desocu- 

pació, capital humà, infraestructures, connexions aèries, dèficit pú- 

blic, deute públic, historial de pagament del deute, morositat, 

incentius a la inversió estrangera, qualitat del sistema financer, segu- 

retat per a béns i persones...). 

 

Per poder avaluar aquest risc es poden consultar les qualificacions de 

les agències de rating o informes de serveis d’estudis de bancs, cambres de 

comerç; o organitzacions com COFACE o CESCE, per exemple. 

El risc país ha de tenir-se en compte en avaluar les inversions: 

 
• Una possibilitat és incloure’l a la prima de risc que s’incorpora en la 

taxa d’actualització dels fluxos de caixa. 

• Una altra possibilitat és adoptar estratègies de cobertura davant riscos 

polítics. Per exemple, es poden contractar assegurances que cobreixen 

el risc d’expropiació, nacionalització o canvis en la legislació que po- 

den afectar les inversions internacionals. En aquest cas, el cost de l’as- 

segurança s’inclourà en l’estimació dels fluxos de caixa de la inversió. 
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2.3. Risc de tipus de canvi 
 

Quan s’inverteix en un país que té una moneda diferent, les fluctua- 

cions del tipus de canvi entre la nostra moneda i la moneda de l’altre país 

poden alterar els fluxos de caixa de la inversió. Els pagaments i els cobra- 

ments relacionats amb la inversió fluctuaran en funció de l’evolució del ti- 

pus de canvi entre les dues monedes. 

 
Teories explicatives de les variacions en el tipus de canvi 

 
Existeixen tres teories fonamentals que són: la paritat del poder adqui- 

sitiu, la paritat dels tipus d’interès i l’efecte internacional Fisher: 

 
a) Paritat del poder adquisitiu 

 
Aquesta teoria considera que l’evolució futura del tipus de canvi s’ajus- 

tarà al diferencial d’inflació entre dos països (vegeu la figura 1). 

 

PARITAT PODER ADQUISITIU 

 ANY 0 ANY 1 

TDC USD/EUR 1,15 1,16127451 

Inflació euro 2,00%  

Inflació EUA 3,00%  

   

Preu euros 100 102 

Preu dòlars 115 118,45 

Figura 1. Exemple d’evolució del tipus de canvi en funció del diferencial d’inflació 
entre la Unió Europea i EUA. 

 
Atesos els valors de l’any 0 inicial, amb dues inflacions diferents, el ti- 

pus de canvi implícit que hauria d’haver-hi l’any 1 és 1,1612 per assegurar 

que mantenim el poder adquisitiu. 
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b) Paritat dels tipus d’interès 

 
Considera que l’evolució futura del tipus de canvi s’ajustarà al diferen- 

cial de tipus d’interès entre dos països. A la figura 2 observem que l’exem- 

ple anterior ens serveix si substituïm les dades d’inflació per les de tipus 

d’interès. 

 

PARITAT TIPUS D’INTERÈS 

 ANY 0 ANY 1 

TDC USD/EUR 1,15 1,16127451 

Taxa d’interès euro 2,00%  

Taxa d’interès EUA 3,00%  

   

Rendiment euros 100 102 

Rendiment dòlars 115 118,45 

Figura 2. Exemple d’evolució del tipus de canvi en funció del diferencial de tipus 
d’interès entre la Unió Europea i EUA. 

 
En efecte, perquè el rendiment que obtingui un inversor en diferents 

monedes sigui el mateix, el tipus de canvi haurà d’evolucionar de manera 

que compensi el diferencial de tipus d’interès. 

 
c) Efecte internacional Fisher 

 
Considera que l’evolució futura dels tipus de canvi depèn tant de l’evo- 

lució de la inflació com de l’evolució dels tipus d’interès. 

Com veurem més endavant, la decisió que haurà de prendre l’inversor 

és si l’evolució dels tipus de canvi serà exactament la que determinarien 

aquests diferencials d’inflació o tipus d’interès, o si la cotització d’una de- 

terminada divisa dependrà d’altres factors menys controlables com la situa- 

ció política, l’evolució del PIB o altres que puguin considerar-se. 

