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GESTIÓ ECONÒMICA INTEL·LIGENT

El control pressupostari,
essencial per no perdre el rumb
En l’article anterior, vam veure que la base d’una gestió econòmica intel•ligent del negoci és un tancament comptable mensual que, a més, es faci
a temps; això ens permet saber com va l’empresa. Ara cal saber on anem, i per a això hem de definir uns objectius anuals i fer-ne el seguiment.
ARGÈLIA GARCiA
Sòcia fundadora i directora
d’expansió d’External Financial
Management

La gestió econòmica intel·
ligenConeixem bé la reali·
tat de l’empresa perquè fem
cada mes un tancament a
temps que ens proporciona
una informació fiable i útil,
però si només sabem què
és el que passa i no fem res
més, no estem pilotant l’em·
presa: en som només uns
passatgers. Per tal de dirigir
l’empresa, doncs, cal mirar
endavant i fixar-nos uns
objectius; hem de convertir
les nostres idees en paràme·
tres mesurables i dirigir-nos
amb fermesa cap a l’objectiu
que ens hem marcat.
En temps de recursos escas·
sos, hem de triar bé en què
els ocupem. I pensar per
endavant de forma sistemà·
tica ens ajudarà a minimitzar
les fuites.
La fase de preparació del
pressupost ens permet dis·

senyar com volem que sigui
el proper any, quantificar,
no només els ingressos, sinó
també els costos i les des·
peses que ens comportarà
aconseguir-los. Incrementar
les vendes requereix un bon
pla de màrqueting i comer·
cialització, i fer estimacions
per endavant ens evitarà tro·
bar-nos amb limitacions en
el moment de l’execució.
El pressupost ens dirà que
no tot allò que pensem és
possible. Potser no ens agra·
darà, però ens evitarà trobarnos en la situació d’haver
d’abandonar accions inicia·
des que encara no han donat
fruit, amb les pèrdues econò·
miques i desmotivació que
això genera.
La fase de discussió del pres·
supost amb l’equip és una de
les millors oportunitats que
tenim per exercir un lide·
ratge col·laboratiu. La comu·
nicació, el plantejament
d’opinions diverses sense la
pressió del dia a dia, ens aju·
darà a evitar moltes situaci·
ons de tensió futures.

Anàlisi de desviacions
La clau del control pressu·
postari és l’anàlisi de desvia·
cions. Comparar els resultats
reals amb els estimats per al
mateix període i examinar
per què s’han produït les
diferències és l’eina que ens
permetrà prendre decisions
encertades sobre l’àrea que

El pressupost potser no ens dirà el que volem sentir, però ens estalviarà futures pèrdues econòmiques i de motivació. / SHUTTERSTOCK

està presentant incidències.
En aquest sentit, convé dis·
posar d’un pressupost mensualitzat, elaborat amb el
mateix criteri que es comp·
tabilitza la realitat per poder
fer fàcilment l’anàlisi de des·
viacions. És especialment
important fer aquest exercici
mensual quan s’està iniciant
l’activitat o s’està implan·
tant un canvi estratègic; i no
cal dir que això és del tot és
imprescindible si el nostre
resultat té dificultats per

arribar a punt mort.
Els emprenedors poden
trobar un suport important
en el camí per convertir-se
en empresaris si, a partir del
seu pla de negoci, elaboren
el pressupost del primer any.
La comparació mensual amb
la realitat anirà facilitant una
valuosa informació per tal de
fins i tot corregir el model
de negoci inicial, un exercici
molt habitual i necessari en
aquesta fase inicial dels pro·
jectes.

Per al emprenedors
pot ser d’un gran
suport, a partir
del seu pla de
negoci, elaborar
el pressupost del
primer any
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