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RESUM 

Valorar projectes d’inversió en un context internacional sol ser una 
font de problemes per als gestors involucrats en la decisió. D’una part, 
per la dificultat que es deriva de l’insuficient coneixement del nou mer- 
cat i de les seves peculiaritats polítiques, socials i econòmiques. D’una 
altra, perquè l’anàlisi tècnica de la decisió porta amb si una sèrie de 
problemes específics als quals cal donar una solució apropiada. 

En aquest article, a través de l’anàlisi del cas Bowden Internatio- 
nal GMBH i el seu interès per invertir en l’empresa Wang Lu Inc., es 
duu a terme una revisió de les principals qüestions que es plantegen 
en una valoració internacional. 

 

Classificació JEL: G30, M41 

 
PARAULES CLAU 
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ABSTRACT 

Valuation of cross border investment projects can be complica- 
ted. Not only because of the lack of knowledge on the new market, 
new country and, eventually, new industry, but also due to the new 
technical elements to be considered when dealing with different cur- 
rencies and new risks. 



Revista de contabilidad 26 CAT.indb 156 23/07/2018 15:56:10 

 

 

 

156 F. J. López: Cas pràctic d’inversions en un context multinacional 
 
 

This paper analyses the main issues to be considered in a cross 
border valuation, using a real case: the investment of a German com- 
pany (Bowden International GMBH) in a chinese company (Wang Lu 
Inc). 
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1. Introducció 

 
En una economia cada vegada més globalitzada, les empreses tenen un 

àmbit per fer negocis que no es redueix exclusivament al propi país i, en 
conseqüència, els components internacionals en les decisions empresarials 
adquireixen una creixent importància. En aquest context, les inversions in- 
ternacionals són un element cada vegada més present en la creació de valor 
d’una empresa i, com a tal, han de ser correctament gestionades. 

La metodologia per valorar les inversions internacionals és una simple 
extensió dels principis bàsics de valoració: es tracta de descomptar els flu- 
xos de caixa apropiats a la taxa apropiada. No obstant això, l’aplicació 

d’aquests principis per a un escenari internacional presenta una sèrie de pro- 
blemes específics, com són: 

 
• Elecció de la moneda en la qual dur a terme l’anàlisi. 
• Com tractar possibles riscos específics associats a la valoració: riscos 

de tipus de canvi, riscos de país, polítics, etc. 
• Com influeixen en la valoració els temes fiscals i/o limitacions al mo- 

viment de fluxos de tresoreria, si es produeixen. 
 

A través de l’anàlisi del cas Bowden International, en aquest article 

tractarem d’abordar i donar solució a aquestes qüestions. 
 
 

2. Principis generals d’una valoració internacional 
 

Com és sabut, quan es parla de valor econòmic, el primer que cal esta- 
blir és el tipus de valor al qual ens referim. És a dir, des de quina perspectiva 
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tractem de captar el valor econòmic de la realitat empresarial que pretenem 
valorar. El valor econòmic extrínsec es fonamenta en referències externes o 
de mercat, mentre que el valor econòmic intrínsec capta el valor a través de 
referències internes. El primer sol denominar-se com a valor relatiu i el se- 
gon, valor fonamental. 

Un típic exemple de valor relatiu és el valor de mercat d’una empresa, 

que és el valor que se li assigna en un procés de compravenda, sigui en un 
mercat organitzat (empresa que cotitza) com no organitzat (a través de múl- 
tiples comparables). Altres exemples de valor extrínsec són el valor de liqui- 
dació d’un actiu, el valor de reposició i el valor legal. En la mesura en què es 
consideri el mercat com un mecanisme correcte per assignar preus, el valor 
extrínsec reflecteix adequadament la mesura del valor econòmic que es vol 
determinar. 

Com el mercat no sempre opera d’aquesta forma i per tractar de captar 
una mesura de valor econòmic menys efímera, s’empra el valor fonamental 
que es deriva de les característiques del negoci. Si el que interessa són les 
mètriques comptables, s’obté el valor comptable del negoci, tan simple com 
ajustat, normalment per un valor de reposició. Per contra, si es considera 
que el valor patrimonial que proporciona la comptabilitat no és un reflex 
correcte del valor econòmic d’un negoci, es dedueix aquest a través del des- 
compte dels fluxos de caixa futurs que generarà el negoci, a la taxa que re- 
presenti correctament el cost d’oportunitat i el risc associat a aquests fluxos 
de caixa. 

