
1. TIPO LOGIA I IMPORTANCIA RELATIVA DE LES EMPRESES PUBLIQUES (EP) [1,5]

2. Les EPs a Espanya
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PROGRAMA

RESUM TEMATIC

Es parteix de la base de que els trets diferencials basics de les empreses públiques
<:nvers les privades són: 1) que en tant que públiques el seu objectiu general de gestió no
necessariament hauria d'esser la maximització deIs beneficis; 2) que freqüentment són utilit
zndes pels poders politics per a determinats objectius macroeconómics o social s: i 3) que les
relacions 'titulars'l'directius' de l'empresa són un tant especials.

Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura aborda, per una banda, la questió de la detinició de
criteris de comportament o objectius de gestió socialment óptims, segons sigui la situació de
l'empresa envers els mercats, el tipus de be o servei que subministri I'EP, i I'estat general de
l'Economia. I. per altra banda, s'examina el funcionament de les EP a la practica: Les
relacions entre els poders públics titulars de I'EP i la Direcció de la própia EP (relacions
jcrilrquiques, mecanismes de control, fixació d'objectius, utilització d"incentius lligats als
resultats de la gcstió •... ); i la qüestió de I'eticiencia económica comparativa cnvcrs les
empreses privades; tot fent referencia al que ens monstren al respecte les investigacions
empíriques.

En síntesi, es treballa en primer lloc el que s'anomena usualment economía l10rnwliFíI de
I'empresa pública, i, en segon lloc, I'economia positiva de I'empresa pública; tot precedit de
dos capitols de descripció empírica sobre les empreses públiques a les economies de mercat
actuals.

I'RL-RL<)ljISITS

Es prcssuposa. simplement, que l'alumna/e ha cursat abans Ics troneals de prime'r
cicle. (La tematica esta especialment relacionada amb les assignatures de Eml10lllill de

/'elllpre.l'a , Microeconomia i Macroeconomia ). A més, no es inprescindible pero fom
hó haver cursat abans "Economia del Sector Públic, I" .

AVALUACIÓ

Examen escrit, 75 % de la nota, més participació a les practiques, 25 % de la nota. Hi
ha la possibilitat de realitzar adicionalment un trebalI de curs (opcional); podrá servir
per a millorar la nota global anterior, sempre que aquesta sigui superior a 5.

Calendari

Per a cada un deis temes, s'indica entre parentesis (...) les sesions de clase que es dedicaran

2. CAUSES QUE EXPLIQUEN L'EXISTENCIA D'EP A LES ECONOMIES DE MERCAT [1,5]
l. AIs palsos "occidentals"
2. Als pai'sos en vies de desenvolupament
3. Principals causes que estan a I'origen de les EP existents

Part: Economía normativa:

.1, TEORIA DE L'OPTIM SOCIAL PEL QUE FA AL CRITERI DE GESTIO DE LES [3]
EMPRESES (1)
l. lntroducció: EIs problemes que planteixen les EP.- La resposta de l'Eeonomia Normativa
2. Rcndimients. y costos mitjos i marginals: conceptes básics
J. El criteri marginalista (aproximació d'equiJ.libri parcial)
4. Eliciencia de gestió i eficiencia d'escala
5. El criteri d'optimaitat quan es donen economies d'escala

4. Tr:ORlA DE L'OPTIM SOCIAL PEL QUE FA AL CRITERI DE GESTIO DE LES
I:MI'RESL:S (11) [2J
l. Condicions que defineixen un óptim de benestar social (elmodcl clússic de

¡'cquil.libri general).
") Aplicació de les condicions general s d'óptim a la gestió de les emprescs.

., El criteri marginalista, com a punt de partida (restriccions i supostos)
• Implicacions pel que fa al resultat (beneficis o pérdues) que obtilldra com a
conseqüencia l'EP.

3. La "tcsi classica" respecte al criteri marginalista de 'gestió optima'.
': El tópic deis costos mitjos decreixents en el cas d'EP i la qüestió de la

subvellció assi9llatival.
, Discusió.

5.\I'LlCACIONS EST.A.NDARDE LA TEORIA MARGINALISTA DE LA GESTIÓ [21

SUClALMENT ÓPTIMA

l. Decisions optimes en el curt termini
• La situació d'empresa mal dimensionada
, La situació de "unitats de producció (plantes) de capacitat fixa, ex-post".

") El "problema del pont" (casos d'indivisivilitats ex-ante i planta de capacitad tixa ex
post.

.'. Volúms de servei i preus óptims en el transport público
4. Volums de servei i preus óptims en casos de produccions amb demanda que

presenta períodes punta ("peak load pricing").