Vist l’impacte que pot tenir el risc de tipus de canvi en els fluxos de 

caixa de la inversió, les empreses solen adoptar estratègies per cobrir-se da- 

vant d’aquest risc: per exemple, poden utilitzar instruments derivats com els 

futurs, opcions, swaps o forward. En aquest cas, els costos d’aquestes co- 

bertures cal tenir-los en compte en estimar els fluxos de caixa de les inver- 

sions. 
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2.4. Altres riscos financers 
 

En invertir en altres països hi ha diversos riscos addicionals, entre els 

quals podem destacar: 

 
• Risc de mercat: Exposició de la inversió a fluctuacions en els preus de 

matèries primeres o de qualsevol altre element que pugui influir en la 

rendibilitat de la inversió. 

• Risc de crèdit: impossibilitat d’atendre els deutes generats per la in- 

versió internacional. En funció del país poden existir instruments per 

a la cobertura d’aquest risc (segur de crèdit, CESCE. ). 

 
Aquests riscos poden incloure’s en l’anàlisi de la inversió, ja sigui re- 

duint els fluxos de caixa (amb els costos de les assegurances per cobrir 

aquests riscos, per exemple) o incrementant la taxa d’actualització amb una 

prima de risc. 

 
 

2.5. Fonts de finançament addicionals 
 

Quan invertim en un altre país podem accedir a alternatives addicionals 

de finançament. D’una banda, estan les línies de finançament internacional 

de la banca (prefinançament d’exportacions, bestretes d’exportacions, fac- 

toring, forfaiting, confirming ). D’altra banda, també existeixen unes línies 

oficials de finançament a la internacionalització (ICO, ICF, Acció.. ). 

En funció de les fonts utilitzades, haurem de tenir-ho en compte en 

preveure els fluxos de caixa de la inversió i també en calcular el cost del fi- 

nançament utilitzat. 

 
 

2.6. Altres ajudes a la inversió estrangera 
 

A més, poden existir incentius o ajudes a la inversió internacional, tant 

en el país d’origen com en el país de destinació. Aquestes ajudes poden 

afectar els fluxos d’inversió (per exemple, si es reben subvencions o ter- 

renys o instal·lacions a costos diferents dels de mercat) o els fluxos de caixa 

anuals (subvencions a l’explotació, per exemple). 
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3. Avaluació de les inversions internacionals 

Tot seguit, descrivim les variables clau per a la presa de decisions d’in- 

versió. Per a això, se sintetitza la metodologia exposada en Fabregat (2012) 

i s’incorporen els aspectes específics de les inversions internacionals. 

 
 

3.1. Fluxos de caixa 
 

En la metodologia de selecció d’inversions tenim dues formes diferents 

d’aproximar-nos al càlcul del flux de caixa. 

 

• Flux de caixa del projecte 

És el flux de caixa que genera el projecte, concretament els actius que 

disposem. No tindrà en compte el cost del finançament, que es mate- 

rialitza en les despeses financeres i els dividends. Tampoc tindrà en 

compte les possibles devolucions o increments del deute. És el flux 

que respon a la pregunta de quin import en efectiu és capaç de generar 

la inversió. Aquests diners han de ser suficients per retribuir els fons 

que ens han deixat, retornar-los als qui ens els han subministrat i ge- 

nerar algun excedent addicional per als accionistes del projecte. 

• Flux de caixa per a l’accionista 

És el flux que acabarà afectant la butxaca de l’accionista. Per tant, in- 

tentarem definir quants diners ha de dipositar, solament l’accionista, 

per realitzar un projecte i, després del pagament dels interessos i de la 

devolució prevista del deute, quants diners podran tornar a entrar a la 

seva butxaca. És un càlcul semblant a l’anterior, però al que caldrà 

afegir-hi tots els moviments d’efectiu que generi la retribució i la can- 

cel·lació del deute financer. 