Aquests principis generals del valor econòmic són aplicables al cas de 
la valoració multinacional, amb característiques pròpies que desenvolupem 
a continuació. 

 

3. El valor relatiu en un context multinacional 
 

Com que el valor relatiu es basa en dades de mercat, en una valoració 
multinacional seguint aquest enfocament és molt rellevant assegurar-se que 
els mercats amb els quals es realitza la comparació són realment comparables. 

En el cas d’empreses que cotitzen, no tots els mercats de capitals presen- 
ten les mateixes característiques d’eficiència, amplitud i profunditat. En ter- 
mes generals, els mercats financers de països emergents i/o menys desenvolu- 
pats no solen ser indicadors fiables d’un preu (cotització) que reflecteixi 
eficientment el valor econòmic, per la qual cosa la seva utilització és limitada. 

Si l’empresa no cotitza i s’utilitza un comparable basat en transaccions 
de mercat, és important assegurar-se que la referència del valor que s’empra 

és homogènia amb l’objecte de la valoració. En valoracions transnacionals, 
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no sol haver-n’hi prou amb utilitzar dades de transaccions realitzades per 
empreses que operen en el mateix sector o en un tipus de negoci semblant. 
L’homogeneïtat en els termes de la comparació pot analitzar-se emprant in- 
dicadors com: 

 
• La rendibilitat, mesurada pel ROI o ROCE (Return on Capital Em- 

ployed), mesurat pel quocient entre el BAIDT (benefici abans d’inte- 
ressos i després d’impostos) i els actius totals nets. 

• La taxa de creixement sostenible de l’empresa. 
• La grandària, mesurada pel nivell de facturació. 
• La presència, mesurada pel grau de diversificació. 

 
Altres pràctiques que asseguren l’homogeneïtat en els termes de la 

comparació poden ser: 
 

• Emprar dades recents. 
• Eliminar esdeveniments no recurrents. 
• Ajustar el valor si es produeixen resultats no operatius. 
• Assegurar-se que les dades s’han elaborat amb uns principis compta- 

bles comparables. 
 

Normalment, és oportú realitzar ajustos en el valor econòmic que s’ob- 
té a través de comparables. 

Exemple: 
Considerem el cas de la valoració de l’empresa Ranking, S.L. Aquesta 

empresa familiar i no cotitzada opera en un sector sobre el qual existeix una 
abundant informació sobre empreses cotitzades, per la qual cosa es decideix 
aproximar un valor econòmic a través d’un comparable. Es tria el PER 
(preu/benefici) ponderat de les dues principals empreses que cotitzen al 
mercat europeu. Les dades són: 

 
 Cotització (€) Capitalització borsària Benefici net 

Empresa A 50 50.000 5.000 

Empresa B 30 15.000 800 

 
on el valor de capitalització borsària i el benefici net estan expressats en 
milers d’euros. 

Sabent que l’empresa A té un milió d’accions i l’empresa B cinc-centes 
mil, s’obté (en euros): 
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 BPA (Benefici per acció) PER 

Empresa A 5,0 10,00 

Empresa B 1,6 18,75 

 
El PER mitjà (en relació amb el valor de capitalització borsària) que 

s’empra com a referència per valorar resulta ser de 12,02. Suposant que 

l’empresa Ranking, S.L., té un benefici net de 50.000 euros, el valor dels 

recursos propis de l’empresa seria d’uns 600.000 euros. 
Ara bé: Són els PER de A i de B comparables? Aprofundint en la infor- 

mació sobre B, coneixem que té un excés de tresoreria d’uns tres milions 

d’euros. En aquest cas, el valor de mercat de B pel que fa al de A estaria so- 
brevalorat en aquests tres milions, per la qual cosa caldria fer un ajust al 
PER de B per fer-ho comparable amb el de A. És a dir, el PER de B es podria 
descompondre en dos components: 

 
PER ajustat de B: Valor ajustat/Benefici net = 12.000 / 800 = 15,00 

PER de l’excés 

tresoreria: 
Valor excés/Benefici net = 3.000 / 800 = 33,75 

PER sense ajustos: Valor sense ajust/Benefici net = 15.000 / 800 = 18,75 

 
Si emprem el PER ajustat de B per calcular el PER mitjà de A i de B 

que emprem com a referència per valorar, obtenim una xifra d’11,1. I el va- 
lor de mercat dels recursos propis de Ranking, S.L., descendeix a uns cinc- 
cents cinquanta-cinc mil euros. 

