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RESUM 

 

L’aplicació d’un sistema de gestió per a un entorn internacional 
comporta la integració coordinada dels principals elements d’infor- 
mació i de centres de responsabilitat per a una organització constituï- 
da com a grup, en els diferents països en els quals realitza la seva 
activitat. L’objectiu últim ha de ser assegurar la translació directa i 
continuada de l’estratègia empresarial fixada per la Direcció fins als 
equips humans, responsables de les diferents unitats de negoci i 
àrees, no importa on se situïn. La particularitat en l’entorn multinacio- 
nal radica en una sèrie de factors de naturalesa econòmica i humana 
que no apareixen en un entorn domèstic i centralitzat, que poden im- 
plicar certa problemàtica que ha de ser anticipada i gestionada. 
Aquest cas tracta dels diferents elements que componen el sistema de 
gestió en l’entorn multinacional, a través de l’exemple pràctic i la seva 
aplicabilitat sobre l’empresa proposada. 

Classificació JEL: G30, M41 
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ABSTRACT 

 

The implementation of a multinational management system en- 
tails the coordinated integration of the main elements of information 
and centers of responsibility of a worldwide organization. The ultima- 
te objective must be to ensure the direct and continued translation of 
the business strategy set by the Board, until the human teams responsi- 
ble for different areas and business units, no matter where it develops 
its activity. In this case you’ll find the different elements that compose 
the overall management system, by mean a practical example and its 
applicability on the proposed company. 

Classification JEL: G30, M41 
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1. Introducció. Empresa: MNC Inc. 
 

MNC Inc. és un grup d’empreses que fabrica i distribueix maquinària 

d’alta gamma per al sector de l’hostaleria i restauració. Amb gairebé cent 

anys d’antiguitat, MNC Inc. combina la seva llarga experiència amb una 

elevada inversió en R+D. Experts en cuina, disseny i enginyeria desenvolu- 

pen solucions per millorar la qualitat, la productivitat i la rendibilitat dels 

seus clients. 

MNC Inc. opera globalment en més de cent països en els cinc continents 

amb més de tres mil empleats amb tres tipus diferents d’unitats de negoci: 

 
• 8 unitats de fabricació distribuïdes entre Europa, la Xina i els EUA, 

cadascuna d’elles especialitzada en una de les 8 línies de producte. 

• 5 hubs de magatzematge i distribució: Europa, Middle East, Àfrica, 

Àsia-Pacífic i Austràlia, des d’on duen a terme la distribució de ca- 

dascuna d’aquestes àrees. 
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• Delegacions comercials pròpies, on es duu a terme la venda, tant di- 

recta com a distribuïdors, i es coordina el servei tècnic. 

 
Comercialment es dirigeix a dos segments de mercat: 

 
• Big accounts del sector oferint-hi un servei personalitzat en grans 

projectes de construcció d’instal·lacions. 

• Distribució. 

 
L’avantatge competitiu de MNC Inc. està en l’R+D i en un excel·lent 

servei posvenda, dos aspectes clau del seu negoci. 

 
 

2. Recomanació prèvia a la implantació del sistema de con- 
trol de gestió a MNC Inc. 

 
En el cas d’organitzacions multinacionals, el desenvolupament i la 

implementació del sistema de control de gestió es veu dificultat per raons 

òbvies de diversa índole, com són les diferències culturals, lingüístiques, 

legislatives i, fins i tot, les referides a pràctiques comptables i de control 

econòmic. 

En el cas de MNC Inc., el repte és màxim per la seva presència en els 

cinc continents. 

La qualitat de la informació final i la seva facilitat d’integració/anàlisi 

han de ser les premisses bàsiques del sistema a desenvolupar. Per això serà 

prou flexible perquè permeti l’adaptació a cada entorn local, però a la vega- 

da emetrà la informació consolidada adequada per al seguiment i la presa de 

decisions des dels òrgans de Direcció. 

Tot i no ser l’objecte central d’aquest article, és indubtable que l’apor- 

tació del Departament de Sistemes és clau en el desenvolupament d’aquest 

projecte. 

