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AprmámadamentIDI40 % de les hores lectiYllSseran de practiques. S'estima que, a més de I'assistmeia
a classe, cal que I'alunmaledediquiIDImínimde 4 hores a la setmaDaa I'estudi, des del comen~ .

Assignatura

I CONTROL I AVALUACIÓ DE L'EFICIENCIA I

(Planificació i Amllisi d'Empreses; Part n, al Pla d'Estudis anterior)

PROGRAMA
Grups:

DSti'M:TDlÁnc
L'assignatura s'inscriu dios I'Brea de I'anilisi económica del funcionarnent de I'empresa., i
comprén dos blocs tem8tics, un relacionat principalment amb el control intem ("Control de la
Gestió") i I'altre amb el control des de I'merior (Avaluació de I'eficiencia económica):

1) Teona de l'Agenda i Control de la Gestió.- Partint de I'existencia d'una planificació
periódica, en aquesta part s'estudia el problema del Control de la Gestió d'una empresa.,
d'una divisió, filial o unitat económica subordinada, des de la instincia superior a ella
(I'anomenat "problema d'ageneia"). El tema es desenvolupa considerant diferents situacions
tipus: empresa subordinada o filial, divisió, i departarnent intern d'una empresa; i es dedica
especial importancia al tema de la fonna d'establir I'estimul económic per a interessar e1s
directius responsables de cada unitat subordinada en assolir el nivell m8xim d'eficiencia.

2) Avaluadó de l'Efici~ncia: RendibDitat I Productivitat.- On s'estudien tecmques
d'avaluació o diagnóstic económic de I'empresa des de I'exterior. L'orientació es centra en
I'anilisi filctorial de la taxa de rendibilitat i la seva relació amb e1sfactors que la determinen,
tant extems com interns, centrant I'anilisi en les variacions observades en la productivitat.
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EIs temes traetats estan relaciClll8tsamb les assignatures : Economia de ¡'Empresa. Tecniques de
~sti6 t Dtrecci6 ~nerrJ¡l t O . No és imprescindible,perO fora bo haver CWS8tabans (o lié
simuIt8niament)I'optativa Plantjicoci6 EconOmico-Flnanct!rrJ d'Emprests i la de AnOltst d'Estats

Flnancm. En tot cas es recomanafortament la lectura previa deis textos refilrenciatsa la bibliografia
complementariade cada bloc del programa.
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80 % de la nota, segaJs examenfinal escrit (posant l'emfasi en els aspectes COIIceptualsbasics de cada

tema, més que en els aspectes estrietamentquantitatius o de calcul) ; 20 % de la nota segcos avaluació
CODtinuada,basada principalmenten el treball fet a les practiques de I'assigoatura. A més, es podran
millorar aprovats o notables si, addicionalment,s'ha fet IDItreball d'hemeroteea segons una Dista de
temes a desenvoluparque es publicara (per a aquest trebaD sera necessiria la comprensió a niveDde
lectura deis idiomesangles i fiances).

BLOC1: Teoríade "Agencia i Control de la Gestió
(el númerosal tinaI de l'enlDlciatde cada tema indiquenel nombrede sessiOllSque s'bi dedicaran)

1. EL "CONTROL DE LA GESTlÓ" (CG) COM A CONDIClÓ D'EFICIENCIA. (3)

1.1. Introducdó: Objectius i terminologia
1.2. EIs upectes organitzatius que cal tenir en compte

• Departarnentalització vs. descentralització de decisions
• L'an8lisi de desviacions, condició neeess8ria peró no suficient

1.3 El (CG) com a "Sistema d'Inrormació a la Direcció"
• La concreció del control en una infonnació periódica sistematica .
• Descripció de casos

1.4. Elements per a definir el control optim.

2. LA TEORIA (O PROBLEMA) "DE L'AGENCIA" 1EL CONTROL OPTIM. (3)

2.1. Elements de lasituadó d'ag~nciL
• La relació Principal <->Agent
• L'asimetria d~nformació

• El confliete d'interessos inherent a la situació d'agencia
2.2 EIs costos d'ag~ncia
2.3. Aplicacions estindard de la teona de I'agenda
2.4. Aplicadó als casos empiricament mis reUevants : TA i "Direcció per

Objectius"

2.5 Ref'ormulació de la TA: Determinadó del control optim
• Costos i beneficis d'agenaa
• Costos d'agencia potencials i grau de descentralització.
• Costos d'agencia nets i grau d'eficiN:ia del sistema de control