El benefici per acció (BPA) s’empra també amb molta freqüència per 
realitzar valoracions per comparables. Una altra vegada, convé assegurar-se 
de l’homogeneïtat de les dades, especialment quan s’empren xifres d’em- 
preses que tenen una intensa activitat de compra i venda d’actius. En aquests 
casos, és important distingir els beneficis que provenen d’operacions ordi- 
nàries o recurrents dels quals són fruit d’una operació no recurrent. Per 
exemple, quan General Electric (GE) va anunciar la venda de la seva filial 
japonesa d’assegurances, GE Edison Life, la companyia no va informar so- 
bre els beneficis atípics associats a aquesta venda, que ascendien a uns 250 
milions de dòlars, la qual cosa representava uns 2,5 cèntims per acció. Te- 
nint en compte que la xifra de consens sobre el BPA (benefici per acció) de 
GE era de 42 cèntims, aquest BPA incloïa una part que era atípica (6%). 
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4. El cas de Bowden International 

El desembre de 2016, l’empresa Bowden International, GMBH, socie- 
tat alemanya dedicada a l’elaboració i la comercialització de solucions in- 
formàtiques globals per a empreses d’alta tecnologia, es plantejava la con- 
veniència de comprar una empresa xinesa, Wang Lu Inc., que es convertiria 
en el punt de suport per a una posterior expansió a la regió. 

Per valorar el negoci a la Xina, l’empresa alemanya va partir de la in- 
formació de les figures 1 i 2. 

 
Balanç inicial  

Comptes a cobrar 500 

Inventaris 200 

Comptes a pagar -100 

Caixa operativa 125 

Total Working Capital operatiu (necessitats de fons de maniobra) 725 

Actius fixos nets 6.000 

Total actiu 6.725 

Deute 1.500 

Patrimoni net 5.225 

Deute més patrimoni net 6.725 

Figura 1. Balanç de situació de Wang Lu, Inc. a 31 de desembre, 2016 (dades 
en milions de iuans). 

 
Compte d’explotació  

Vendes 2.500 

Cost de vendes -1.200 

Marge brut 1.300 

Despeses operatives -500 

Amortitzacions -150 

BAIT (benefici abans d’interessos i impostos) 650 

Impostos -162,5 

BAIDT (benefici abans d’interessos i després d’impostos) 487,5 

Figura 2. Compte d’explotació de Wang Lu, Inc. corresponent a l’any 2016 
(dades en milions de iuans). 
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Wang Lu, Inc. tenia un valor en llibres de 6.700 milions de iuans. 
Una vegada comprovats que les dades inicials estaven correctament 

auditades, l’equip gestor de Bowden GMBH va estimar el valor econòmic 

de Wang Lu, Inc., en el cas que fos operada per ells i després d’introduir una 
sèrie de millores operatives, tant en costos i despeses com en gestió del cir- 
culant. 

 
 

4.1. Estimació del valor màxim de Wang Lu, Inc. 
 

Els supòsits que es van emprar van ser els següents: 
 

a) Per als fluxos de caixa lliure 
Les vendes del primer any es van estimar en 2.700 milions de iuans. 

Entre 2018 i 2021 es va estimar un creixement anual acumulatiu del 4%. 
Els costos de vendes es van estimar en un 48% de les vendes en 2017, 

amb descensos anuals del 0,5% sobre vendes, fins a arribar al 2021 amb un 
46% sobre vendes. 

Les despeses operatives es van estimar en un 20% de les vendes en 
2017, amb descensos anuals de 0,5% sobre vendes, fins a arribar a 2021 amb 
un 18% sobre vendes. 

Es va considerar una despesa d’amortitzacions en 2017 de 160 milions 
de iuans. Entre el 2018 i el 2021 es va estimar un creixement anual acumula- 
tiu del 4%, similar al de les vendes. 

En relació als dies de cobrament, es va estimar un període mitjà de co- 
brament de 70 dies de vendes en 2017, de 65 en 2018 i de 60 dies per als 
anys 2019, 2020 i 2021. 

Els dies d’inventaris (en termes de vendes) es van estimar en 60 dies 

per a tot el període 2017-2021. Els dies de pagament van ser de 30 dies. 
L’empresa tenia una caixa inicial de 200 milions de iuans. Per a la va- 

loració, es va partir d’una caixa operativa mínima del 5% de les vendes, ne- 
cessària cada any. La caixa a l’excés inicial (no necessària per al desenvolu- 
pament de les operacions) es va estimar en 50 milions de iuans. 