6. EL CRITERI D'OPTIMALITAT. A LA PRÁCTICA [2]
(Adaptació de laforrnulació teórica a les comiicions habituals de les econornies reals)
l. EIs mercats mai estan en equil.libri ni són perfectament competitius ("second OOst")

* La realitat deis beneficis empresarials •
* Les taxes de beneficis no són identiques entre les empreses de I'economia
* Determinació de la taxa de marge óptima

2. Considerar la póssible presencia d'extemalitats pósitives.
3. Pasar a considerar la resta de trets impórtants de les economies reals:

* Comen;: exterior
* Sistema fiscal

* Desocupació (Atur)

• Intervencions directes del govern sobre les EP
• El cas d'EPs per a quines produccions no existeix propiament un mercat

7. OB.JECTIUS DE GESTIÓ PER A EP. EN TERMES DE VARIABLES EMPRESRIALS [2]
l. Les dificultats d'assenyalar objetvius de gestió en termes marginalistes de preus i

,costos unitaris.
2. Objectius de gestió per a EP en regim de monopoli
3. Objectiu de gestió per a EP actuant en mercats d'estructura competitiva.
4. Objectius de gestió per a EP en competencia monopolística.

11. L'OPTIMITZACIÓ DE L'EFICIENCIA. A LA PRÁCTICA [2]
l. Elements de la Teoria de l'Agencia
2. Les condicions formaIs per a una gesti6 eficient de l'empresa.
3. Aplicaci6 de la TA a l'arnUisidel funcionament de les EPs
4. La fixaci6 d'objectius quantitatius als agents públics. com a condició necessaria.
5. Formules d'incentius per als agents públics.

12. EFICIENCIA ECONÓMICA OBSERVADA [2]
l. Avaluació de l'eficiencia productiva d'una EP: Alternatives; problemes metodológics
2. Instruments analítics per a mesurar l'eficiencia productiva de les empreses.
3. Evidencia empírica sobre eficiencia absoluta.
4. Evidencia empírica sobre eficiencia comparativa EP / empreses privades.

13. LA PRIVA TITZACIÓ D'EPs [2]
l. Objectius perseguits: Perqué privatitzen els governs ?
2. EIs programes de privatització: Panorama internacional
3. Les privatitzacions a Espanya.
4. Resultats: Canvis observats en EP privatitzades

IJUrl !:'(,ollomia normaliva:

• VERGÉS,.I., "El comportamiento socialmente óptimo de la empresa" : Texte disponible a la
copisteria de la Faculta!.- (obl., excepte punts 13 a 17, que sónlectura complementúria)

Par/: Economia positiva

X. LES EP I ELS OB.JECTIUS EXTRA-PRODUCTIUS [3]
l. La utilitmció de les EP -pels poders polítics- per a objectius de política economica

II social:
• EP utilitzades com instruments per a objectius macroeconomics
* EP subjectes a obligacions de servei

• El cas concret de les EP que vene obligades a aplicar preus polítics

2. Les tesis més eorrents sobre les avantatges comparatives de les EP. en tant quc
instruments de política macroeconomica i social.

3. Les tesis desfavorables a utilitzar les EP com instruments de política
macroeconomica i social.

14. LES "NOVES EPs"

l. (iestió nutonoma "empresarial" d'activitats tradicionals de I'administració
pública

1 Análisi d'experiencies

.........

131BLlOGRAFlA

_.i.' ,':"", ,,·'!·~;E;,¡; ,''iIií,¡ "~~~~;¿l:eparl Descripciá : * "Documents descriptius se empreses públiques a Espnnya i d'altn:s
pa'lsos" : puhlicació d'edició interna. (obl.)

[2]

(). ivlODlFICAClÓ DELS CRITERIS DE GESTIÓ SOCIALMENT ÓPTIMA. EN EL CAS

DTI' UTII.ITZADES I'ER A OB.lECTIUS EXTRA-PRODUCTII 'S 111

l. L'cnl<lc tradicional: empresa amb objectius múltiples
2. L'enfoc deIs "costos d'intevenció"

3. El cas de la fixació -a ('EP- d'un objectiu extra-productiu preferent al de
I'eficiencia.

4. El cas d'EP subjectes a aplicar preus polítics.

10. FUNCIONAMENT 1 CONTROL DE LES EP [2]
l. El control de les EP a diferents paisos: control governamental, control

parlamentari, i d'altres.
2. Relacions Directius de l'EP / Administració: el "management" observat a les EP
3. Les tesis sobre la menor eficiencia productiva de les EP (en comparació a les

privades).

,,1< 11'('EOT. M.. "Economic du Scctor Publique" . pág. I a la 1IR: (clll11pl.l
i{¡-:ES. I{.. "Economía dc la cmprcsa pública" (COI11PI.)

1',,1'/ !cól//(Jl/lia 1}().I'il!l·a:

,;, "Notes sobre economia positiva de les empreses públiques" : publicacions d'edició
interna.- (obl.)

" H. STRETTON / L. ORCHARD,"Public Goods, Public Entgerprisc. Public Choice", (COI11PI.)
Lectures cspecífiques per a determinats temes (compl.): s'assenyalaran a c1nsse.


