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RESUM 

 

Aquest treball consisteix a realitzar un anàlisi econòmic i financer de les tres 

grans empreses distribuïdores online: Amazon, Alibaba i eBay. 

 

Inicio la recerca buscant informació d’aquestes empreses: el seu funcionament, 

sistema logístic, com es realitzen les compres i les vendes, els plans de 

màrqueting que realitzen... 

 

La part més important del treball es basa en la comparació econòmica i financera 

d’aquestes empreses. Per poder dur a terme aquest projecte he analitzat els 

comptes de balanç, a partir dels resultats obtinguts he realitzat les ràtios 

financeres, he calculat la rendibilitat econòmica i les pèrdues i els guanys de 

cadascuna de les empreses anteriorment anomenades, per poder obtenir els 

beneficis i poder saber quina empresa és la més robusta i quina és la més 

rentable. 

 

Aquest estudi completa dos àmbits d’actuació. El dinàmic per veure l’evolució de 

les empreses d’un any a l’altre i l’estàtic per poder escollir la millor empresa de 

l’últim any comptable que es pot estudiar.  

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo consiste en realizar un análisis económico y financiero de las tres 

grandes empresas distribuidoras online: Amazon, Alibaba y eBay. 

 

Inicio la búsqueda investigando información de estas empresas: su 

funcionamiento, sistema logístico, como se realizan las compras y las vendas, 

los planes de marketing que realizan… 

La parte más importante del trabajo se basa en la comparación económica y 

financiera de estas empresas. Para poder llevar a cabo este proyecto he  
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analizado las cuentas de balance, a partir de los resultados obtenidos he 

realizado las ratios financieras, he calculado la rentabilidad económica y las 

pérdidas y las ganancias de cada una de las empresas anteriormente 

mencionadas, para poder obtener los beneficios y poder saber qué empresa es 

la más robusta y cuál es la más rentable. 

 

Este estudio completa dos ámbitos de actuación. El dinámico, para ver la 

evolución de las empresas de un año a otro y el estático, para poder elegir la 

mejor empresa del último año contable que se puede estudiar. 

 

ABSTRACT 

 

This work consists of an economic and financial analysis of the three big online 

distribution companies: Amazon, Alibaba and eBay.  

 

I started the research looking for information on these companies: how they work, 

logistics system, how to make purchases and sales, marketing plans that they 

carry out...  

 

The most important part of the work is based on the economic and financial 

comparison of these companies. In order to carry out this project, I have analysed 

the balance sheets, based on the results obtained, I have made the financial 

ratios, I have calculated the economic profitability, and the losses and profits of 

each one of the companies previously named to obtain the benefits and know 

which company is the most robust and the most profitable. 

 

This study completes two fields of action. The dynamics to see the evolution of 

the companies from one year to the other, and the static to be able to choose the 

best company of the last accounting year that can be studied.
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1  Motivació 

 

El meu entusiasme per l’economia ha estat clau en la tria d’aquest treball de 

recerca. 

  

Aquest treball és més extens del que marquen les bases del TdR pel fet que 

inclou dues recerques. Una és l’evolució de les empreses estudiades dels dos 

últims anys comptables, i, l’altra és la recerca de quina és la millor empresa de 

l’últim any comptable. 

 

A quart d’ESO a les Escolàpies de Figueres em van oferir aquesta assignatura 

en forma d’optativa, em va despertar una curiositat que no havia tingut fins a 

aleshores, el primer any vaig estudiar què era l’economia, per a què servia i quan 

s’aplicava a la vida quotidiana. A primer de batxillerat he fet economia i economia 

de l’empresa i des d’un principi ja sabia que el meu treball de recerca volia que 

estigués relacionat amb l’economia. 

 

Amb el tutor vam pensar un tema que m’agradés i que fos molt ampli ja que 

requereix buscar molta informació de diferents fonts.  

 

Jo tenia clar que volia fer alguna cosa del comerç electrònic, vendes online, els 

sistemes logístics de les empreses, el seu funcionament…  

 

Finalment, vam decidir fer un anàlisi econòmic i financer dels tres gegants del 

comerç electrònic que són Amazon, Alibaba i eBay.  