 
Flux de caixa del projecte 

 
Es tracta de calcular el volum d’efectiu que genera una inversió. Això 

ho podríem obtenir a partir d’un pressupost de tresoreria i fer estrictament 

entrades menys sortides de caixa, però l’habitual és arribar al mateix resultat 

partint del compte de pèrdues i guanys, arribant a un flux de caixa d’opera- 

cions i, posteriorment, restar o sumar tot allò que pot afectar la tresoreria i 

que en particular seran les inversions en actius no corrents i el capital de 

treball que requereixi el projecte, que és, de fet, la inversió en circulant (ve- 

geu figura 3). 
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Vendes 

– Despeses que generen pagaments (solen ser totes menys les amortitza- 

cions) 

EBITDA (benefici abans d’interessos, impostos i amortitzacions) 

– Amortitzacions 

EBIT (benefici abans d’interessos i impostos) 

– Impost sobre beneficis 

EBIAT (benefici abans d’interessos i després d’impostos) 

+ Amortitzacions 

– Inversions en actius no corrents 

– Inversions en capital de treball o circulant 

Flux de caixa lliure 
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Figura 3. Càlcul del flux de caixa lliure. 

 
Com es pot apreciar a la figura 3, el càlcul del flux de caixa lliure co- 

mença com un compte de resultats per la xifra de vendes a la qual minorem 

tots els costos que generen pagaments, com el cost del producte, personal, 

manteniment, subministraments o assegurances, entre altres. Això ens porta 

a un EBITDA, que és el benefici abans de deduir les amortitzacions, els inte- 

ressos i els impostos. Una vegada deduïdes les amortitzacions arribem al be- 

nefici abans d’interessos i impostos. Aquí ens separem del compte de resul- 

tats tradicional, ja que no incloem les despeses financeres per calcular 

l’impost sobre beneficis. Recordem que separem totalment la inversió en els 

actius, que genera un flux de caixa, del finançament, que té un cost. Per tant, 

en el flux de caixa no hi incloem la retribució del passiu ni dels fons propis. 

Aplicant directament la taxa de l’impost sobre beneficis a l’EBIT obtenim els 

impostos que pagaríem i la diferència ens dóna un resultat abans d’interessos, 

però després d’impostos, que les seves inicials són EBIAT (benefici abans 

d’interessos i després d’impostos; de l’anglès, Earnings before interest after 

taxes, o NOPAT, Net operating profit after taxes). A partir d’aquí iniciem la 

cerca de la tresoreria afegint-hi les amortitzacions que no suposen una sortida 

de diners per arribar al flux de caixa operatiu. Aquest hauria d’estar en liqui- 

ditat si no haguessin existit inversions en fix o en circulant. Per això, restem 

les inversions que tindrem en actius no corrents i en les necessitats de capital 

de treball per arribar al flux de caixa lliure final, que hauria de coincidir amb 

les entrades menys les sortides de diners del període. 

Aquí és útil recordar que per capital de treball s’entén la inversió en 

existències i en clients minorada del finançament espontani de proveïdors. 

El balanç amb el qual treballem difereix lleugerament de l’habitual, segons 

veiem en el quadre adjunt, ja que els proveïdors passen a l’actiu restant. 
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En les inversions internacionals, les diverses variables (ingressos, cos- 

tos...) que s’han descrit en l’apartat 2 incidiran en l’estimació dels fluxos de 

caixa. 

En el cas de tractar-se d’una inversió en un país amb una moneda dife- 

rent a la de l’empresa que efectua la inversió, hem d’optar per fer les projec- 

cions en moneda local o en la moneda del país d’origen. L’important és que 

hem de ser coherents amb el cost del finançament que explicarem posterior- 

ment. Si les unitats monetàries estan en euros, les taxes d’interès del finan- 

çament també han d’estar denominades en la mateixa moneda. Si els fluxos 

són iens, la taxa rellevant és la del ien. En el cas de voler utilitzar com a 

unitat monetària la del país d’origen, llavors, com els fluxos estaran en mo- 

neda local, caldrà estimar el tipus de canvi futur per a cada període entre 

ambdues monedes. Això comporta un risc notable per les oscil·lacions im- 

portants dels tipus de canvi, com pot apreciar-se en la figura 4, que represen- 

ta l’evolució de l’euro i el dòlar i la lliura des de l’inici de la moneda única. 
 

Font: Tipus de canvi de referència publicats pel Banc Central Europeu i l’FMI per al DEG. 

Les dades mensuals corresponen a la dada de l’últim dia del mes. Les dades mitjanes men- 
suals figuren en el quadre 20.1 del Butlletí Estadístic. 

