ACTUALITAT EMPRESARIAL

direcció financera externa

Entrevista amb Fermí Gallart i Sullà
Anna Cots / Barcelona

Per què decideix crear
Més Marge?
Per la constatació que
aquest tipus de serveis
externs relacionats amb
la gestió de l’empresa,
que són molt més habi
tuals a països europeus
com Holanda o Alema
nya, aquí, a principis del
2000, no estaven massa
implantats. D’altra ban
da, són serveis de valor
afegit per les empreses i
complementen als que les
assessories o consultories
clàssiques solen oferir.

Economista i fundador de Més Marge

“Les PIMEs catalanes són conscients que una
correcta gestió és clau per a la supervivència
de l’empresa”
MONOGRÁFICO ESPECIAL

PERFIL

Fermí Gallart,
llicenciat en economia i empresa
per la UAB i postgraduat per
l’Idec de la UPF, porta gairebé
una dècada involucrat des de Més
Marge en la gestió de PIMEs,
especialment en l’àmbit econòmic
i financer.
La seva empresa, Més Marge, és
sòcia protectora de l’Associació
Catalana de Comptabilitat i
Direcció (ACCID).
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Des de la seva experiència, com valora la qualitat financera de la PIME
a Catalunya?
Les PIMEs catalanes són
conscients que una cor
recta gestió en l’àmbit
econòmic i financer és
clau per a la supervivèn
cia de l’empresa, tant en
temps de crisi com en mo
ments d’expansió. L’úl
tim període de contracció
en la concessió de crèdits
ha afectat especialment a
la PIME, donat que el vo
lum de crèdits concedits
fins al maig per menys
d’un milió d’Euros va
disminuir, mentre que
els concedits per quanti
tats majors, van augmen

tar. Aquesta situació ha
afectat encara més a les
PIMEs poc sanejades.

Per què diria que Més
Marge és un aliat perfecte per a la PIME?
La nostra missió és aju
dar als empresaris a que
la gestió de l’empresa
sigui correcta, i ho fem
treballant al costat dels
empresaris o els admi
nistradors de l’empresa.
D’altra banda, si detec
tem problemes que esca
pen de l’àrea econòmica
i financera, tenim acords
amb firmes especialitza
des per aportar consul
tors d’altres àmbits per
a dur a terme les correc
cions necessàries.

info@mesmarge.net
www.mesmarge.net

