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TEMES D'ADMINlSTRACIÓ 1ECONOMIA DE L'EMPRESA

(ctlrs 96-97: ANAL/SI DE LA RENDlBIL/TAT I DE LA PRODUCrlJ-7TAT)

PROGRAMA

RESUM TEMÁ TIC

L'assignatura esta orientada, des d'una perspectiva empírica, a I'analisi del comportament
economic de les empreses a partir, principalment, deIs comptes que estan obligades a elaborar
periódicarnent (balan~os i estats de resultats). Pretén familiaritzar l'a1umne amb I'ús de
conceptes basics com re"dihilifaf, prodtlcfil'ifaf, "i\'ell d'ocllpació, ¡"dex de prellJ, "mix"
comercial, i subministrar-li uns instruments per poder. contestar preguntes com: Quines són les
causes rellevants de la variació observada en la rendibilitat de I'empresa "A"? ¿En quina
mesura ha inflult cada una d'aquestes causes? ¿Ha millorat la productivitat envers el periode
anterior? ¿Com ha inflult aquest fet en el resultat economic (en la taxa de marge. p.e. )? ¿Per
que ha augmentat (ho ha disminuYt)la productivitat respecte a I'any passat? ¿S'observa que
I'empresa "A" té una productivitat més alta (o més baixa) que I'empresa "B"? ¿En quant a
millorat la productivitat del sector alimentari espanyol durant el darrer any? ¿L'increment
salarial del sector de transformats metalics ha estat relativament superior o inferior a
I'increment de la seva productivitat ?

Pre-requisíts:

L'ortentaci6I el traetament adopta! no pressuposa altres coneixements previs que els propis d'un
prtmer ciele de Ciéncies Económiques (ADE o ECO), encara que, el fet que l'alumne estigui
prévlament familiaritzatamb la utilitzaci6i interpretaci6 d'estats financers facilitani el seguiment
de I'assignatura. Per exemple, haver cursat préviament: "Análisi d'Esfafs Financers" (alumnes de
ADE)o "Análisi Económico-Financera de /'Empresa" (alumnes de ECO) . O bé lIegir previament
un tex! Introductortsobre el tema, com: URIAS,Jesús (1991) Análisis de Estados Financieros.
McGraw-Hill.

Orientací6:

Aproximadament el 40 % de les hores leetives seran de practiques. S'estima que, a més de
l'asslsténcia a e1asse, cal que I'alumnedediqul un mínim de 3 hores a la setmana a I'estudi, des
del comen~inent. Cada grup de 2-3 alumnes realitzara un treball d'aplicació amb dades reals
d'una empresa o sector, al lIargde tots els temes del programa. Per a la realització del treball.
caldra familiarltzar·seamb I'ús d'algun programa d'ordinador tipus 'fullde cálcul' (Excel o Lotus)
Els resultats del treball hauran de ser exposats a classe.

l. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ D'UNA EMPRESA DES DE L'EXTERIOR:· FONTS
D'INFORMACIÓ BÁSICA

I . I El BAI.ANC;m: SITIJACJÓ:estructura estlindard; criteris implicits; interpretacio.
1.2. El CUMPleDERESULTATS:estructura estandard; costos unitaris I costos imputats;
1.3 La perspectiva de I'anlilisiexterna: objectius; possibilitats; limitacions.

2. QUADRE DE VARJABLES ECONÓMICO-COMPT ABLES PER A L'ANÁLISI
2. I Variables normalitzades per al BALANC;;variables compostes; "ratios· blisiques.
2.2 Traducció/resum d'un balan~, en termes de les variables definides.
2.3 Variables normalitzades per a I'ESTATDERESULTATS;
2.4 Traducció/resum d'un estat de resultats, en termes de les variables definides
2.5 Els actius i resultats aliens a I'explotació
2.6 Els resultats extraordinaris

3. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT ECONÓMIC : LA TAXA DE RENDmILlT AT

3. I El concepte de rel1dihilitat d'una empresa, i les seves diferents versions
3.2 Models d'anlilisi factorial simple de la re"cJibílitaf

4. ANÁLISI DINÁMICA: CANVIS EXPLlCATS PER CADA VARJABLE DETERMINA.l\lT

4.1 Metode de les diferencies; mefode deIs promitjos

4.2 Métode de les taxes de variació; index i taxa de variacio d'una variable temporal;
el mefode de les 'faxe,f de varíadó cOIlf¡"lIa'

s. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDIBILlTAT, PER ETAPES (1)
s. I Limitacions deIs models d'analisi factorial simple
5.2 La re"dihilitat deIs ,'api'als propis i I'efecte pala"ea
5.3 Part de la variació de la rendibilitat explicada per cada variable determinant

6. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDlBILlTAT, PER ETAPES (11)
6. I Analisi de la re"dihilitaf de l'empre.'lO

6.2 Analisi de la rel/(Jihilitaf de I'explofadó

6.3 Part de la variacio de la rendibilitat explicada per cada variable determinant

7. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDlBILlT AT, PER ETAPES (11I):
7. I Analisi de la faxa de marge "e'; variacio explicada per cada variable determinant
7.2 Aplicació conjunta, com a model explicatiu global
7.3 Part de la variació d'una taxa de rendibilitat explicada per cada variable elemental

8. QUE S'ENTÉN PER PRODUC'TIVITAT

8. I El concepte de prodllcfil'i'af d'una empresa. i les seves diferents versions
8.2 Models de mesura de la productivitat

9. LA PRODUCTIVITAT COM A VARIABLE EXPLICATIVA DE LA TAX.-\ DE \l·\R(j! (1,

9. J Mesura de la Producti"itat a pan ir d-.:Isestats comptables: Model i temlinol(lgia
9.2 Aplicació del model a I'analisi de la taxa de marge brut
9.3 Determinació de I'efecte atribuible a cada variable determinant



10. LA PRODUCTlVIT AT COM A VARIABLE EXPLICATIVA DE LA TAXA DE MARGE

(11)
10.1 El c81culdeis índex de preus, a la practica
10.2 Els ílHiexde Iwiació de la prodllclivilat per a cada factor; significat especific
10.3 Determinació de I'efecte (sobre la taxa de marge) de la variació de la productivitat de cada

factor.

11. EXTENSIÓ DEL MODEL D'ANÁLISI DE LA PRODUCTIVlT AT

11.1 Aplicació a l'anaJiside la laXa de costos Ilo-imputats, flXOS

11.2 Aplicació a l'anaJiside la taxa de costos IlO-imputats, WlI'iables
11.4 Aplicació del model a una única laxa de costos.
11.5 Aplicació a la comparació de la produetivitat entre dues empreses

12. PRODUCTMT AT DEL TREBALL I PRODUCTIVlT AT DEL CAPITAL.
12.1 Productivitat i "ivell d'ocllpació del factor trebaU (i d'altres factors semi-fixos)
12.2 Productivitat per hora treballado i nivell d'ocupació: atribució d'efeetes
12.3 Elements que poden fer variar la prodllctivilat per hora treballado; productivitat

i qua1itat de vida.
12.4 CaJcul i interpretació de I'index de variació de la productivitat de l'Immobilit:at
12.5 Interpretació de I'index de variació de la productivitat en el cas d'un cost variable

tipus 'Comissions' .
12.6 La inevitable interdependencia entre els indicadors de produetivitat parcials
12.7 Efeetes induit5:productivitat apare"t vs. prodllctivitat real.

13. APLlCACIÓ GLOBAL DELS MODELS DE RENDIBIJJTAT I DE PRODUCTJVITA T

13.1 El model explicatiu conjunt: La productivitat com a variable determinant de la
rendibilitat.

13.2 Part de la variació de la rendibilitat explicada per una de les seves variables
elementals.

13.3 Aplicacions del model conjunt a simuJació (estudis prospectius): simulació directa
13.4 Aplicacions del model conjunt a simulació (estudis prospectius): simulació inversa

14. ESTUDlS EMPÍRlCS DE RENDIBILITAT 1 PRODUCTIVITAT

14.1 Presentació deis treballs fet per cada grup d'alumnes

•••

BIBLlOGRAFIA

• PRIOR., D.lVERGÉS, lNILARDELL, l., (1993): La evaluación de la eficiencia en los
sectores privado y público. Instituto de Estudios Fiscales, (capítols 1,3 i 6).

• VERGÉS, 1.: An¡ilisis del funcionamiento de las empresas: .Jll;,~!)labilidaJLJL,ª
productividad. Publicació de la Facultat. (equivalent als capitols I i3 deltext anterior):

• Exercicis (Publicació de la Facultat)
• Lectures (Publicació de la Facultat)

A/~4LU4CJÓ

Examen final escrit, 50 % de la nota (posant I'ernfasi en els aspectes conceptuals bisics de cada
tema, més que en els aspectes estrictament quantitatius o de c81cul). Avaluació de la participació
indivi~ual a les practiques, 20 % de la nota. Avaluació del treball d'aplicació alllarg del curs (grups
de 2-3 alumnes), 30 % de la nota.

C4LENDARI

Hom preveu dedicar una mitjana de dues sessions a cada tema del programa.