Figura 4. Evolució de tipus de canvi euro/dòlar i euro/lliura des de la creació de 
l’euro. 
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3.2. Cost del finançament 

 
La segona variable clau en la metodologia de selecció d’inversions és 

el cost del finançament. La inversió en actius no corrents i corrents ha de ser 

finançada amb fons propis, aportats pels accionistes, i amb deute financer. 

Aquest cost de tot el finançament és la taxa que utilitzarem per actualitzar 

els fluxos de caixa futurs, que en diem cost de capital ponderat, cost mitjà de 

tot el finançament o per les seves inicials angleses WACC (Weighted Avera- 

ge Cost of Capital). 

En entorns internacionals, hem d’estar atents a la utilització de la taxa 

d’actualització en funció de la moneda en la qual hàgim denominat els flu- 

xos. Com hem esmentat anteriorment, si els fluxos són en dòlars, la taxa a 

aplicar serà la del dòlar, tant l’exigida pels accionistes com la demandada 

pels proveïdors del deute. Els tipus d’interès poden ser dispars, com obser- 

vem a la figura 5, on veiem l’evolució del tipus de referència dels bancs 

centrals als Estats Units i a la Zona Euro. 

 

Figura 5. Evolució tipus d’interès. 

 
Podem veure l’efecte dels diferents tipus d’interès amb un senzill 

exemple sobre un finançament en rals brasilers o en euros (figura 6). L’any 

0, el tipus de canvi entre el ral i l’euro és de 3,7 i els tipus d’interès són el 

15% al Brasil i el 5% a la Zona Euro. A la figura 6 es pot comprovar l’evolu- 

ció dels preus i del tipus de canvi al llarg dels anys. 
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  DADES   

 ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

TDC RAL/EUR 3,7 4,05238095 4,438322 4,86101933 

Taxa nominal al Brasil 15%    

Taxa nominal a EUR 5%    

     

Preu euros 100 105 110,25 115,7625 

Preu rals 370 425,5 489,325 562,72375 

Figura 6. Tipus de canvi implícits en funció dels tipus d’interès. 

 
Utilitzarem l’exemple de la figura 6 en diversos apartats. Aquí ens inte- 

ressa veure l’equivalència entre demanar un préstec en rals o en euros, do- 

nats uns tipus de canvi implícits. Se suposa un tipus de canvi al moment zero 

de 3,7 rals/euro i un cost d’un préstec en rals del 15% i un en euros del 5%, 

diferència a causa del diferencial previst d’inflació entre tots dos. Observem 

que el ral es va depreciant des dels 3,7 fins als 4,86 l’any 3. 

 

FINANÇAMENT EN DIVISA 

 ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 TIR 

Préstecs en rals 100 -15 -15 -115  

Equivalent a EUR 27,027027 -3,7015276 -3,3796556 -23,65759 5% 

Préstec en euros 27,027027 -1,3513514 -1,3513514 -28,378378 5% 

Figura 7. Càlcul del finançament en divises. 

 
A la figura 7 podem comprovar què passa si hem de demanar un prés- 

tec de 100 rals que ens costa un 15% a tres anys, amb una estructura de cu- 

pons i pagament del nominal al final. Això seria equivalent a demanar 

27,027 euros, al tipus de canvi del moment 0, amb un cost del 5% anual. Si 

efectuem l’equivalent en euros dels fluxos en rals i els transformem segons 

els tipus de canvi implícits, veiem que el resultat és idèntic al 5% obtingut 

en el préstec en euros directament. 

Per al càlcul de la taxa d’actualització (WACC) es procedeix en dos 

passos: 



Revista de contabilidad 26 CAT.indb 91 23/07/2018 15:56:09 

 

 

  

 

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 26, any 2018, pp. 79-100 91 

 
 

• Estimació de l’estructura del passiu i patrimoni net per al projec- 

te: 

Per finançar un projecte podem recórrer al capital propi, al deute o a 

tots dos alhora. Hem de tenir en compte en quins percentatges utilit- 

zem cadascun d’ells. 

• Estimació del cost de cada un dels recursos 

El capital propi té un cost Ke i el deute té un cost Kd. Com més gran 

sigui el risc en una inversió, n’esperem una rendibilitat més gran. 

