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Assignatura

- - - - - - - - - - -

FORMA D'AVALUACIÓ

A través d'examens escrits adret¡:ats a verificar el grau de comprensió deIs temes del
programa posant I'emfasi en els aspectes conceptual s basics de cada tema, més que en els
aspectes estrietament quantitatius o de calcu\.

I CONTROL 1AVALUACIÓ DE L'EFICIENCIA I

(Planificació i Analisi d'Empreses; Part 11.al Pla d'Estudis anterior)

Curs Cide Quadrimestre
11995-96 120n Irebre •..•m.ig I

PROGRAMA

RESUM TEMATIC

L'assignatura s'inscriu dintre de rirea de I'analisi económica del funcionament de
I'empresa. i compren dos blocs tematics. un relacionat principalment amb el control
intem ("Control de la Gestió") i I'altre amb el control des de I'exterior (Avaluació de
I'eficiencia económica):

1) Control de la Gestió i Teoria de l' Agencia.- Partint de I'e'(ish~ncia d'una
planilicació periódica. s'estudia en aquesta part el problema del Control de la Gestió
d'una empresa. divisió. filial o unitat económica subordinada, des de la instancia
superior a elJa (I'anomenat "problema d'agencia"). El tema es desenvolupa
considerant diferents situacions tipus: empresa subordinada o filial, Divisió. i
Departament intem d'una empresa; i es dedica especial importancia al tema de la
forma d'establir I'estimul económic per a interessar als directius responsables de cada
unitat subordinada en assolir el maxim niveJl d'eficiencia.

2) Av.lu.ció de l'Eficienci.: Rendibilitat I Produc:tivitat.- On s'estudien
tecniques d'avaluació o diagnóstic económic de I'empresa des de I'extel;or. L'enfoc
es centra en I'analisi faetorial de la taxa de rendibilitat i la seva relació amb els

faetors que la determinen, tant mems com intems, centrant I'analisi en les
variacions observades en la Produetivitat.

BWC 1: Control intem i Teoria de l' Agenci. : La optimització de reficienda
empresarial.
Temes 1 a 6)

l. EL "CONTROL DE LA GESTIÓ" (CG) COM CONDlCIÓ D"EFlCIENCIA.

1.1. Introducdó

1.2. Els .spectes o~anitzatius • tenir en compte
• Departamentalització vs. descentralització de decisions
• Les previsions l' analisi de desviacions, la base quantitativa

1.3 El CG com "Sistema d"lnrormuió .1. Direcció"

• La concreció del control en informes periódics.
• Descripció de casos d'informes mensuals (SIO)

1.4. Elements per a dissenyar un control optim.

2. LA TEORIA (O PROBLEMA) "DE L'AGENCIA" 1 EL CONTROL ÓPTIM.

2.1. Elements de la situació d"agencia.
* La relació Principal <__o> Agent
• La asimetria d'informació

* El conflicte d'interessos inherent a la situació d'agencia
2.2. Aplicac:ions estitndard de la teoria de I'agencia
2.3. Els Costos d'agenc:ia
2.4. Una visió mis amplia: TA i "Direcció per Objec:tius"
2.5 Rerormulació e la TA: Costos d'agenda erec:tius o nets

• Costos i hl!lIl!/id.\ d'agencia
• Costos d'agencia potencial s i grau de descentralització.
• Costos d'agéncia nets i grau d'eficacia del sistema de control

2.6 Aplicadó: Condicions que defineiun un control optim

3. "INDlCADORS DEGF.STIÓ"I EFECTIVITAT DEL CONTROL

3.1. La variable "producte" en direrents casos
• Unitats tipus departament de producció (o 'centre de cost'en general)
• Unitats tipus departament comercial (o 'centre d'ingressos' en general)
• Unitats tipus Divisió (o 'centre de beneficis')
• Sub-objectiu generic per a cada US



3.2 La dues funcions deis indicadon: avaluar als As i garantir I'eficiencia

3.3 Analisi d'experiencies: lndicadon, i comportaments indu'its en els
Agents:

3.4 El Benefici, com a indicador per al control de la gestió: alternatives i
limilacions

3.5 Indicadon complementarás, orientats a l'optimització de I'eficiencia a
miglUarg termini.

3.6 Conclusions de l'analisi empírica sobre els sistemes de control de la
gestió.
• Control de la gestió i indicadors: Conclusions
• Condicions neeess8ries per a garantir I'eficiencia de les unitats
internes.

4. LA FORMULACIÓ DE FUNCIONS-OBJECTIU, com a base per al control i
l'avaluació de la gestió.

".1. Estructura dd Modd utilitzat i definició de les variables per al Control.
4.2. Formulació de la funció Objectiu (Variables de control i Restriccions).