Finalment, es va estimar que l’empresa necessitaria inversions en man- 
teniment anuals en la mateixa quantia que la despesa d’amortització, mentre 
que el muntant de noves inversions (Capex) seria de 130 milions de iuans en 
2017; 150 milions en 2019; i 200 milions en 2021. 

Amb aquests supòsits, l’evolució previsible dels fluxos de caixa rela- 
cionats amb el fons de maniobra s’acompanyen a la figura 3. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Vendes  2.700,0 2.808,0 2.920,3 3.037,1 3.158,6 

Cost 
vendes 

 -1.296,0 -1.333,8 -1.372,6 -1.412,3 -1.453,0 

       

Prebalanç 2017 2018 2019 2020 2021 

Comptes 
a cobrar 

500,0 517,8 500,1 480,1 499,3 519,2 

Inventaris 200,0 213,0 219,3 225,6 232,2 238,8 

Comptes 
a pagar 

-100,0 -106,5 -109,6 -112,8 -116,1 -119,4 

Caixa 
operativa 

125,0 135,0 140,4 146,0 151,9 157,9 

Fons de 
maniobra 

725,0 759,3 750,1 738,9 767,2 796,6 

       

Variació de fons de 
maniobra 

 -34,3 9,2 11,2 -28,3 -29,4 

Figura 3. Fluxos de caixa corresponents al fons de maniobra estimat per a Wang 
Lu, Inc. (dades en milions de iuans). 

 
Els fluxos de caixa lliure totals estan inclosos en la figura 4. 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

BAIT (benefici abans d’interessos i 
impostos) 

704,0 760,2 819,9 883,0 949,9 

Impost de societats (BAIT × t) -176,0 -190,1 -205,0 -220,8 -237,5 

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

528,0 570,2 614,9 662,3 712,4 

Amortitzacions 160,0 166,4 173,1 180,0 187,2 

Flux de caixa lliure per fons de 
maniobra operatiu 

-34,3 9,2 11,2 -28,3 -29,4 

CAPEX de manteniment -160,0 -166,4 -173,1 -180,0 -187,2 

CAPEX de noves inversions -130,0 0,0 -150,0 0,0 -200,0 

Flux de caixa lliure 363,7 579,4 476,1 634,0 483,1 

Figura 4. Fluxos de caixa lliure estimats per a Wang Lu, Inc. (milions de iuans). 
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Aquests FCL en iuans es van convertir en euros a través d’una estima- 
ció de l’evolució previsible del tipus de canvi iuan/euro, basada en la teoria 
de la paritat del poder adquisitiu de les monedes. 

Partint del tipus de canvi spot (iuan/euro) en 2016, a través dels dife- 
rencials d’inflacions esperades a la Xina i a la zona euro, es va estimar l’evo- 
lució del tipus de canvi, tal com es recull en la figura 5. 

 

Anys  2017 2018 2019 2020 2021 

Inflació esperada a la Xina 3,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 

Inflació esperada a Europa 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Spot iuan/euro 0,1318 0,1344 0,1371 0,1391 0,1405 0,1419 

Figura 5. Estimació del tipus de canvi futur iuan/euro. 

 
Amb aquests tipus de canvi esperats, es van estimar els fluxos de caixa 

lliure en euros (vegeu la figura 6). 

 
Anys 2017 2018 2019 2020 2021 

FCL en euros 48,9 79,4 66,2 89,1 68,5 

Figura 6. Fluxos de caixa lliure esperats de Wang Lu, Inc. (milions d’euros). 

 
Per determinar el valor terminal en iuans, es va considerar una g de 

creixement a perpetuïtat del 3%, partint d’un flux de caixa lliure base extra- 
polable, on es va ajustar un Capex en noves inversions d’una mitjana de 96 

milions de iuans per any. 
D’aquesta forma, el valor terminal en iuans és el que es recull en la fi- 

gura 7. 

 
BAIdT extrapolable 712,4 

CAPEX mitjana -96,0 

FCL extrapolable 587,1 

Valor terminal 9.024,9 

Figura 7. Valor terminal esperat de Wang Lu, Inc. (milions de iuans). 