 
 

3. Abast del sistema de control de gestió internacional 
 

A continuació, procedirem a identificar els aspectes principals a consi- 

derar dins d’un sistema global de control de gestió, amb la particularitat afe- 

gida que ha d’estar present en un perímetre de companyia internacional; 

aquest afegit suposa una variant respecte del cas que la companyia, amb 

presència en un únic territori, estigués composta per diversos grups de so- 

cietats, totes elles al mateix país. 
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La diferència, per tant, radicarà principalment en aquells aspectes dife- 

rencials per causa dels mercats transfronterers en els quals opera, i que po- 

den resumir-se breument en: 

 
• Aspectes de caràcter general: 

– Mercat. 

– Cultura organitzativa. 

– Legislació en matèria mercantil, fiscal i comptable. 

– Estructura del grup de societats. 

• Aspectes de caràcter específic: 

– Planificació integrada. 

– Eines de control diferencials per negoci. 

– Tractament dels management fees i dels preus de transferència. 

– Gestió del risc negoci i divisa. 

 
Seguidament, desenvoluparem cadascun dels apartats anteriors, amb 

més profunditat en els aspectes específics del control de gestió. 

 
 

4. Aspectes de caràcter general 

4.1. Mercat 
 

Clarament el primer element diferencial correspon al diferent mercat 

o entorn en el qual l’entitat de gestió desenvolupa la seva activitat. En el 

cas de MNC Inc., que opera en cinc continents, els elements de competèn- 

cia i client potencial i existent en cadascun d’aquests mercats és diferent; 

les relacions comercials són diametralment oposades a Espanya i a la Xina, 

ja que el procés de venda, negociació i tancament de contractes comercials 

funciona amb interlocutors i mecanismes intrínsecs al mercat en el qual te- 

nen lloc. 

 
 

4.2. Cultura organitzativa 
 

La diferència cultural entre els països és també una qüestió que cal te- 

nir en compte. Les empreses que s’internacionalitzen han d’haver assumit la 

bretxa cultural que pot existir entre la matriu i qualsevol de les seves filials. 

Cada país i la seva cultura interpreta de forma diferent les maneres de treba- 

llar i d’entendre les relacions laborals i amb tercers. En concret, la diferència 

d’enteniment de les jerarquies, la puntualitat, el paper de les dones a les 
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empreses o certs comportaments que al país d’origen serien impensables 

són el resultat de la diversitat de cultures i dificulten la correcta comunicació 

amb la matriu. 

El controller de MNC Inc. ha de transferir la cultura financera i de con- 

trol de la matriu de la filial en el seguiment de les filials, així com en els 

viatges in situ. La implantació d’aquesta cultura ha de ser gradual, amb la 

capacitat d’adaptar-se, en alguns casos, a les circumstàncies de cada país. 

No hem de caure en la temptació del model ONU (Bartlett, 2002), que pro- 

pugna no fer diferències entre les filials. Hi ha característiques específiques 

que han de mantenir-se a cada filial. Hauria de ser, per exemple, molt asser- 

tiva en cultures com Llatinoamèrica, on el concepte de puntualitat i respecte 

dels terminis és molt més flexible que l’europeu. O ser molt educatiu en els 

països africans on, per no demostrar falta de talent, mai no diguis que no 

entens un concepte. Has d’entendre si parlem d’un tracte cultural orientat a 

l’americana, o que donen importància a les relacions personals com el medi- 

terrani. 

 
 

4.3. Legislació 
 

En aquest apartat, ens concentrarem en els aspectes normatius que fan 

referència a les normes comptables, i deixarem a banda els aspectes mercan- 

tils i fiscals que són òbviament diferents per país i continent. Esmentar que 

els esforços cap a una major harmonització dels estàndards normatius inter- 

nacionals (US GAAP, UK. ), cap a una homogeneïtzació per mitjà de les 

International Accounting Standards (IAS), ha ajudat en gran manera al fet 

que les operacions comptables, i per extensió els resultats empresarials, si- 

guin ja més comparables. El reconeixement d’ingressos que MNC Inc. rea- 

litza per a una mateixa operació a Espanya i als Estats Units de venda d’una 

solució per al client de restauració, respon a les IAS 18 de forma coherent i 

unívoca, així com el seu reflex en els estats financers corresponents i regu- 

lats principalment sobre les normes internacionals d’informació financera 

(IFRS). D’aquesta forma, una mateixa transacció genera resultats iguals, in- 

dependentment del país de registre. 

 
 

4.4. Estructura del grup de societats 
 

L’estructura de control a través de filials ha de respondre a un objectiu 

clar d’informació integrada i disponible en temps real. Per a això, els aspec- 

tes de govern, criteris o guies d’aprovació o decisió (aprovació de projectes, 
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riscos a assumir...) i reporting de resultats han de realitzar-se de la forma 

més integrada i coherent possible, que asseguri que el grup, no importa on 

operi, funcioni com un tot. 