Atès que un accionista té un risc més gran que un obligacionista, exi- 

geix més rendibilitat i, conseqüentment, es compleix que Ke > Kd. 

 

TAXA D’ACTUALITZACIÓ: COST DEL PASSIU 
 

 
   Ke 

 

 

 
   Kd * ( 1 - T ) 

WACC (Weighted 

average cost of capital) 

 

 
WACC  

 
K * FP  

 
 

K * 1 T  * 
DEUTE 


	 

    e      
TOTAL 

     d 
TOTAL 




Figura 8. Càlcul del WACC. 

 

La rendibilitat R que exigeix un inversor és la suma de la rendibilitat 

lliure de risc R
F 

més una prima en funció del risc de l’empresa o del pro- 

jecte: 

 
R = R

F 
+ PRIMA ; sent R

F 
el cost de la taxa lliure de risc (risk free) 

En el cas de les inversions internacionals, els riscos existents (risc país, 

etc.) els hem d’incorporar a la prima de risc. 

El cost del deute K
d  

és fàcil de calcular, ja que depèn bàsicament dels 
ratings de les agències. En cas que el deute que posseeix la nostra empresa 

no estigui qualificat per les agències, podem aplicar el cost que ens apliquen 

els bancs, els obligacionistes i altres creditors, i, per tant, el podem calcular. 

Per al cost de fons propis, si l’empresa cotitza en borsa, existeixen mo- 

dels que permeten calcular-lo sobre la base de l’equació següent: 

 

 

 
Deute 

 

Fons 
propis 
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K
e 
= R

F 
+ ß (R

M 
– R

F
) 

 

sent: 

R
M 

= Rendibilitat mitjana exigida a la inversió en accions al mercat. 

R
F 

= Cost del finançament sense risc. Sol ser el tipus d’interès del deute 

públic a llarg termini. 

ß = Coeficient que mesura el risc de l’acció de la companyia en compa- 

ració del risc del mercat. Aquest coeficient normalment oscil·la entre 0,5 i 2 

(significant 1 que el risc és igual al del mercat, 2 que és superior al risc de 

mercat i 0,5 que és inferior al de mercat). 
 

 

On:  
FP = Fons propis 

K
e 
= Cost dels fons propis 

D = Deute 

K
d 
= Cost del deute 

T = Tipus de l’impost sobre beneficis 
 

Com ja hem indicat, en el cas de les inversions internacionals, els ris- 

cos que existeixen pel fet d’invertir a un altre país (risc país, etc.) augmen- 

taran la prima de risc i, per tant, afectaran el cost dels recursos propis. I els 

costos de finançament i la fiscalitat a l’altre país influiran en el cost del 

deute. 

 
 

4. Mètodes de selecció d’inversions 
 

En aquest apartat recordarem els tres mètodes més importants per pren- 

dre una decisió d’inversió. Aquests tres mètodes són els més usats a escala 

internacional per avaluar les inversions (Szucsne, 2016). 

 
 

4.1. Període de recuperació de la inversió o payback 
 

El període de recuperació d’una inversió es defineix com el nombre de 

períodes necessaris per recuperar una inversió. Es mesura en anys i respon a 

la pregunta que es fa un inversor quan li demanen que aporti un determinat 

capital per iniciar un projecte i es qüestiona quan el recuperarà. 
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Els cash flows han de sumar-se any rere any fins a arribar a recuperar la 

inversió. L’últim any pot explicar-se en fraccions si els cash flows es repor- 

ten al llarg de l’any, en cas contrari ha d’ajustar-se per excés. Si hi hagués 

inversions addicionals durant la vida del projecte, aquestes poden descomp- 

tar-se dels cash flows positius del mateix període. 

Una millora al càlcul anterior seria trobar l’anomenat payback ajustat 

que es calcula amb els cash flows actualitzats al moment 0 per coincidir en 

el temps amb la inversió inicial. La taxa que utilitzaríem seria el cost de ca- 

pital dels recursos necessaris per finançar la inversió. És sens dubte una mi- 

llora a costa de perdre el principal avantatge del mètode que és la senzillesa. 