 
Que, en termes d’euros, ascendia a 1.189,5 milions d’euros. 
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Per estimar el cost mitjà ponderat del finançament (WACC), es va con- 
siderar una estructura de capital objectiu del 20% de deute, amb els següents 
supòsits (nominats en euros): 

 
Cost del deute: 6% 
Impost de societats: 25% 
Taxa lliure de risc (Rf): 4% 
Prima de mercat: 4% 
Beta despalanquejada (risc de l’empresa en relació amb la mitjana del 

mercat suposant que l’empresa no té deute): 1,1 
 

D’aquesta forma, assumint que el deute inicial es mantenia, l’evolució 

del WACC (nominat en euros) és la següent (incloent-hi una prima de risc 
país de 200 punts bàsics): 

 
WACC = [(cost deute (1–t) × (deute /actiu)] + 

[Rf + (prima de mercat × beta)] +2 
= [(6 (1–0,25) × (0,20)] + [4 + (4 × 1,1)] × 0,8 + 2 = 9,7% 

 
Anys 2017 2018 2019 2020 2021 

WACC 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 

 
I el valor de l’empresa, incloent-hi el valor terminal, es resumeix en la 

figura 8. 

 
Valor terminal 1.189,5     

Anys 2017 2018 2019 2020 2021 

Fluxos de caixa lliure 44,6 79,4 66,2 89,1 1.258,0 

Valor actual dels 
fluxos de caixa lliure 

40,6 66,0 50,2 61,5 791,8 

EV (enterprise value o 
valor empresa) 

1.010,1     

Deute -197,7     

Valor patrimoni net 812,4     

Figura 8. Valor de l’empresa estimat (milions d’euros). 
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Que, en milions de iuans, resulta: 
 

EV (enterprise value) 7.663,6 

Deute 1.500,0 

Patrimoni net 6.163,6 

 
És a dir, Wang Lu, Inc. presenta un valor en llibres de 6.700 milions de 

iuans, i el valor estimat és de 7.660 milions de iuans, als quals caldria sumar 
la caixa en excés de 50 milions de iuans. 

 

5. Avaluant els riscos d’una inversió a la Xina 
 

Una adequada gestió del risc és un component essencial perquè una 
decisió empresarial pugui generar valor econòmic. Per ordenar i identificar 
els nombrosos riscos associats a una empresa, convé distingir entre els as- 
pectes operatius i els aspectes financers que existeixen en qualsevol activitat 
empresarial. Els primers inclouen totes les polítiques operatives –a curt, 
mitjà i llarg termini– que es resumeixen en els fluxos de caixa lliure (FCL), 
mentre que els aspectes financers es refereixen a les polítiques associades a 
una correcta gestió dels passius nets: estructura de capital, polítiques d’en- 
deutament i apropiada remuneració al capital. 

Aquesta separació entre els aspectes operatius i els financers és un en- 
focament que té molts avantatges a l’hora d’analitzar una empresa des de la 
perspectiva del valor econòmic. Addicionalment, permet una primera clas- 
sificació general dels diversos riscos existents, separant el risc operatiu 
(conjunt de riscos relacionats amb els aspectes operatius) del risc financer 
(els associats als aspectes financers). 

En aquest sentit: 
 

• Els riscos operatius, identificats i quantificats, han d’incloure’s en els 
fluxos de caixa lliure. 

• Els riscos financers, en els diversos components del WACC. 
• Fer aquesta separació facilita incloure els riscos rellevants en l’esti- 

mació del valor econòmic, evitant duplicitats i omissions. 
 

Existeixen riscos específics nous en realitzar una inversió a un altre 
país? 

Per descomptat, als riscos operatius tradicionals que afecten la volatili- 
tat dels FCL esperats s’han d’afegir-hi nous factors, com el risc de varia- 
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cions en els tipus de canvi que es deriva d’operar en divises diferents, i els 

eventuals riscos associats a possibles situacions d’incertesa per inestabilitat 
política, legal, fiscal, etc. 

En el cas d’una inversió a la Xina, ens referim a noves situacions com 

les següents: 
 

• Pràctiques comptables i informació financera no sempre homologa- 
bles a estàndards occidentals. 

• Polítiques monetàries i fiscals amb elevada intervenció de l’Estat. 
• Restriccions legals a la propietat d’actius. 
• Necessitat legal de socis locals per a determinades inversions. 
• Fiabilitat de la informació macroeconòmica. 
• Diferències en valors culturals que afecten responsabilitats contrac- 

tuals. 
• Insuficient productivitat i eficiència lligada a la manca de formació. 