Els graus de llibertat o responsabilitat delegats a les filials i als seus 

responsables sempre estaran en funció del grau de confiança amb els equips, 

així com l’alineament o la maduresa amb els principis i valors de l’equip de 

gestió a la central; les figures de professionals expatriats és una modalitat 

que a MNC Inc. es va incorporar com a acompanyament en la fase inicial de 

projecte per determinades filials i que van ajudar a traslladar adequadament 

els processos de govern. 

Respecte de la millor manera organitzativa entre matriu i filial, creiem 

que existeixen tants models com a organitzacions poden arribar a existir, ja 

que cada cas té les seves particularitats. Tot i així, en totes elles l’objectiu 

comú és que el professional del control de gestió estigui el més a prop possi- 

ble a la realitat del negoci i del mercat local. La seva posició en l’organitza- 

ció dependrà de l’estructura per àrea de negoci, divisió i central. A la figura 

1 s’acompanya un exemple de model organitzatiu. 
 

 

Figura 1. Model organitzatiu entre matriu i filials per divisió. 

 
 

5. Aspectes de caràcter específic 

5.1. Planificació integrada 
 

Per al disseny d’un eficaç sistema de control de gestió, a través de les 

diferents filials, hem d’assegurar que incorpora de forma global i integrada 
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per totes i cadascuna d’elles els elements principals en matèria de planifica- 

ció, seguiment i alineament amb els objectius empresarials. 

En concret i a manera de resum: 

 
• Planificació estratègica. Ha de cobrir per filials quins són els objec- 

tius principals de l’organització respecte del global, en funció de les 

seves característiques, contribució, avantatge competitiu, posiciona- 

ment al mercat i evolució prevista. 

• Planificació operativa. De quina manera els objectius estratègics es 

concreten en plans operatius i locals al llarg de la durada del pla, que 

guardarà una correlació entre territoris i divisions. 

• Alineament amb l’organització. Revisió sobre com les diferents fi- 

lials i els seus recursos estan organitzades per fer front als reptes per 

divisió/país i, en particular, si els objectius de les persones estan vin- 

culats amb l’acompliment global esperat. Atenent les diferents cultu- 

res organitzatives, el detall dels plans de retribució serà diferent però 

guardaran relació amb la consecució i mètodes d’obtenció per a ob- 

jectius globals. En algunes circumstàncies, les diferents filials tenen 

els mateixos objectius de producte, satisfacció del client, si bé les mè- 

triques per país poden ser diferents. 

• Seguiment i retroalimentació. El sistema d’informació i reporting 

permet seguir de prop l’activitat i la seva desviació respecte de l’ob- 

jectiu, adequadament justificada. La utilització d’un conjunt d’indi- 

cadors clau de negoci (key performance indicators), així com un qua- 

dre de comandament integrat, és un element clau, que ajuda a 

homogeneïtzar el seguiment de resultats i reporting a la central. 

 

5.2. Eines de control diferencials per negoci 
 

Tot sistema de gestió es diferencia segons l’estructura de centres de 

responsabilitat intrínsecs en l’organització; de forma concreta, allò que per 

a MNC Inc. correspon o es defineix com a unitat de producte, segment, 

sector o divisió. serà diferent del que es defineixi en una altra empresa. No 

obstant això, l’estructura que des de l’organització central es defineixi hau- 

rà de compartir-se detalladament i de forma continuada amb la resta de 

l’organització internacional, ja que afectarà tota la cadena de reporting i 

seguiment. 

A manera d’exemple, la figura 2 representa un model de responsabilitat 

que permet visualitzar de forma diferent una mateixa unitat de venda, se- 

gons sigui per segment o per divisió. Per al cas de MNC Inc., la venda d’un 
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model de forn (unitat de producte) per a l’hotel XYZ a través del distribuï- 

dor 123, no importa el país on es realitzi, es reporta de la mateixa forma en la 

divisió d’hostaleria i de forma paral·lela i diferenciada a la de segment (en el 

cas de venda indirecta a través de distribuïdor). 

 

Figura 2. Esquema de responsabilitat per divisió i segment. 