En el cas de les inversions internacionals, en funció del risc país i altres 

riscos financers, les empreses poden exigir que el payback sigui menor que 

l’habitual o que no superi un determinat nombre d’anys (Holmén i Pram- 

borg, 2009). 

 
 

4.2. Valor actual net (VAN) 

 
El significat del VAN és la creació de valor que obté qui realitza la in- 

versió. És per tant un augment net del patrimoni. 

Es calcula mitjançant l’actualització dels cash flows que genera el pro- 

jecte al moment 0. 

Per tant, la fórmula general serà: 

 

VAN = –CF   + 
CF

— + 
CF

— + ......... + 
CF

— 

 

Sent: 

(1 + I) (1 + I) (1 + I) 

CF: Fluxos de caixa de cada període 

I: Taxa d’actualització (WACC) 

 
Si el projecte és perpetu, caldrà afegir-hi un valor terminal en l’últim 

període, que recollirà l’actualització dels infinits fluxos de caixa posteriors 

al moment n. 

El valor terminal es calcula amb la fórmula CF
n 
/ I. 

Atès que el valor actual net implica la creació de valor, acceptarem tots 

els projectes que tinguin un VAN positiu, i jerarquitzarem diversos projec- 

tes afavorint els que tinguin un VAN superior. 

Per exemple: si un projecte té un VAN positiu de 5 milions, implica 

que: 
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• Ha retornat tots els capitals invertits. 

• Ha remunerat al seu cost tots els recursos utilitzats per finançar-lo. 

• Ha generat un excedent al moment inicial de 5 milions. 

 
Per això, en les sortides de fluxos del projecte no inclourem ni les des- 

peses financeres ni els dividends, ja que el seu pagament està implícit en la 

taxa de descompte. La condició perquè l’anterior es compleixi és la hipòtesi 

de reinversió dels fluxos de caixa intermedis. En efecte, si els fluxos de cai- 

xa es reinvertissin a una taxa inferior al cost de capital, el VAN real seria 

menor que el calculat, i si la taxa de reinversió fos més gran, el VAN seria 

més positiu. 

 
Exemple: 

Es tracta de calcular el VAN d’una inversió de 10 en la qual obtenim 

uns fluxos de caixa de 5 anuals durant 3 anys obtenim un VAN de 2,43, com 

s’observa a continuació i, per tant, acceptaríem el projecte. 
 

0 1 2 3 

-10 5 5 5 

 
    5  5  5   

VAN = –10 + —— + ——
2

 + ——
3

 = 2,43 
    1,1  1,1  1,1   

En les inversions internacionals, com ja s’ha indicat, cal tenir en comp- 

te els ingressos i costos específics i els diferents tipus de risc, tant en l’esti- 

mació dels fluxos de caixa com en la prima de risc a incloure en la taxa 

d’actualització. Quan la inversió internacional està subjecta a nivells elevats 

de risc país i d’altres riscos financers, se solen reduir els fluxos esperats i 

s’eleva la taxa d’actualització (Holmén i Pramborg, 2009). 

 
 

4.3. Taxa interna de rendibilitat (TIR) 
 

Es defineix com el tipus d’interès que fa que el VAN sigui igual a 0. El 

significat d’aquesta taxa és la rendibilitat que obtenim si efectuem el projec- 

te. No obstant això, perquè aquesta rendibilitat s’obtingui realment s’han de 

complir certes premisses que comentem posteriorment. 

La fórmula que permet calcular-ho és: 
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CF
1 

CF
2 

CF
n

 

Sent: 

0  =  –CF   + ———— 
(1 + T) 

+ ———— 
(1 + T) 

+ ......... + ———— 
(1 + T) 

CF: Fluxos de caixa de cada període 

T: Taxa TIR 

 
El criteri de decisió amb aquest mètode serà acceptar la inversió si la 

seva TIR és superior al cost de capital. La idea intuïtiva és que acceptem un 

projecte si la rendibilitat que obtenim dels actius en els quals cal invertir és 

superior al cost dels recursos que utilitzem per finançar-los. 

A continuació, presentem un exemple que intenta demostrar que els 

valors actuals nets, però no les TIR, són idèntics sempre que es mantingui la 

coherència entre la divisa utilitzada en el numerador com a flux de caixa i la 

taxa d’actualització. 

