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UNA VISIÓ OPTIMISTA PER A L'EMPRESA GIRONINA
Què vol dir ser «excel·lents» en gestió empresarial? Si hagués de resumir-ho en una sola línia, diria «fer una gestió econòmica
intel·ligent, amb un bon control del que passa a casa nostra i amb una visió clara del que passa de portes enfora»
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irona té cada cop menys empreses, i les que hi ha estan
menys capitalitzades". Amb
aquesta mateixa frase començava una informació publicada pel Diari
de Girona fa tot just unes setmanes. Em va
semblar una informació rellevant perquè
evidencia el que en realitat tots sabem: les
empreses, especialment les pimes, tenen
cada cop menys marge per a l'error. La
bona notícia, però, és que encara podem
reaccionar. I el millor de tot: la solució és a
les nostres mans.
La notícia a la qual feia al·lusió xifrava
en 32.330 euros el capital mitjà de les empreses creades a la província de Girona, xifra que representa un 21% menys que un
any enrere. És una limitació important si
tenim en compte que els inicis de qualsevol negoci són sempre complicats. Però,
com ja he dit, no tot han de ser males notícies –l'actualitat ja ens en dóna moltes–.
Així que centrem-nos en el que realment
podem fer per tirar endavant la nostra empresa. Afortunadament, no tot depèn del
capital inicial!
Permeteu-me que agaﬁ com a referència una entrevista, molt més optimista que
la informació estricta, publicada per
aquest mateix diari al catedràtic d'economia Oriol Amat. «Quines característiques

«G

comunes tenen les empreses que segueixen creixent malgrat la crisi?», preguntava
el periodista. I la resposta d'Amat va ser
clara: «Passió, humilitat, resiliència (...),
excel·lència».
Comparteixo al cent per cent la necessitat de treballar amb passió i humilitat,
però com a professional de la gestió empresarial posaré l'accent en l'excel·lència.
Què vol dir ser «excel·lents» en gestió empresarial? Si hagués de resumir-ho en una
sola línea, diria «fer una gestió econòmica
intel·ligent, amb un bon control del que
passa a casa nostra i amb una visió clara
del que passa de portes enfora». Per anar
més al detall, convidaria les empreses a tenir molt en compte els següents punts:

1. Tancament comptable mensual
Us sorprendria saber la quantitat d'empreses que «van fent» sense saber com ha anat
el negoci al darrer mes, el darrer trimestre o,
ﬁns i tot, al darrer any. Aquest 'anar fent' és,
sens dubte, la millor manera d'iniciar una cursa esbojarrada cap al tancament, la generació de deute i, en deﬁnitiva, el fracàs. Us sorprendria saber ﬁns a quin punt millora l'escenari quan tens un control mensual de com
ha anat l'activitat: facturació, despeses, compres, tresoreria...

siguin rendibles, sinó perquè fan una mala
gestió de la seva tresoreria; és a dir: dels diners amb que compten en cada moment.
Una bona gestió de tresoreria ha de tenir en
compte quins clients pagaran per quotes;
quins per transferència o rebut domiciliat. I,
el més important, en quin moment pagaran.
No és el mateix pagar al comptat que a 30, 60
o 90 dies. I, necessàriament, ho haurem de
tenir planiﬁcat per estalviar-nos ensurts
amb el ﬁnançament corresponent.

4. Negociació bancària estratègica
Contràriament al que moltes persones creuen, demanar diners al banc no ens col·loca
automàticament en situació d'inferioritat. És
important abordar el ﬁnançament amb
temps, negociant alhora amb diferents entitats i sense la pressió d'una necessitat immediata. Com qualsevol altre proveïdor,
nosaltres podem ser un bon client per al banc,
de forma que podem despertar el seu interès i aconseguir unes condicions més favorables.

3. Gestió de tresoreria a curt, mitjà
i llarg termini
Molts negocis acaben tancant no perquè no

Moltes empreses no saben que, pot passar
que com més venen, més diners perden. Vendre molt sense un bon control dels costos serveix de poc, perquè podem arribar a l'absurd
«L'èxit d'una empresa és la suma
de l'èxit de cadascun dels projectes que
desenvolupa. Per això cal analitzar per
separat la viabilitat de totes les apostes»

«El futur de la nostra empresa
depèn –és clar– de factors externs. Però
controlar-los és al nostre abast.
Dediquem l'estona que ens requereix»
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ecentment vaig assistir a barcelona al VI Congrés d’Institucions Arbitrals Corporatives,
organitzat pel Col·legi de registradors de Catalunya, sota el lema de «Com
generar conﬁança en l’arbitratge», amb
participació de diferents representants
d’institucions arbitrals espanyoles, del tribunal Arbitral de barcelona, i una magistrada de la Sala Civil i Penal del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Apart de
coincidir amb diversos companys de professió, vaig coincidir també, tot i que no ens
vam poder saludar, amb el company Salvador Capdevila, membre de la Junta Directiva del tribunal Arbitral de Girona.
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L’arbitratge se’ns presenta com una forma alternativa a la via judicial per resoldre
conﬂictes entre parts. Alternativa vol dir a
la vegada diferent, és a dir, que no té perquè seguir les mateixes pautes ni els mateixos esquemes que el procediment judicial
ordinari. Aquest va ser un dels temes que
es van tocar a les jornades, on es va insistir
que la majoria de vegades, les parts i els
seus advocats, actuen «contaminats» pels
conceptes i instituts de les lleis processals.
Precisament un dels avantatges de l’arbitratge davant del procediment judicial, és
la seva ﬂexibilitat, que permet adaptar el
mateix a les necessitats de les parts i a l’objecte de la controvèrsia, tant en quan a la
forma com al temps de resolució. Així, per
exemple, les parts poden escollir i ﬁxar els
àrbitres que han de resoldre el problema,
escollint un perﬁl que s’ajusti a la matèria,
amb les màximes garanties d’experiència i
solvència.
No obstant les diferents bonances que es
prediquen de l’arbitratge, qüestió quasi
unànime entre tots el representants de les
diverses institucions que hi col·laboren i
dels professionals que hi actuen, una de les