 
 

5.3. Tractament dels management fees i dels preus de trans- 
ferència 

 
Els management fees són costos de representació, agència, etc., que 

assumeix la matriu i repercuteix proporcionalment en les seves filials en 

virtut de contracte justificatiu. 

En comptabilitat de gestió de grups de societats, els criteris de reparti- 

ment dels ingressos/costos fixos i estructurals de l’organització sempre 

comporten implícits una presa de decisió respecte del millor criteri a aplicar. 

Segons l’estructura de pèrdues i guanys de la figura 3, hi ha els costos 

imputats des de la central, que són costos directes i principalment d’estruc- 

tura i fixos, que la societat filial haurà d’assumir per compte de la matriu: 
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Ingressos 

–Costos directes controlables per la filial 

Marge directe de la filial 

–Costos d’estructura de la filial 

–Costos d’estructura imputats des de la central 

Resultat directe de la filial 

Figura 3. Estructura de costos directes i estructura central vs. filial. 

 
La naturalesa d’aquests costos pot ser molt variada (despeses de publi- 

citat globals, marca, costos de representació del board central, mà d’obra 

indirecta centralitzada, costos de desenvolupament de sistemes, préstecs, 

management fees...) i en virtut dels contractes en vigor que s’estableixin. 

La interrelació entre els diferents centres de responsabilitat i filials 

obliga a fixar un preu intern (preu de transferència) de cessió dels béns, ser- 

veis o costos d’estructura transferits. 

El preu de transferència condiciona els resultats de les filials, per la 

qual cosa la seva fixació ha d’analitzar-se amb molt detall, examinant els 

efectes de cada alternativa. 

L’establiment d’aquest preu permet resoldre els comptes de resultats 

per als diferents centres i filials. El preu de transferència ha de ser percebut 

com a just per part dels centres en el sentit que el marge obtingut reflecteixi 

la contribució de cadascun i evitar ser un element de conflicte entre centres, 

de manera que per sobre dels interessos de les filials estiguin sempre els in- 

teressos de l’empresa global. Els criteris d’aplicació poden ser com se sug- 

gereixen a continuació: 
 

• El preu de transferència més 
adequat és aquest preu de 

mercat, ja que el contrari no 

compliria el criteri d’equitat. 

• El preu de transferència vindrà 

donat pel preu de cost més el 

marge que deixa de guanyar 

per realitzar l’operació interna. 

 

• El preu aplicable en aquest cas 

és utilitzar el cost estàndard 

més un marge normal de benefici. 

 

Figura 4. Proposta de criteri de repartiment per a la fixació del preu de transferència.  



Revista de contabilidad 26 CAT.indb 140 23/07/2018 15:56:10 

 

 

 

140 S. Navarro, L. Escobar i V. Vera: Proposta de sistema de gestió integral... 

 
 

Respecte a matèria fiscal, de forma general a l’activitat amb delega- 

cions i filials en l’exterior, el sistema de control de gestió ha d’incorporar el 

seguiment de totes les operacions intragrup, tant en l’àmbit comercial com 

en el financer, de tal manera que es registrin totes les transaccions entre enti- 

tats vinculades per verificar que es compleixen les directrius adequades per 

al compliment de les obligacions fiscals en tots els països afectats per la 

normativa tributària de l’OCDE sobre Preus de Transferència sota el Princi- 

pi de Plena Competència (The arm´s length), en minimitzar el risc fiscal pel 

no compliment, i que pot ser realment lesiu per als interessos corporatius. 

Segons el citat principi, el preu en una operació vinculada ha de ser 

consistent amb aquell que convindrien parts independents sota circumstàn- 

cies comparables, és a dir, el «valor de mercat». Per arribar a aquest preu, el 

control de gestió ha de ser l’impulsor del procés d’anàlisi dels preus de 

transferència segons la figura 5. 
 

ANÀLISI 

FUNCIONAL 

I MERCAT 

Tipus 

d’operació 

 

ANÀLISI 

ECONÒMICA 

Selecció del 

mètode de 

valoració (*) 

 

DOCUMENTACIÓ 

JUSTIFICATIVA 

 
Conclusions 

 

(*) Mètodes de valoració enumerats per l’OCDE: 

Tradicionals: 

 

 Preu lliure comparable. 

 Cost incrementat. 

Basats en el benefici/ 

Transaccionals: 

 Distribució del resultat. 

 Marge net sobre el conjunt 

de les operacions. 
 

Figura 5. Procés d’anàlisi per a preus de transferència. 