 
Seguint l’enfocament de separar els riscos operatius i els riscos finan- 

cers, aquests nous riscos han d’incloure’s en els FCL, a través de l’anàlisi, 

probabilística o no, d’escenaris futurs. En aquest sentit, la figura 9 recull una 
possible anàlisi de sensibilitat sobre algunes variables operacionals i com 
afectarien a un valor estimat del patrimoni net i de la rendibilitat de la inver- 
sió, suposant que es pagués per Wang Lu el valor comptable. 

 
 

Escenari Escenari Escenari 
Variable pessimista moderat optimista 

Vendes Increment del 2% Increment del 4% Increment del 6% 

Cost de vendes 48% sense canvi 48% a 46% 48% a 45% 

Despeses generals 20% sense canvi 20% a 18% 20% a 17% 

EV (enterprise value) 6.244,8 7.663,6 8.676,7 

Rendibilitat de 
l’accionista 

8,5% 15,3% 19,4% 

Figura 9. Anàlisi de sensibilitat del valor de l’empresa. 

 
La figura 10 inclou un exemple d’anàlisi de sensibilitat probabilístic, 

usant una simulació de Montecarlo on s’ha definit l’evolució del tipus de 

canvi iuan/euro com una variable amb distribució normal (mitjana i desvia- 
ció estàndard basades en dades històriques). 



Revista de contabilidad 26 CAT.indb 167 23/07/2018 15:56:11 

 

 

 

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 26, any 2018, pp. 155-172 167 
 
 

Figura 10. Anàlisi de sensibilitat probabilística del valor de l’empresa. 
 

En aquest cas, el que s’obté no és un valor únic esperat, sinó una distri- 
bució probabilística d’aquest valor econòmic esperat, que facilita l’anàlisi 

d’escenaris possibles associats a probabilitats d’ocurrència. 
Ha de modificar-se el WACC en analitzar una inversió internacional? 
En un cas com el que ens ocupa, on la inversió es realitza en un país 

emergent, per calcular el cost del patrimoni net (Ke) nominat en la moneda 
forta del país inversor (Alemanya i l’euro) s’ha d’incloure una prima de risc 
país. En introduir aquesta prima se suposa que existeixen riscos addicionals 
al país estranger (risc de default o impagament), que no estan recollits en les 
previsions de tipus de canvi (bàsicament segons la PPC, riscos d’inflació). 

Així ho entén també el mercat, que exigeix aquest «premium» a les emis- 
sions en dòlars de països considerats emergents. 

Des del punt de vista del valor econòmic de la inversió, la qüestió és si 
aquest risc de default és o no diversificable i, per tant, és o no creditor de 
remuneració. Quan és diversificable aquest risc? Quan no existeix una cor- 
relació en l’evolució dels seus rendiments amb altres mercats. Existeixen 

evidències suficients de correlació positiva significativa de molts mercats 
emergents amb els mercats més desenvolupats (S&P 500) com perquè una 
valoració prudent descompti fluxos de caixa lliures a un WACC que ponderi 
un Ke amb una prima de risc país. 

Per estimar la prima de risc país (PRP) es poden emprar diversos pro- 
cediments: 

• PRP = TIR bons de l’Estat emesos pel país emergent – TIR bons de 
l’Estat emesos pel país de la moneda forta en què es fa l’anàlisi, amb 
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el mateix venciment (EUA, si l’anàlisi és en dòlars). Aquesta estima- 
ció podria qüestionar-se argumentant que amb aquesta mesura s’obté 

una prima país de renda fixa, no de renda variable, per la qual cosa 
caldria afegir una nova prima país de renda variable, de molt difícil 
estimació. Això és cert si suposem, coincidint amb una opinió molt 
estesa, que en terminis llargs el risc (volatilitat) de les accions és su- 
perior al de la renda fixa. Estudis recents demostren el contrari. 

• Si no existeixen bons emesos en dòlars pel país emergent, es pot esti- 
mar el diferencial de TIR coneixent la qualificació de risc que les 
agències de ràting atorguen al país en concret, i el spread que porta 
amb si. 

 
Afegir una prima per grandària (PT) suposa acceptar que les compa- 

nyies amb un valor de capitalització petit tenen un risc superior al d’altres de 
major grandària, ja que experimenten amb més intensitat els cicles econò- 
mics (més volatilitat dels seus ingressos respecte al PIB) i tenen més proba- 
bilitats de fallida. Històricament aquest tipus d’empreses han ofert uns ren- 
diments superiors als de les grans empreses (almenys al mercat 
nord-americà) i rendiments superiors als que predeia la beta. Estudis relati- 
vament recents conclouen que la beta no reflecteix correctament el risc de 
les petites empreses, i desenvolupen metodologies que milloren l’estimació 

del cost dels recursos propis per a aquestes empreses. 
En el cas d’incloure-hi aquesta prima, com es pot calcular? 