2.6 Efid~ncia" minimitzadó deis costos '¡'''ghu:itlllets

3. "INDICADORS DE GESTlÓ" 1EFECTIVITAT DEL CONTROL (S)

3.1. La variable "produete" en direrents casos
• Unitats tipus 'centre de cost'
• Unitats tipus 'centre d'iogressos'
• Unitats tipus 'centre de beneficis'



• Sub-objectiu generic per a cada US
• Avaluació de ¡'eficacia i optimització de ¡'eficiencia

3.2 Les dua fuacioa. deis iDdicadon: Avaluar eIs Ageatl i garaatir l'ef"lCÍeacia

3.3 Aailisi d'uperieacia: mdicadon, i comportamentl iDduitl ea eIs Ageatl

3.4 El Beaefici d'uo uaitat com a iadicador per al coatrol de la gatió:
A1teraativa i IimitadoDl •

3.5 mdicadon complemeataris orieDtatl a I'optimització a miglllarg termiDi.

3.6 CODdusiou de I'aailisi empírica sobre eIs sistema de coatrol de la gatió.
• Control de la gestió i indicadors: Conclusions.
• Condicions necess8ries per a garantir I'eficiencia de les unitats internes.

6.2. Ageatl "adveno." I "propeaso." al risc
• Previsions de l'Agent, segons la seva actitud davant del risco
• Parametres asimetrics com una forma de neutralitzar el biaix en proposar

previsions
6.3 Les fórmula d'iaceDtiu ea la segoaa fase: atimul per a superar la previsió

• L'inconvenient relatiu de la penalització en les funcions-incentiu DIO
• Premiar més que proporcionalment una superació de la previsió: funcions

DIO modificades.

6.4 Adaptació de la fórmula d'iaceatiu a d'altres casos
••Més d'una variable de control

• Cas de variables de control que cal minimitzar

BIBLIOGRAFIA BÁSICA del bloc 1

1. J. VEROÉS: El Control de la Gestió en la Direcci6 d'Empreses (Pub. de la FacuItat, pF).
2. "Control i Avaluació , Lectures (I)". (pF).
3. "Control i Avaluació , Exercicis m", (pF).

Complementiria:
Lectura previa: J.VEROÉS(1994): La Planificació Económica i Financera a l'Empresa. (Cap. 3 i
6). Universitat Autónoma de Barcelona.

4. LA FORMULACIÓ DE FUNCION8-0BJEcnu com a base per al coatrol i
I'avaluació de la gatió. (5)

4.1. Estructun del model utilitzat i defiaidó de la variabla per al cODtroL

4.1. Formulació de la fuació objectiu (restriccions i variabla de control).
• Fonnulació de les restriccions
• Determinació de la variable de control

• Transformació de variables financeres en variables económiques

4.3. Def"mició del coatrol periOdic que cal atablir sobre la gatió de l'Ageat

4.4. AplicacioDl del model uposat.
• 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

BLOC 2.

• ••
Avaluaci6 de I'Eficiéncia: Rendibilitat IProductivitat.

5. FÓRMULES D'INCENTIUS ECONÓMICS PER ALS AGENTS. (6)

5.1 Classa d'iacentius

5.1 mcentius economia iDdividuals segou resultatl
• Qüestions a resoldre
• Determinació de la intensitat óptima de I'incentiu

5.3 Modela de Fuacions-mcentiu utilitzant previsions.
lO La dinamica incentiu/previsions
• La funció tradicional

• Les fónnules d'ElIman, Fan, i Weitzman.
• L'esquema d'incentius de Gonik-ffiM

6. APUCACIÓ DE FÓRMULES D'INCENTIU ECONÓMIC BASADES EN

PREVISIONS I RESULTATS. (5)

6.1 El pandigma de la funció de "dos fasa I doble vía" (DIO)
• Convergencia de solucions per a un mateix problema
• Separació relativa deIs parametres
• Simetría I asimetria de parametres
• Consideració conjunta, asimetria I separació relativa de parametres

7. L'AVALUACIÓ D'UNA EMPRESA DES DE L'EXTERlOR. (1)
7.1. La perspectiva de l'fUltllisi atema; objectius. possibüitats i fontl

d'iDformació.

7.1. La informació comptable: Utilitzadó i limitacions.
7.3. La iaformadó sobre l'activitat.l'atructura interna i la relacioas uternes.

