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Introduc:c:ió:Els problemesque planteixenles EP a l'Eoonomia

Assignatura
ECONOMIA I GESTlÓ DE L'EMPRESA PÚBLICA

Curs Cicle Quadrimestre
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Tutoria:
Dilluns i dimecres de 12.30 a 14,00 h

PROGRAMA

RESUM TEMATIC

Partint de I'idea de que els dos trets diferencials basics de les empreses públiques envers les
privalles són: 1) que en tant que públiques el seu objectiu general de gestió no necessliriament
hauria d'esser la maximitzaeió deis beneficis; i 2) que freqüentment són utilitzades pels poders
poIíticsper a detenninats objectius macroecooómicso socials, I'assignaturaIborda per una banda la
questió de la defmici6 de eriteris socialment optims de Ifttió -i d'avaluacló d'aquesta ICStió
des de l'AdministnlCió Pública "propietaria"·, segons sigui la situaeió de I'empresaenvers els
mercats; i. per a1trabanda, s'examina el Cunei_meat de les EP a la pridic.. les retadons
Adm~titalar I DireuitHle-l'empresa-pública (relacions jerirquiques, meeamsmes de
control. fixació d'objectius;utilitzaeiód"'incentiusIIigatsa1sresultats de la gestió, ...), i la qiiestió
de refKifllda Konilma comparativa observada enven les empreses privades, tat fent
referenciaal que ens monstrenal respecte les investigacionsempíriques.

En sintesi. es treballa en primer IIoc el que s'anomena usualment Kooomia normativa de
I'ernpresá pública. i, en segon 11oc.I'CCOIIomiapositiva de rempresa pública; tot precedit de dos
capitals de descripció empinca per a centrar els conc:eptes.

TEMES:

lJescripció:

l. TIPOLOGIA DE LES EMPRESES PUBLIQUES (EP)
l. Paises industrialitzats

2. Paises ea vies de deseavoluplllllftlt

2. CAUSES QUE EXPLIQUEN L'EXlSTENCIA D'EP A LES ECONOMlES DE MERCAT
1, Plisos Industrialitzats
2. Paisos en vies de desenvolupament,

3. TEORIA DE L'OPTIM SOCIAL PEL QUE FA AL CRlTERl DE GESTIO DE LES
EMPRESES (1)

l. Aprollimadó basada en 1'~uU;6rl¡HIrcúd
2. Elitiflll:ia de lestió i elitientia d'estala
3. El triteri marginalista quan es donen Konomies d'estala en la industria
4. ApflIdill instnmental: ModeIs som elcrnnportlIme'" úIs costos ""itllris ú la

mtpr't!Sn.

4, TEORlA DE L'OPTIM SOCIAL PEL QUE FA AL CRITERI DE GESTIO DE LES
EMPRESES (U)
l. Aprollimació basada en el model clissic de 1'.iLlibri gmD'tll.
Z. Aplicaeió de les eondicions IftIerals d'opdm a lalfttió de les empreses.

• Formulacióbasica:Eficiencia assignativa i eficiencia productiva .
• CoodicionsnecessAries(restriccions)per a que el mten marginaJistagaranteixi un
Optim..
• ImplicacionspeI que fa al resultat (beneficiso perdues) que obtindri com a

conseqüencia I'EP.
3. La "tesi dissica" respede al criteri mal'linalista de 'lad6 optima'.

.: El tOpícdeIscostos mitjos decreixents en el cas d'EP i la qüestÍó de la
subvenció Qssignativa).

• Discusió.

S. APUCACIONS DE LA TEORlA MARGINALISTA SOBRE EL COMPORTAMENT OPTIM
D'UNA EMPRESA

l. La mi de "operar amb perdues a nrt termini" • Discusió.
• La situació d'empresa mal dimensionada
• el problema tecnic de les unitatsde producció (plantes) de caplCÍtatfin

2. El "problema del pont": casos d'indivisivilitats n-ante i planta de capacitad fin ell
post.

3. Volúm. de servei 1preus .ptims en el Irtlll$port JlfÍ6Iic.
4. Volums de servei i PftUS optims en casos de producdons amb demanda que

presenta pnúJtIn """, ••

6. FORMULACIONS MARGINALISTES"SECOND BEsr SOBRE EL CRITERl
SOCIALMENT OPTIM DE GESTIO DE LES EMPRESES

l. El "Second Best"
2. El p1_tejament estlndar del "Setood bet" relatiu a les EP

• EP en competenciamonopolisticaamb d'a1tresde privades
• Interpretaciói generalitzaeióde les conclusions.

3. El "Setond bet" quan .'introdueillen ratriccions sobre eIs raultats fmancen a
obtenir per les empreses ("preus Ramsey·Boiteaull").

7. ADAPTACIO DE LA TEORIA MARGlNALISTA DE L'OPTIM A LES CONDICIONS
HABITUALS DE LES ECONOMlES DE MERCAT REALS

l. EII mercats mal estaD en equilJibri ni s6n perfettameat tompetidus
• del model de "competenciaperfecta" al de "mercats d'estruetunl competitiva".