6. Pla de viabilitatat
L'èxit d'una empresa és la suma de l'èxit de
cadascun dels projectes que desenvolupa. Per
això cal analitzar per separat la viabilitat de
totes les apostes empresarials. Cal que la petita empresa es pregunti «Ho podem fer»? tenint en compte aspectes com la disponibilitat de diners, la capacitat tècnica o professional, la rendibilitat a curt, mitjà i llarg termini... Abans de posar en pràctica les idees
que podem tenir, cal fer números per veure
que costarà i com ho pagarem. En resum, primer fem els números i negociem amb el banc
i amb els diners al compte, lloguem el local,
fem les obres o obrim un nou mercat.

5. Gestió dels marges

1. Control pressupostari
És essencial controlar la previsió de vendes
i també la de despeses (personal, subcontractacions...). Això ens permetrà compararho amb les xifres reals i, a partir d'aquí,
quantiﬁcar les possibles desviacions, i saber
on actuar per reconduir la gestió.

de generar pèrdues per desconèixer quins
marges tenim i quina despesa d'estructura
s’ha de cobrir. Analitzar el cost del nostre producte/servei és un factor clau per a la supervivència de qualsevol empresa en un
moment en què els preus s'ajusten cada cop
més. És important saber, alhora, quina rendibilitat ens aporta cada client i cada àrea
d'activitat.

qüestions que es va posar de manifest a les
jornades, va ser el baix número d’arbitratges que encara es tramiten, encarant així el
lema principal de les jornades, de com generar conﬁança en l’arbitratge.
No va deixar de ser curiós, la coincidència de molts dels assistents en que la principal causa de desconﬁança en les institucions arbitrals, venia generada pels propis
advocats, i més concretament, pels advocats interns de les empreses.
Centrant-me en aquest darrer punt, és a
dir, en l’arbitratge societari, que tracta la resolució de conﬂictes que es puguin plantejar en el sí de les societats (com impugna«Un dels avantatges de l’arbitrarge
davant el procediment judicial, és la seva
flexibilitat, que permet adapatar-lo
mateix a les necessitats de les parts»

«Perquè no acaba d’arrencar? Els
costos, la tendència natural dels àrbitres
a dictar laudes equitatius, i l’escassa
cultura de l’arbitratge al nostre país»

7. Pla estratègic
Sabem on volem arribar? O ens deixem
portar pel dia a dia? Aquesta és sovint la diferència entre una empresa amb èxit i una
que no el té. Un pla estratègic no és només
cosa de multinacionals; les pimes -especialment- necessiten plantejar-se objectius
que parteixin d'una anàlisi de la situació real
i tinguin en compte els recursos disponibles.
Com podreu comprovar, cadascun d'aquests set ítems tenen un interessant punt
en comú: tots ells són a les nostres mans.
El futur de la nostra empresa depèn -és
clar- de factors externs. Però controlar-los
és al nostre abast. Dediquem-hi l'estona
que ens requereix: ens hi juguem molt!
ció d’acords socials, responsabilitat d’administradors, etc), és destacable l’impulsa
que hi ha hagut amb la reforma l’any 2011
de la Llei d’Arbitratge de 2003, al que de
ben segur ha col·laborat la situació de
col·lapse que tenen alguns jutjats mercantils pels temes dels concursos.
Llavors, si l’arbitratge és més ràpid, més
ﬂexible, amb uns àrbitres especialitzats en
la matèria, amb la conﬁdencialitat que suposa...per què no acaba d’arrencar?
Jo assenyalaria principalment tres, tot i
que segurament n’hi ha més. El primer, i es
va tocar obertament al congrés, va ser el
tema costos, que en ocasions resulten elevats i als quals s’ha de fer front d’inici (drets
de la institució arbitral, honoraris dels àrbitres, i afegeix els del propi lletrat...). Un segon seria la tendència natural dels àrbitres
a dictar laudes equitatius, buscant decisions salomòniques que no sempre són
ben enteses. I un tercer, per què no dir-ho,
l’encara escassa cultura de l’arbitratge que
trobem al nostre país.
tot i aquestes «reticències», juntament
amb el sentiment de certa inestabilitat o inseguretat jurídica, fan segurament que l’arbitratge no acabi d’enlairar-se, tot i que tots
els factors del mercat i tots els agents que
operen en el mateix (o quasi tots) aposten
clarament per potenciar-lo com a alternativa a la via judicial.