 
En relació amb els mètodes de valoració per a la determinació del preu 

de mercat, la normativa permet optar per qualsevol d’ells per igual per valorar 

l’operació vinculada, havent d’escollir-se el que atorgui una major precisió en 

aquesta. El primer d’ells, el del preu lliure comparable, és el que la mateixa 

OCDE defineix com de més directa aplicació, però, com que la seva aplicació 

pràctica pot ser summament complexa, s’admet la resta d’opcions. 

Finalment, el Departament de Control de Gestió podria ser també l’en- 

carregat de la preparació i l’actualització de la documentació suport per al 

report a l’Administració, en el qual es detallen totes les anàlisis i processos 

comentats fins al moment. L’objectiu és assegurar-se que la societat està te- 
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nint en compte les normes de preus de transferència (PT) a l’hora d’establir 

els preus en les seves operacions vinculades i, d’altra banda, proporcionar la 

informació necessària i útil a l’Administració tributària perquè pugui dur a 

terme els seus processos d’inspecció. 

S’estableixen diversos tipus de documentació de preus de transferèn- 

cia: 

 
• Master File: Informació genèrica rellevant per a tots els membres del 

grup multinacional. 

• Local File: Informació detallada de cada operació intragrup (descrip- 

ció, anàlisi de comparabilitat, selecció i aplicació del mètode de valo- 

ració). 

• Informe País per País (Country by Country Report CbC): A partir de 

cert volum de facturació, com podria ser el cas de MNC Inc. 

• Recull la informació agregada de les diverses jurisdiccions fiscals, 

amb la distribució global de rendes i impostos pagats. 

 
En el cas d’Espanya, el model País per País es va publicar en l’Ordre 

Ministerial HFP/1978/2016, de 28 de desembre, i exigeix aportar diverses 

informacions per a cada país en el qual opera el grup: ingressos (distin- 

gint-ne la part amb empreses vinculades, resultat abans d’impostos, impost 

de societats meritat, capital declarat, resultats no distribuïts...). 

 
 

5.4. Gestió del risc negoci i divisa 
 

Tot sistema de control de gestió hauria d’incorporar la gestió de riscos 

com una de les seves premisses bàsiques, amb l’objectiu d’identificar i ava- 

luar els riscos de l’empresa de manera sistemàtica, i poder així prendre les 

millors decisions que permetin evitar-los o minimitzar el seu efecte negatiu 

(caiguda d’ingressos, risc operatiu, etc.) en l’organització. En el cas d’una 

entitat internacional, la seva importància augmenta, si és possible, per la in- 

corporació dels riscos propis derivats del comerç internacional. 

D’entre tots els riscos possibles, els més comuns (a part dels operatius i 

de procés) són els següents: 

 
• Risc país 

• Riscos comercials i operatius: 

– Riscos d’insolvència, de crèdit. 

– Riscos de resolució de contractes. 

– Riscos d’aprovisionament, logística i transport. 
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• Riscos financers: 

– Risc de divisa. 

– Risc de tipus d’interès. 

• Riscos fiscals 

 
Cada empresa organitza la gestió d’aquests riscos en funció de la seva 

singularitat i recursos disponibles per a això, però no hi ha dubte que ha de 

tenir caràcter estratègic. 

En el cas de MNC Inc., s’estableix una política estratègica de gestió de 

riscos configurant el seu ERM (Enterprise Risk Management), que involu- 

cra a tota l’organització. Portat a l’àmbit operatiu, es traduirà en la imple- 

mentació d’una matriu de riscos (vegeu la figura 6) que permeti monitorit- 

zar i realitzar un seguiment continu d’aquests riscos. 

 

Matriu de riscos 

 

 
Definició 

 
 

Proba- 

bilitat 

 
 

Im- 

pacte 

 
 
Valo- 

ració 

 
 
Respon- 

sable 

Existeix 

sistema 

de 

control? 

 
És 

eficient? 

 

     Sí No Sí No ... 

Procés 1 
         

Risc 1          

Risc 2          

Procés 2 
         

Risc 1          

Risc 2          

Figura 6. Matriu de riscos. 

 
La informació que contindrà és la següent: 

 
• La definició/descripció/naturalesa del risc. 

• La seva probabilitat i impacte. Cal definir la metodologia de càlcul. 

• Àrees implicades i responsabilitat. 

