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Una vegada més us fem arribar el nostre quadern anual de novetats fiscals, comptables i 
d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. Com sol ser habitual, la voracitat normativa 
de les nostres autoritats sembla que no té aturador i afegeix, any rere any, nova complexitat a la 
gestió de les nostres empreses. Com comentava un empresari del ram agrícola: “M’agradaria poder 
dedicar al meu negoci tot el temps que perdo emplenant papers i paperets per a l’Administració…”

Però compte, que aquesta complexitat administrativa creixent en la gestió empresarial no és res en 
comparació al canvi exponencial en els hàbits, costums i maneres de fer que està afectant els 
negocis i la nostra manera de treballar. 

La transformació digital, la recerca de l’eficiència en totes les actuacions de l’empresa i de la vida 
ens porten cap a un canvi que no té fre. Amb les eines digitals es creen noves oportunitats i a la 
vegada deixen obsoletes maneres de fer que havien funcionat tota la vida.

És per això que no només es requereix un esforç d’adaptació, sinó una mentalitat disruptiva. El fet 
de pagar “per utilització” i valorar “per experiències” que no pas “per possessió” ens ha de portar a 
plantejar quina ha de ser la nostra manera de veure les coses i quins canvis hem de fer en la manera 
d’actuar quant a les nostres empreses. No es tant què fem i com ho fem, sinó valorar què necessiten 
els nostres clients en aquest escenari canviant. 

I què dir de les “fronteres”? Què dir de les distàncies? Un exemple clar el tenim en el Brexit. Aquest 
fet està provocant un canvi de plantejaments sense precedents a Europa. Si no ens interessa el 
plantejament econòmic, podem buscar un altre lloc dins d’Europa per establir-nos-hi. Les fronteres 
“reals” estan desapareixent. Ens trobem que les empreses passen a ser globals i busquen, de 
manera legítima, quin és el millor lloc per establir la seva seu central desplaçant la gent, creant 
empreses, canviant de país… És per això que la nostra pertinença a GMN International, associació 
mundial d’assessors d’empreses i auditors presents en més de 80 països, ens resulta tan útil.

Tot això ens porta a pensar que el model d’assessorament basat en la complementació de 
declaracions, de la reacció davant les “envestides” de l’Administració s’està acabant. El model de 
suport als nostres clients ha d’estar basat en la preparació anterior, la proactivitat, la planificació de 
futur basada en el coneixement i la seva optimització. Aquest és el camí de futur.
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