• Formulació de les restriccions
• Determinació de la variable de control
• Transformació de variables financeres en variables económiques

4.3. Visió global de la formulació de FO optimes als As
4.4. Definició del Control PeriOdic a establir sobre la gestió de l'A

".5. Aplicacions dd modd exposat.
•. Aplicació directa del model.
•. La FO óptima per a un "centre de beneficis".
•. Aplicació inversa del model .
•. Verificació de la coherencia d'un sistema de control ja existent

5. FORMULES O'lNCENTlUS ECONOMICS PER ALS AGENTS .

5.1 Classes d'incentius
5.2 Incentius economics individuals, segons resultats

• Qüestions a resoldre
• Determinació de la intensitat óptima de I'incentiu

5.3 Models de Funcions-Incentiu, utilitzant previsions.
- La dinamica incentiulprevisions
- La funció "tradicional"
- La fórmula d'Ellman.
- La fórmula de Fan.
- La fórmula de Weitzman.

- L'esquema d'incentius de Gonik-IBM
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6. APLlCACIÓ DE FÓRMULES O'INCENTIU ECONOMIC BASAD ES EN
PREVISIONS I RESULTATS.

6.1 El paradigma de la funció de "dos fases I doble via" (DIO)
• Convergencia de solucions per a un mateix problema
• Separadó relativa deis parametres
• Simetria I asimetria de parametres
• Consideració conjunta: asimetria I separació relativa de parametres

6.2. Agents "advenos" I "propensos" al risc
• Previsions de I'A.,segons la seva actitud davant del rise
• Parametres asimetrics com a forma de neutralitzar el biaix en proposar

previsions.
6.3 Les fórmules d'incentiu en la segona fase: estimul a superar la previsió

• L'inconvenient relatiu de la penalització en les funcions-incentiu D/D

• Premiar més que proporcionalment una superació de la previsió:
funcions D/D modificades.

6.4 Adaptació de les fórmules d'incentiu a d'altres casos
_ Més d'una variable de control
_Cas de variables de control a rninirnitzar

BIBLlOGRAFlA BASICA del bloc "Control"

l. "El Control de la Gestió en la direcció d'empreses" (pF) .
2. "Control i Avaluació ..., Lectures (1)". (pF) .
3. "Control i Avaluació .. , Exercicis (1)". (pF) .

BIBLlOGRAFIA COMPLEMENTARIA

_ ANTHONY. R.N "El Control de Gestión: marco, entorno y proceso" (1995)
_ GERVAIS, M. "Controle de Gestion". Sé edition, 1994
• RICART, J.E. "Una introducció als models d'agencia". Cap. II delllibre "In\itació a la
Teoria Económica" (Ed. Ariel)
_ SIME-RA y "Principios y aplicaciones del control de gestión"

•••
BLOC 2. Avaluació de l'Efidenda: Rendibilitat IProductivitat.

7. L'AVALUACIO O'UNA EMPRESA DES DE L'EXTERIOR

7.1. La penpectiva de "I'Analisi Externa"; objectius, possibilitats i fonls
d' informació.

7.2. La informadó comptable: Utilització i limitacions.
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7.3. La informadó sobre l'activiCaC,l'esCrucCura inCema i les reladons
exCema.

7••••InsCrumencs de l'Analisi Economica-Financera.

4.4.1. Definidó de Variables economic-comptables a utilitzar.
4.4.2. Definició d'un conjunt coherent d'Índex ("ratios").
4.4.3. Tecniques per a I'elaboració del "diagnósticOeconómic-financer.

8. ANALlSI DEL FUNCIONAMENT ECONÓMIC, (1): FACTORS DETERMI
NANTS DE LA RENDlBILlTAT.

8.1. Models d'analisi fadorialsimple de la Rendibilitat. Lilnitacions.
8.2. Mitodes de determinadó deis efedes atribuibles • cada variable

determinant.

9. ANALlSI FACTORIAL DE LA RENDlBILlTAT

9.1. Model per etapes: (1) Analisi de la Rendibilitat deis Capitals Propis; I
••efecte apalancament" •

9.2. Model per etapes: (2) Analisi de la RendibilitaC de rEmpresa i dr la
RendibiliCat de rElIplotació.

9.3. Model per etapes: (3) Aplicadó com model eJ.plicatiu global

10. ANALlSI DEL FUNCIONAMENT ECONÓMIC, (11): RELACIÓ MARGES 
PRODUCTIVIT AT.

10.1. Anilisi factorial de la Tan de Ma~e; la variable Productivitat.
• Enfoc iterminologia
• Analisi de la taxa d~ marg~ brut
• Determinació de I'efecte de cada variable elemental

10.2. El Calcul deis índell de Preus i deis índex de variadó de la
ProductivitaC

• El calcul d'índex de preus a la practica
• Interpretació deis ¡"dex de l'arittció de la prtHluctMtat

11. APLlCACIÓ DE ANALlSI DE LA PRODlICTlVITAT A LES TAXF:S DE
COSTOS, E'" GENERAL

11.1 Anitlisi de les tun de costos "o-imputats:
• Taxa de costos no-imputats •.t¡xe.~.
• Taxa de costos no-imputats, l'QriahJe.~.