• Les taxes de beneficis no són identiques entre les empreses de I'economia
2. Certes EP generen extemali •••• positives.
J. Puar a considerar la res" de treta importaD •• de les ecooomies raIs:

·Atur

• Intervencions directos del govem sobre les EP
• Comer(: exterior,
• Sistema fiscal

4. Definici6 de I'optim ea el cas d'EP per a quioes produccioas DO eüteiJ¡ propiament un
mercat

8. CRITERlS DE GESTIO OPTlMA, EN TERMES DE VARIABLES EMPRESARlALS

TlPIQUES

l. Les dificulta •• d'cs"blir i aplicar citeris de pstió expresats ea termes mar¡inalistes
de preus i costos unitaris.

2. Les coodicioos te6riq_ de &estióóptima, en termes de tues de benefici sobre vendes
J, Traducció de les coodicioas te6riques, seaoos quioa sipi la situaeió de mercat de les

EP.
• EP monopoIi; senselamb subsUtuts directes
• EP operant en \DImercat d'estruetura competitiva
• EP operant en competencia monopoIistica

4. Criteri de pstié ea el cas d'EP mooopoli que cenen extemali •• ts positiva

Econo"",, posiliWl

9. LES EP I ELS OBJECTIUS EX1'RA·PRODUCTIUS

l. La utililzació de les EP -peis poden polítics- per a objedius de poIitica ecooomica
o social:

• EP utilitzades com instruments per a objectius IIIICIOeCOIIOmiCS
• EP subjectes a obligacions de servei
• El ea concret de les EP que vene obligades a aplicar preus poIitics

2. Les tesis més corrents sobre les avaatatps comparativa de les EP, en tant que
mlromeats de poIitica macroeconomica i sedaL

3. Les tesis desfavorables a utililzar les EP com _Iro_ts de poIitica
macroeconOmica i SKiaL

10. MODIFICACIÓ DELS CRlTERlS DE GESllÓ SOCIALMENT ÓPI1MA, EN EL CAS
D'EP UTlUTZADES PER A OBJEcnUS EXTRA-PRODUcnuS

1. L'eafoe ••.•dicional : empresa amb objectins múltiples
2. L'eafoe deis "costos 4'ÍIIIl!\Ie"dó"

3. El cu de la ra,ació -al'EP- d'un objectiu es.tn-productiu p"/ermllll de
l'ej1dhrcÍtl.

4. El cas d'EP subjectes a aplicar pmu poIítkI.

11. FUNCIONAMENT 1 CONTROL DE LES EP

l. El control de les EP a difereats PlÜlOl: control eovenwneatal, control
parlameatari, 1d' altres.

2. ReIacions Directius de I'EP I Admlnistnd6: el "maaqement" obsena. a les EP
3. Les tesis sobre la meeor efKieac:iaproductiva de les EP (ea comparad6 a les

privades).

12. LA OPTIMITZACIÓ DE LA EFICIENCIA, A LA PRÁCTICA

l. La THrÚI de l'AghtCÜI i la seva aplicació a l'aoiIisi del fudcionament de les EPs
2. Les coodidons fonoals per a una &estióeficient.
J. La flUCió d'objectins quaoti •• tius aIs tlgellls públics, com coodici6 oecessiria.
4. 'onnula d'iaceDtins per ••• tlgmb públics.

13. EFICIENCIA ECONÓMICA OBSERVADA
l. Avaluació de l'eflCiencia d'una EP:A

• Eficiencia absoluta; efieieneis comparativa EP/empreses privades
• El problema prlictie derivat deis possibles condicionaments extra-productius.

2. Instrumen •• analitics per a mesurar l'ej'wintCÜIprot/IIctiN de les empreses.
3. Evidiocia empírica sobre eflCieociaecooomica comparativa EP I empreses

privades.

14. LA PRlVA11TZACIÓ D'EPs

l. Objectins penepits: Perqué privatitzeo els eoveras !
2. EIs procnmes de privatilzació: Paaorama ÍDterDacional
J. Les privatitzacions a EspaaYL
4. Resul"ts: Canvis obsenats ea EP privatilzades

IS. LES "NOVES EPs"

l. Gestió auto •• ma "empresarial" d'activitats tradiciouls de I'administnció
pública

2. Experiencia •••

BIBLlOGRAFIA

• "La teona económica llplicada a las em¡)fesas públicas" , J. Vergés; (publicació d'edieió interna,
que oobreix els temes 3 a 8 (Economia normativa).

• "Economia de la empresa pública" , REES, R (Ed, IEF);

• "Notas sobre economia positiva de las empresas públicas" (publicacions d'edieió interna, per
capitols, oobrint els temes 9 a 1S).

• Lectures especifiques per a determinats temes (en anglés.francés i caste1!a): s'assenyalaran
a classe.

AVALUACIÓ

Examen eserit, més presentaeió d'\DI trebalJ de curso opcional; cas d'optar per la realitzaeió del

treba1J, la nota fina! estar8 formada en U3 per la de I'eximen -sempre que aquesta sigui superior a
4- ien 1/3 per la nota del trebaIL