• L’actitud i decisió cap a l’esmentat risc (tolerància, mitigar, eliminar, 

transferir). El risc màxim acceptable, així com l’àrea no acceptable. 

• Tractament del risc, mecanisme de control. Es transfereix a un tercer 

o es gestiona internament? Dissenyar, per tant, els mecanismes de co- 
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bertura dels citats riscos: financers, operatius, estratègics amb una vi- 

sió integral i comprensiva del negoci. 

 
A part del risc país i altres de caràcter normatiu, dos són els riscos més 

complexos de gestionar quan una empresa entra en un context internacional 

en el qual no ha tingut experiència prèvia: 

 
• Risc de crèdit associat a l’activitat comercial i que afecta, i fins i tot 

compromet, la viabilitat d’aquesta activitat. 

• Risc de divisa associat a paràmetres més financers i que afecten la 

seva rendibilitat. 

 
 

5.4.1. Risc de crèdit 
 

Cobra vital importància per la falta de coneixement sobre la solvència 

de la clientela local. A part de la globalitat de MNC Inc., el fet de treballar 

amb perfils tan diferents de clients, big accounts i distribuidors, dificulta 

encara més els processos de gestió d’aquest risc, perquè no poden tractar-se 

de manera similar casuístiques tan diferents. 

Com qualsevol altre risc, l’empresa ha de triar entre dues opcions prin- 

cipals: 

 
• Assumir i gestionar el risc, amb la qual cosa el control de gestió pot 

assumir un paper protagonista, mitjançant l’establiment i el segui- 

ment de les normes internes que implementar per a la seva gestió. 

Aquesta normativa interna definirà els paràmetres d’actuació per a 

l’aprovació i el seguiment de la venda fins al cobrament, i implemen- 

tarà les eines informàtiques adequades per a tal fi (o servirà de suport 

específic en funció del grau de desenvolupament d’aquestes eines en 

l’organització). 

• Traslladar el risc a un tercer especialitzat. És una de les opcions més 

aconsellables en determinades circumstàncies. Existeixen compa- 

nyies d’assegurança de crèdit especialitzades en el comerç exterior 

que gestionen tot el cicle de l’activitat comercial, ajuden i aporten in- 

formació rellevant en les fases inicials, però també indemnitzen en els 

casos d’impagament assumint per tant el risc de l’operació comercial. 

 

Entre aquestes dues opcions («autoassegurança» i «externalització»), 

n’hi ha d’altres intermèdies i fins i tot complementàries; es poden fer real- 

ment dissenys a mida en funció de la singularitat de l’organització amb el 
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suport de tercers especialitzats, si la nostra falta de coneixement ho reque- 

reix. Cada opció comportarà avantatges, però també costos associats, per la 

qual cosa el control de gestió pot assumir també un paper estratègic en la 

valoració i la presa de decisions sobre aquest tema. 

Segons l’anticipat, l’opció de MCN Inc. s’ajustarà al model més perso- 

nalitzat, en funció del risc país més el risc de cada client singular segons el 

seu perfil, tot això integrat dins dels paràmetres corporatius, tant pel que fa a 

la normativa interna, com al report i seguiment adequat a través dels indica- 

dors/quadre de comandament que s’estableixin. 

 
 

5.4.2. Risc de divisa 
 

Aquest risc ja ha estat tractat en articles anteriors. El risc principal per a 

l’entitat matriu és l’erosió del compte de resultats de la filial per la deprecia- 

ció de la moneda local en el moment de consolidar comptes. 

A l’efecte de control de gestió és important analitzar la filial separant la 

part econòmica de la financera influenciada per l’efecte del tipus de canvi. 

Si és viable, perquè així ho permet l’eina comptable, és recomanable 

treballar amb dues monedes per facilitar la integració i la interpretació de les 

xifres; de fet és bastant habitual, fins i tot existeixen bastants països dolarit- 

zats en els quals s’accepta de manera oficial l’ús de la moneda nord-america- 

na amb caràcter general, inclòs el mercantil, a l’hora de presentar comptes. 

D’aquesta manera, els càlculs de les diferències de canvi seran automà- 

tics, així com l’efecte final, amb la qual cosa li facilitarà al control de gestió 

l’anàlisi de la filial, des de tots els punts de vista, i ajudarà en la presa de 

decisions operatives i estratègiques. 