11.2 Els diferents índell de variatió de Productivitat, i el seu si~nifirac
esCricte.

• Productivitat inivell d'ocupació deis factors semi-fixes
• Elements que poden fer augrnentar la productivitat per hora

treballada

12. INTERPRETACIÓ 1 UTILlTZACIÓ GENERAL DELS iNDEX DE
VARIACIÓ DE LA PRODUCTIVITAT

12.1 La inevitable interdependinda entre els indicadon de productivitaC
parcials.

12.2 Canvis indu'iCs en els indicadon de producCiviCaCparcials: produdivicaC
aparenC vs. productivicac real

12.3 Aplicació global deis models d'analisi de la RendibilitaC i de la
Productivitat.

• Visió global del model de la productivitat
• Aplicació conjunta del model de la productivitat amb el de la

rendibilitat.

12.4 Aplitadons de simuladó (estudis prospectius)
• Simulació directa
• SimuJació inversa

BIBLlOGRAFIA BÁSICA del bloc 2

4a. PRIOR, D / VERGES, J / VILARDELL, I : " La evaluación de la eficiencia en los
sectores privado y público" ; Capitols I i 3 .

4b. VERGÉS. 1. "Análisis del funcionamiento económico de las empresas: de la
""tabilidad a la prot1uctil';dat1" (Publicació de la Facultat).

5. "Control i avaluació ...• Enrcicis (2)". (Publicació de la Facultat)

BIBLlOGRAFlA COMPLEMENT ÁRlA

J. 'allúlisi de la rt!l/dihililal que esfa als capílol.~ 7, 8 i 9 p,.e.~supo.'fOque l'alunllle
ha ("U".Iil/l o eSlilfamiliarit:tlt de amh el lema de l'allillisi d'eslats ,·omptahles. /.le 110 se,.
aixi, e.\ recomalla, ("Oln lectllra previa, la part ó'allillisi ; ó'utilit:aL'ió de "mlim" o illtlex
ecolf(jmics d'alK'III /lihre de texl.mhre la materia: per exemple:

- URIAS. Jesús: "Análisis de Estados Financieros"

- BERNSTEIN, L.A.: "Financial Statement Analysis". (parte IV); (hay traducción española).
- FERNANDEZ. E.:"FomlUlación y Análisis de Estados Contables". ("2' parte).
- SIZER, 1. (Ed.): "Readings in Management Accounting". (Cap. 2, 3 y 4).

Tutories:

1. Vcr~és dimarts, de 10,30 a 12,00 h 1/ dijous de 12.00 a 13,30 h
1. Vilardcll

dimarts, de 12,00 a 13,45 h // dimecres, de 10,30 a 11,45 h
1. Capellas

dijous, de 18.00 a 19.00 h
M Torrent



SWEENEY. G.P. (1982): Les Nouyeaus Entrepreneurs. ~ Editions d'Organisation.

VECIANA. J.~.: Creación de Empresas (en preparación).

VECIANA. J.~.(l980): Un concepto empirico de empresario. Revista Económica.
Banca Catalana, nO56.

VECIANA. J.~. (1989): Caracteristicas del Empresario en España. Papeles de
Economía Espailola, nO39/40.

VECIANA. J.~. (1989): El Plan de Empresa. Alta Dii"ección,nO137.

NORMAS SOBRE DESARRQLW y EVALUAgON DE LA ASIGNATURA

El desarrollo de la asignatura se basa en las siguientes actividades:

1 Explicaciones del profesor en clase.
2 Análisis y discusión de casos prácticos.
3 Preparación de un proyecto de nueva empresa por parte del estudiante.

La calificación final de esta asignatura será la resultante de las siguientes notas:

a) 50% proyecto de nueva empresa.
b) 30 % Examen.
e) 20 0"" casos prácticos y panicipación en clase.

Horario de lutona:

Prof. José M' Veciana:
Prof. Ercilia Garcia:

Lunes de 12.00 a 14.00 y Manes de 15.30 a 16.30 horas.
Lunes de 18.15 a 19.15 horas.