 
Exemple: 

A la figura 9 suposem un moment 0 en el qual el tipus de canvi entre ral 

i euro està en 3,7 rals/euro. Imaginem una taxa WACC en rals del 15% i una 

del 5% en euros, diferencial a causa d’una major esperança d’inflació al 

Brasil respecte a la Zona Euro. Per tant, un bé que en aquest moment 0 cos- 

tés 100 euros, el seu preu en rals seria de 370. Així, un inversor que invertís 

100 euros al 5%, al cap de 3 anys hauria de tenir 115,7625 euros. De la ma- 

teixa manera, un que invertís 370 rals al 15% hauria d’obtenir en el mateix 

període 562,72375 rals. Per mantenir la paritat de la inversió i atès que el 

Brasil pateix una inflació més gran, la seva moneda hauria de depreciar-se 

fins a 4,861. El mateix raonament ens serveix per als períodes intermedis de 

l’any 1 i l’any 2, en els quals el ral hauria de depreciar-se a 4,0523 i 4,4383, 

respectivament. 

Com ja hem indicat, cal mantenir la coherència en la denominació dels 

fluxos de caixa i de les taxes d’actualització i denominar-les en la mateixa 

moneda. 

A la figura 10 s’observa que el valor actual net és el mateix sigui el que 

sigui el camí que s’utilitzi, és a dir, totes les dades en moneda local o totes en 

la moneda de l’inversor internacional. 

2 n 
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DADES 
  

 
ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

TDC RAL/EUR 3,7 4,05238095 4,438322 4,86101933 

Taxa nominal al Brasil 15% 
   

Taxa nominal a EUR 5% 
   

     

Preu euros 100 105 110,25 115,7625 

Preu rals 370 425,5 489,325 562,72375 

Figura 9. Relació de fluxos i taxa entre euros i rals. 

 
A partir d’aquests tipus de canvi teòrics entre l’any 0 i l’any 3, podem 

aplicar-ho a un projecte senzill d’inversió (vegeu figura 10). 

 
 

INVERSIÓ EN DIVISA 

 
ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

Fluxos en rals -100 200 250 300 

WACC 15% 
   

VAN 460,20383 RALS 
  

TIR 211% 
   

Fluxos en EUR -27,027027 49,3537015 56,3275941 61,715451 

WACC 5% 
   

VAN 124,38 € EUR 
  

Equivalència rals 460,20383 
   

TIR 184% 
   

Figura 10. Càlcul de VAN i TIR en diferents monedes. 

 
A la figura 10 calculem el VAN d’una inversió en rals, on s’inverteixen 

100 rals per obtenir-ne 200, 250 i 300 en els anys següents. Atès que cal 

exigir un 15% de rendibilitat, el valor actual net és de 460,2 rals. Diríem que 

sí al projecte, ja que genera un valor per a l’inversor. 
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Si el càlcul volgués fer-se en euros, hauríem de passar els imports en 

rals a euros, a partir dels tipus de canvi teòrics any a any. Això es pot trobar 

en la fila de fluxos en euros, que s’actualitzarà a la taxa que l’inversor exi- 

geix en euros, que és un 5%. Per exemple, l’any 1, els 200 rals que genera el 

projecte, passats a euros de l’any 1 al tipus de canvi implícit de 4,0523, és de 

49,35 euros. 

El VAN en euros és 124,38, que equival als 460,20 rals obtinguts en 

primer lloc al tipus de canvi actual de 3,7. Òbviament, les TIR, que veurem 

a continuació, no seran les mateixes, ja que estan denominades en monedes 

diferents. 

 
La TIR de l’accionista 

 
En l’exemple anterior se suposa que els fluxos de caixa són els lliures 

del projecte que hem definit abans i, per tant, la TIR resultant és la del pro- 

jecte. 

Una altra possibilitat és calcular la TIR de l’accionista i per a això hem 

de determinar els fluxos de caixa que reben efectivament els accionistes, 

després de pagar les despeses financeres i la devolució del deute. 