Un altre risc de divisa, no menys important i correlacionat amb l’ante- 

rior, és l’execució i valoració de les transaccions monetàries intercompa- 

nyies. En el cas de MNC Inc., a causa de la diversitat dels mercats i de les 

monedes en els quals treballa, haurà d’establir el procediment i els criteris 

per minorar i gestionar els efectes perversos que la depreciació de la moneda 

local tingués al moment de pagar el deute comercial a la matriu o de repa- 

triar dividends. En aquest cas, el que podria ser també recomanable és recór- 

rer a tercers especialitzats en el seguiment i la gestió de les divises, siguin 

especialistes bancaris, siguin empreses Fintech, i oferir en tots dos casos 

tant assessorament com executivitat. Les opcions de gestió són també múlti- 

ples i cada vegada més personalitzades. 

En el cas de MNC Inc., la gestió serà igualment personalitzada en fun- 

ció de les singularitats locals; no és el mateix la problemàtica en treballar 

amb dòlars i/o euros, en la qual hi ha múltiples opcions de seguiment i ges- 
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tió, com quan es tracta de gestionar monedes no subjectes ni tan sols a cotit- 

zació als grans mercats internacionals. 

 
 

5.4.3. Risc de finançament de les empreses filials 
 

Les possibilitats i condicions financeres són molt diferents segons de 

quins països es tracti. Per això, caldrà prendre decisions estratègiques sobre 

l’origen i la disposició de fons, siguin locals o des de la matriu. En cada cas 

les implicacions són molt diferents, tant a efecte de cost com de risc, també 

fiscal, per la normativa sobre preus de transferència que s’ha esmentat en el 

punt anterior. Per tot això, la seva gestió implicarà una gestió conjunta de les 

àrees financeres/control/fiscal a fi d’encaixar l’opció més equilibrada des de 

tots els punts de vista. 

 
 

6. Conclusions 
 

Un sistema integrat de gestió per a un entorn multinacional no és gaire 

diferent de l’aplicat per a grups empresarials en un mateix país, i que ha de 

conjugar les diferències existents en clau de mercat, normativa i cultura 

d’equips principalment. Ha d’aglutinar, de forma integrada, el conjunt 

d’elements d’informació de gestió, amb l’objectiu principal de dotar d’una 

visió global i per país de l’objectiu organitzatiu, els resultats i el seu corres- 

ponent pla per executar-ho. 

Perquè sigui efectiu i per a les principals partides d’ingressos, costos i 

inversions, ha de comportar el necessari detall per àrees, divisions, filials... 

així com dels seus corresponents indicadors claus d’activitat per territori, 

producte i segment. 

A més, el sistema ha d’incorporar uns criteris de repartiment de costos 

fixos i serveis compartits que des de matriu han de poder repartir-se per fi- 

lial, per permetre una comparació coherent i homogènia del resultat contri- 

butiu per filial respecte del total. 

L’avaluació del risc divisa, crèdit, financer i de negoci (processos, dis- 

ponibilitat de recursos, tresoreria) és també peça clau del sistema, com a 

element que permet al controller sensibilitzar les seves estimacions i pro- 

posta de diferents escenaris de valoració. 

En definitiva, el sistema de gestió integral ha de permetre al professio- 

nal del control de gestió, amb abast internacional, construir una visió el més 

rellevant, completa i actualitzada possible al seu negoci. Amb això podrà 

gestionar el millor pla financer i operatiu per al lliurament dels objectius es- 
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tratègics proposats des de la corporació, i com a resultat de la suma de con- 

tribució de totes les seves filials. 

 
 

Referències bibliogràfiques 
 

BARTLETT C. i GHOSHAL S. (1987) «Managing Across Borders: New 

Strategic Requeriments», Sloan Management Review, summer, pp. 7-

16. 

HIGGINS, R. C. (2008) Analysis for Financial Management, Irwin Profes- 

sional Publishers, Burr Ridge, IL. 

KAPLAN, R. S. i NORTON, D. P. (2004) «Strategy Maps: Converting In- 

tangible Assets into Tangible Outcomes», Harvard Business School Pu- 

blishing Corporation, Boston, M. 

KAPLAN, R. S. i NORTON, D. P. (2008) The execution premium, Harvard 

Business School Publishing Corporation, Boston, M. 

NURDIN G. (2009) International Business Control, Reporting and Corpo- 

rate Governance, Elsevier Books, Amsterdam. 

O´BRIEN J. A. (2006) Sistemas de Información Gerencial, McGraw Hill-

Interamericana de México, México, D. F.  