474.mstrumentl de l'Aailisi Ecoaomico-FiDancera.

• Definici6 de variables económico-comptables a utilitzar.
• Definició d'un conjunt coherent d'Índex ("ratios").
• Tecniques per a I'elaboració del "diagnóstico económico-financer.

8. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT ECONÓMIC: FACfORS DETERMI-

NANTS DE LA RENDmILITAT. (1)

8.1. El concepte de Rmtlibilitat d'una empresa, ila seva difereDtI venioDS

8.1. Models d'anilisi factorial simple de la reDdibilitat.

8.3. Determinació deis caavis explicatl per cada variable elemeatal
• Metode de les diferencies parcials; metode deIs promitjos
• Metode de les taxes de variació ; index i taxa de variació d'una variable

temporal; el metode de les taxes de variació continua.



Tutories

BIBLIOGRAFIA del bloc 1
Básica:
4. VERGÉS, 1. Análisis del funcionamiento económico de las empresas: de la rentabilidad a la

productividad (pF)
5. PRIOR, DI VERGES, J I Vll..ARDELL, 1, (1993): La evaluación de la eficiencia en los

sectores privado y público;. Instituto de Estudios Fiscales, capitols 1 i 3.
6. "Control i avaJuació oo., Exercicis (2)".(pF).

Complementaria:
Lectura previa, la part d'análisi i d'utilització de "ratios" o index económics d'a1gun llibre de
text sobre análisi d'estats financers; per exemple:
- URIAS, Jesús (1991) : Análisis de Estados Financieros. McGraw-HiII.
- BERNSTEIN, L.A(199S): Análisis de Estados Financieros. Irwin, (part III)
- FERNANDEZ, E. (1982): Formulación y Análisis de Estados Contables. (20na. part)
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51 1. Capellasdivendres 18.00 - 19.00 h
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M. Torrentdilluns 19.00 - 20.00 h
divendres 19.15 - 20.15 h
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1. Vdardelldimecres 10.30 - 11.45 h
divendres 11.45 - 13.30 h01

J. Vergésdimarts 10.30 - 12.00 h
diious 12.00 - 14.00 h

lO. AVALUACIÓ DE L'EFICIENCIA: RELACIÓ MARGES - PRODUCTIVITAT. (3)

10.1. Anilisi factorial de la Tua de Marge; la variable Productivitat
• Mesura de la produetivitat a partir deis estats comptables: Orientació i

terminología
• Análisi de la taxa de marge ,,",1
• Determinació de I'efecte de cada variable elemental

10.1. El calcul deis índex de preus (de producta i de facton) ala practica

10.3 Els índex de variació de la productivitat. per a cada factor
• Determinació, i slgnificat especific
A Efecte sobre la taxa de marge de la variació de la produetivitat de cada faetor

11. EXTENSIÓ DE L' ANÁLISI DE LA PRODUCTIVITAT A LES TAXES DE
COSTOS, EN GENERAL. (2)

11.1 Anilisi de la laxes de costos no-imp"lats:
• Taxa de costos no-imputats,jixos.
• Taxa de costos no-imputats, variables.

11.1 Productivitat i nivell d'ocupació de facton semi-fnos com el Treball.
A Produetivitat per hora trebaJlada i nivell d'ocupació.
• Elements que poden fer variar la produetivitat per hora treballada

11.3 La inevitable interdependencia entre eIs indicadon de productivitat
parcials.

11.4 Canvis induits en els indicadon de productivitat parciais: productivitat
aparent VI. productivitat real

9. ANÁLISI FACfORIAL DE LA RENDIBILITAT. (3)

9.1 Limitacions deis models d'analisi factorial simple

9.1. Model per etapa: (1) Analisi de la Rendibilitat deis Capitals Propis; l'
"efeete palanca".

9.1. Model per etapa: (1) Analisi de la Rendibilitat de I'Empresa i de la
Rendibilitat de I'Explotació.

9.3. Model per etapa: (3) Aplicació com a model explicatiu global

11. ANÁLISI CONJUNTA RENDIBlLrrAT / PRODUCTWITAT. (1)
11.1 Aplicació simultania deis models d'anilisi de la Rendibilitat i de la

Productivitat.

A Visió global del model de la produetivitat
• Aplicació conjunta del model de la produetivitat i el de la rendibilitat.

11.1 Aplicacions de simulaci6 (atudís prospectius)
• Simulació directa
• Simulació inversa