 
Càlcul de la TIR de l’accionista 

 
Suposem una inversió de 10.000 euros i que genera un flux de caixa de 

5.000 a l’any durant 3 anys, el finançament és de 5.000 de fons propis i 

5.000 de deute financer. Aquest deute bancari ha de retornar-se en 3 anys i el 

seu cost és d’un 6%. La quota anual que hauríem de pagar, si ens apliquen 

un sistema francès, és de 1.871 euros, i el quadre d’amortització és el que es 

detalla a continuació. 

 

PERÍODE INICI QUOTA INTERESSOS AMORT. FINAL 

1 5.000 –1.871 300 1.571 3.429 

2 3.429 –1.871 206 1.665 1.765 

3 1.765 –1.871 106 1.765 0 

 
Ara, per calcular el flux de caixa net per a l’accionista, cal descomptar 

dels fluxos de caixa originals la devolució del deute, el pagament dels inte- 

ressos i afegir-hi l’efecte fiscal perquè els interessos són deduïbles de la 

base imposable. Aquests fluxos serien els següents: 
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PERÍODES 1 2 3 

Flux lliure 5.000 5.000 5.000 

Devolució deute 1.571 1.665 1.765 

Interessos 300 206 106 

–Efecte fiscal (30%) –90 –62 –32 

FLUX NET ACCIONISTA 3.219 3.191 3.161 

 

Una vegada realitzats aquests càlculs, ja podem calcular la TIR de l’ac- 

cionista, que haurà d’invertir en el projecte el 50% de la inversió inicial, ja 

que els altres 5.000 els hem aconseguit via deute. Així tindríem: 

 
 

PERÍODES 0 1 2 3 

Fluxos totals accionista –5.000 3.219 3.191 3.161 

     

TIR ACCIONISTA 41%    

 

Com es pot observar, la TIR de l’accionista ha pujat considerablement 

des del 23% de rendibilitat del projecte. El motiu és que ens hem palanque- 

jat a un cost del deute inferior, concretament un 6%, i, per això, la rendibili- 

tat de l’accionista ha pujat. 

Com ja hem indicat, quan la inversió internacional presenta riscos ele- 

vats, se sol elevar la taxa d’actualització, que ha de ser més petita que la TIR 

del projecte perquè aquest projecte sigui acceptat. 

 
 

5. Conclusions 

 
En aquest article hem descrit les variables que hem de conèixer per 

poder prendre decisions d’inversió internacional, així com els mètodes i els 

criteris que ajuden a decidir: 

 
• Variables específiques de les inversions internacionals: 

En avaluar inversions internacionals, cal tenir en compte els ingressos 

i els costos inherents al caràcter internacional de la inversió i els ris- 
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cos addicionals que comporten (risc país, risc de tipus de canvi, etc.), 

a l’hora de determinar els fluxos de caixa i les taxes d’actualització. 

En línies generals, a mesura que augmenta el risc país i altres riscos 

financers, les empreses tendeixen a exigir terminis més curts de recu- 

peració, a reduir els fluxos de caixa esperats i a elevar les taxes d’ac- 

tualització. 

A més, en entorns internacionals, és important ser coherent i utilitzar 

la mateixa moneda, tant en els fluxos com en el cost del finançament. 

La cobertura de l’evolució de la moneda o del finançament en taxes 

diferents a la del país d’origen de l’empresa que realitza la inversió es 

pot realitzar amb derivats. 

• Variables que afecten qualsevol inversió: fluxos de caixa i cost del 

finançament. 

• Mètodes d’avaluació d’inversions: 

Els tres mètodes exposats són els més utilitzats i cadascun d’ells ens 

comunica dades diferents: el payback (anys que triguem a recuperar 

la inversió), el VAN (riquesa total en unitats monetàries que aporta la 

inversió) i la TIR (taxa de rendibilitat de la inversió). 

En utilitzar el VAN per acceptar un projecte el seu valor ha de ser més 

gran que zero. 

Quan s’usa la TIR, aquesta ha de ser superior al cost dels recursos per 

acceptar un projecte. Ens indica la rendibilitat que obtenim en realit- 

zar el projecte encara que hem de parar esment a les seves possibles 

incoherències, especialment en les jerarquitzacions entre diversos 

projectes alternatius. 

Finalment, el període de recuperació ha de ser inferior al màxim que 

estiguem disposats a acceptar i es mesura en unitats de temps. 
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