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Què paguem a la factura del mòbil?

Quan un client d’una companyia de telefonia mòbil
truca un client d’una altra companyia, la primera ha
de pagar a la segona l’anomenat “preu de
terminació”, el valor del qual ha disminuït en els
últims anys. Ara bé, això no ha portat a una
reducció de la factura dels consumidors, que s’ha
mantingut més o menys igual, sinó a un augment
de minuts de trucada pels seus diners.
[+]
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Avaluació dels indicadors per mesurar la
pobresa multidimensional

Actualment el concepte de pobresa inclou altres
dimensions com ara l’educació o la salut. L’article
revisa les diferents propostes de mesura de pobresa
multidimensional i mostra que, per a aquells
individus classificats com a “pobres”, si tenen
atributs que estan per sobre del llindar de la
pobresa, aquests no poden influir en l’avaluació
global dels nivells de privació
[+]

AVENÇOS

Què fa que una estadística sigui de qualitat?

Segons l’oficina estadística d’Europa (Eurostat), una
estadística oficial ha de tenir cinc elements que li
aporten qualitat: rellevància, fiabilitat, puntualitat,
coherència i accessibilitat. Una consulta feta a més
de 200 experts i usuaris mostra que l’aportació de
cada atribut a la qualitat és diferent, sent la fiabilitat
i la coherència d’una estadística els elements que li
aporten més qualitat.
[+]
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Per què adquirir una assegurança de salut
privada?

Per què algunes persones compren assegurances de
salut privades (ASPs) quan existeix un sistema de
salut públic i gratuït? Aquest article desenvolupa i
contrasta un model teòric que prediu que les
persones més propenses a utilitzar els serveis
sanitaris compraran una ASP. Les dades del Regne
Unit ens diuen que el determinant d’aquesta decisió
és la preferència per la salut i no el veritable estat
de salut.
[+]

01/2015 - Els valors determinen l’estratègia de RSC de les empreses
familiars

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una estratègia que pren cada
vegada més importància per a qualsevol organització. No obstant això, en el
camp de l’empresa familiar, diferents autors han assenyalat la manca d’estudis
sobre el comportament d’aquestes empreses a l’hora de desenvolupar accions de
RSC. Aquest estudi suggereix que els valors diferencials i el grau d’implicació en
l’empresa familiar són determinants a l’hora d’escollir l’estratègia de RSC a
seguir.
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El treball analitza si les empreses familiars tenen comportaments diferencials a l’hora de
realitzar accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) mitjançant una anàlisi de les
diferències de valors en aquestes organitzacions. Específicament es respon a la següent
pregunta de recerca: quins són els patrons d’implicació en RSC a les empreses familiars i
quins valors els determinen? L’originalitat de l’estudi és l’exploració en profunditat de les
connexions entre els valors i el compromís en RSC de les empreses familiars i, des d’una
perspectiva més àmplia, l’explicació de com i per què les empreses familiars són
heterogènies en relació a la RSC. En particular, s’argumenta a favor de la importància de
la implicació de la família -en el sentit de la participació a l’empresa-, i la importància de
l’abast -en referència a les àrees de preferència per a la RSC- a les empreses familiars.
 
La recerca es basa en 12 estudis de cas d’empreses familiars a Catalunya a les que es va
preguntar sobre la importància de la RSC per a la competitivitat de l’empresa, el paper de
la família i dels diferents grups d’interès en la definició d’aquestes iniciatives, les
motivacions per fer RSC, i les prioritats de l’empresa a l’hora d’implementar aquestes
accions de RSC en les seves diferents àrees d’aplicació.
 
Els resultats de l’estudi demostren que una major participació de la família en l’empresa
familiar està associada a un nivell més alt de RSC. A més, els resultats posen de manifest
l’associació d’una major participació de la família a l’empresa amb alguns dels valors
analitzats i no amb uns altres: és el cas de la identificació i el compromís, que es troben
amb més intensitat en les empreses familiars que tenen un nivell d’implicació més alt. 
 
A més, aquesta major participació familiar sembla tenir un efecte positiu sobre una
inversió més equilibrada en la RSC, en el sentit de tenir intensitats similars per a tots els
tipus de RSC que es realitzen. L’abast de la RSC també ha estat analitzat i mostra que
l’àrea d’aplicació on les empreses més centren la seva atenció és la RSC relacionada amb
els empleats, seguida per la RSC dedicada a la comunitat, la RSC ambiental i, finalment,
la RSC relacionada amb el mercat.

La principal contribució d’aquest estudi per a la gestió de les empreses familiars és la
visualització  de com el nivell de participació de la família -no només en termes de
propietat, sinó també en termes de la participació real- és  la forma de transferir els
valors familiars a l’empresa, i d’aquesta  manera, reforçar les possibles virtuts
específiques d’aquest tipus d’organitzacions que poden donar lloc a millors pràctiques de
RSC i millors resultats per a l’empresa.
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