 
• Si la prima és un sumand més en la formulació de Ke, és a dir: 

Ke = TLR + beta × PM + PRP + PT (prima de grandària) 

i es volen utilitzar dades històriques com a estimació de la PT, cal 
conèixer el rendiment addicional que han tingut les companyies peti- 
tes respecte a les grans en un període llarg de temps. Segons Ibbotson 
Associates (1997), el rendiment addicional sobre el CAPM de les em- 
preses de capitalització aproximada als 17.000 milions ha estat del 
3,47% en el període 1926-1996. Per fer més manejable la dada i utilit- 
zar-ho per a altres mercats, es pot establir una ràtio entre PT / Rf. Si 
Rf = 5,2% (Siegel, J. J., op. cit.), llavors PT / Rf = 0,667. 

 
• Una altra possible estimació d’aquesta dada seria: 

 
PT = PM × (volatilitat grup petites empreses/volatilitat grup grans 
empreses) – PM. 
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L’experiència sol ensenyar que el que és clar des d’un punt de vista 

conceptual, no sempre resulta tan clar quan es tracta d’aplicar-ho a situa- 
cions concretes. En aquest sentit, convé comentar alguns errors que poden 
cometre’s en tractar de mesurar el risc d’una empresa: 

 
• Donar prioritat al model de mesurament del risc més que al risc que es 

tracta de mesurar. De vegades, l’èmfasi es posa en aconseguir dades 

que justifiquin un model, més que en la correcta definició del risc que 
es vol identificar i gestionar. 

• Els límits de la modelització probabilística són cada vegada més 
clars, entre altres motius perquè al món real es combinen diversos 
riscos, l’efecte dels quals sol ser minimitzat pels models tradicionals. 

• Encara que el risc es produeix per la incertesa davant el futur, assumir 
que el risc es pot mesurar exclusivament amb dades del passat. No 
sempre la informació històrica és rellevant per quantificar un risc que 
fa relació a una situació futura. 

• No entendre els límits conceptuals i d’aplicació que es produeixen en 
qualsevol model que tracti de mesurar el risc. Tot model és una sim- 
plificació de la realitat, per la qual cosa els seus resultats han de ser 
analitzats en el seu context i amb la perspectiva adequada (anàlisi de 
sensibilitat, stress sensitivity, etc.). 

• Confondre complexitat amb fiabilitat. No sempre un model més com- 
plex condueix a prediccions més fiables. De fet, la quantificació sola- 
ment és exacta per a processos en els quals la interpretació juga un 
petit paper, la qual cosa no és el cas de la realitat empresarial. 

 
El món empresarial està ple de casos en els quals una incorrecta identi- 

ficació i/o aplicació dels riscos ha conduït a una massiva destrucció del va- 
lor econòmic. També convé no oblidar que un requisit fonamental per ges- 
tionar adequadament el risc és comprendre que el risc empresarial no és un 
element objectiu, sinó que depèn del criteri subjectiu dels decisors econò- 
mics. En la definició, quantificació i gestió del risc empresarial ha de preva- 
ler el criteri de raonabilitat, més que la il·lusió de la mesura exacta a través 
de complicats càlculs matemàtics, que solen tenir una tendència innata a 
dissimular la ignorància. 

 
 

6. Anàlisi de l’efecte fiscal dels fluxos repatriables 
 

Addicionalment, el valor econòmic de la inversió en un projecte inter- 
nacional es pot veure modificada depenent de: 
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• Que existeixi una planificació fiscal que optimitzi el valor net dels 
fluxos que es poden repatriar. 

• Que existeixin limitacions als moviments de tresoreria entre tots dos 
països (control de canvis). 

 
Una correcta planificació fiscal dels fluxos de tresoreria que es poden 

repatriar incrementa el valor creat per la inversió per als accionistes de l’em- 
presa matriu. En efecte, aquests fluxos poden materialitzar-se en el cobra- 
ment de cànons o royalties per l’ús de tecnologia, i en interessos d’un prés- 
tec de la matriu a la filial, a més del simple pagament de dividends. Les dues 
primeres modalitats de cobrament poden ser especialment rellevants quan 
existeixen limitacions als moviments de tresoreria entre el país de la matriu 
i el de la filial que es constituirà. 

La figura 11 recull un exemple de possibles limitacions a la lliure cir- 
culació de fluxos de caixa i de les corresponents accions que es poden ins- 
trumentar per facilitar aquest lliure moviment. 

 

Possible limitació Possible solució 

Límits legals al control de la inversió Utilitzar un soci local 

Propietat legal dels actius fixos Negociar possibles garanties 
governamentals 

Canvis marc fiscal i legislatiu Negociar possibles garanties oficials 

Límits a la repatriació de dividends Repatriació via preus de transferència 
Repatriació via management fees 
Repatriació via royalties 
Repatriació via cobrament d’interessos 

Figura 11. Possibles limitacions al lliure moviment dels diners. 

 
Finalment, convé assenyalar a manera de resum, que la planificació per 

minimitzar el cost fiscal de la inversió o de l’adquisició internacional és una 
font important de creació de valor, especialment en aquells supòsits en els 
quals no hi ha neutralitat en la regulació impositiva bilateral (com, per 
exemple, en participacions sense control en filials estrangeres) o existeixen 
limitacions a la repatriació de capitals, imposades pel país receptor de la in- 
versió. Així mateix, quan per la intervenció de convenis específics (per 
exemple, amb autoritats locals a la Xina) o institucions de suport a la inver- 
sió estrangera (per exemple, el Bnedes al Brasil) s’obté un finançament o 

una imposició subvencionada, han d’incloure’s els seus efectes en els fluxos 
de caixa a descomptar. Mitjançant la utilització de la metodologia de l’APV, 
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especialment indicada per a aquests supòsits, s’obtindrà un panorama clar 

de què aporta cada component a la creació de valor. 
 
 

7. Conclusions 
 

Valorar projectes d’inversió en un context internacional sol ser una 
font de problemes per als gestors involucrats en la decisió. D’una part, per la 
dificultat que es deriva de l’insuficient coneixement del nou mercat i de les 

seves peculiaritats polítiques, socials i econòmiques. D’una altra, perquè 
l’anàlisi tècnica de la decisió porta amb si una sèrie de problemes específics 
als quals cal donar una solució apropiada. 

L’anàlisi del cas Bowden International GMBH i el seu interès per in- 
vertir en l’empresa Wang Lu Inc. permet dur a terme una revisió de les prin- 
cipals qüestions que es plantegen en una valoració internacional, i que resu- 
mim en els següents punts: 

 
• Per a uns mateixos supòsits, el resultat obtingut en la valoració ha de 

ser el mateix, amb independència de la moneda en la qual es dugui a 
terme l’anàlisi. 

• Per a això, la taxa de descompte associada ha d’estar nominada en la 

mateixa moneda en què es calculen els fluxos de tresoreria. 
• La conversió entre diferents monedes de valors de fluxos monetaris i 

taxes de descompte exigeix aplicar dades de mercat, si aquestes estan 
disponibles, o estimar l’evolució dels tipus de canvi, per la qual cosa 

se solen aplicar les teories de la paritat del poder de compra (PPC) i la 
de l’equilibri al mercat de capitals (EMC). 

• En la mesura en la qual la informació disponible sobre mercats fi- 
nancers sol ser millor als països amb economies desenvolupades, és 
freqüent realitzar l’anàlisi de fluxos de tresoreria en moneda del país 
en el qual s’inverteix –que sol ser menys desenvolupat–, i estimar les 
taxes de descompte nominades en la moneda del país inversor, cosa 
que requereix convertir els fluxos de caixa a la moneda del país in- 
versor. 

• El valor creat per a l’accionista de l’empresa inversora depèn de 
l’existència o no d’una correcta planificació fiscal que optimitzi el 
valor net dels fluxos repatriables. Per exemple, a través del cobrament 
per interessos de deute o cànons a l’empresa filial. 

• Aquesta planificació és especialment rellevant quan existeixen limi- 
tacions a la repatriació de dividends, per control de canvis al país on 
s’inverteix. 
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• La planificació per minimitzar el cost fiscal de la inversió o de l’ad- 
quisició internacional és una font important de creació de valor, espe- 
cialment en aquells supòsits on no hi ha neutralitat en la regulació 
impositiva o existeixen limitacions a la repatriació de capitals, impo- 
sades pel país receptor de la inversió. 
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