 

La meva principal motivació per realitzar aquest treball ha estat la curiositat que 

tinc per aprofundir i submergir-me en aquestes grans empreses i com han arribat 

a ser el que són avui dia. 
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La dificultat que he tingut, ha estat fer l’anàlisi econòmic i financer i la comparació 

econòmica en tots els aspectes; tant els balanços anuals, com les ràtios 

financeres, les pèrdues i els guanys, entre altres, de les empreses, que no 

n’havia sentit a parlar mai.  Per poder fer el treball, vaig haver d’estudiar i 

entendre els sis primers temes del llibre d’economia de l’empresa de segon de 

batxillerat, i així poder fer una bona comparació econòmica i financera.  

 

Per últim, dir que m’entusiasma l’economia i vull aprendre el màxim d’aquesta 

matèria. 

 

1.2  Objectius 

 

1. Saber quina és la millor empresa de distribució online. 

2. Fer una comparativa econòmica i operativa entre les tres empreses més 

grans del sector online: Alibaba, Amazon i eBay. 

3. Conèixer com funciona una empresa online i totes les seccions que té. 

4. Saber gestionar els estats financers de les empreses. 

 

1.3   Metodologia 

 

Aquest treball consisteix en l’estudi dels tres gegants online que són Amazon, 

Alibaba i eBay ja que són els que tenen més vendes i els més globalitzats.  

La comparació operativa consisteix en estudiar el funcionament de cada una 

d’aquestes empreses; el sistema logístic, com es realitza una compra i els 

passos a seguir, com es realitza una devolució online, les promocions, ofertes, i 

la fidelització de clients que tenen les empreses incloent els plans de màrqueting 

i finalment com l’empresa et fa arribar el producte que has comprat a casa amb 

un temps molt reduït.  

Cal tenir en compte, que cada empresa gestiona diferent les seves vendes, tenen 

diferents sistemes logístics, tenen diferents mètodes per fidelitzar clients etc. 

La comparació econòmica consisteix en trobar els balanços anuals de cada 

empresa, a partir dels balanços trobar les pèrdues i els guanys anuals de les  
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empreses, els beneficis nets, les ràtios financeres i els indicadors de la rendibilitat 

de l’empresa. 

 

Per poder fer una bona comparació entre elles, per saber en quin punt es troben, 

per fer un anàlisi economicofinancer, i per, finalment, trobar d’aquestes tres 

empreses quina és la millor en tots els aspectes. 
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2.  COMERÇ ELECTRÒNIC 

 

S’entén com a comerç electrònic l’activitat de compra i venda de productes i 

serveis a través de mitjans electrònics com Internet, aplicacions i altres xarxes 

informàtiques.  

El comerç electrònic amplia de manera exponencial les possibilitats d'accedir a 

botigues, catàlegs i serveis de compra de tota mena: des dels productes més 

clàssics com programari, música, llibres o entrades per espectacles, fins a 

activitats més complexes com organitzar viatges (bitlles d’avió, hotels, reserves 

de cotxes o paquets integrats) , anar al supermercat, subscriure una hipoteca... 

Gairebé tot el que pensem ho podem trobar i comprar per Internet.  

Espanya és un dels països importants en les vendes online. La deslocalització1 

del punt de venda i la reducció de costos són alguns dels aspectes positius de 

l’e-commerce2.  

El ràpid desenvolupament que està tenint el comerç online s’explica per:  

Les grans distribuïdores que inverteixen en aquest tipus de venda, obliguen a les 

distribuïdores més petites a seguir aquest model per continuar competint, sinó 

es quedaran obsoletes. 

També, per un desenvolupament tecnològic, les empreses especialitzades en 

programari i solucions gràfiques poden oferir unes solucions per a petites i 

mitjanes empreses (PIME) que econòmicament s’ho puguin permetre i ho puguin 

veure com una inversió, la millora de les condicions de seguretat també afavoreix 

aquest canal de venda. 

  

 
1 Deslocalització: procés mitjançant el qual una de les fases de la cadena de producció, o tot el procés, se 

situa fora de l’espai tradicional on és primerament localitzada una unitat de producció. 

2 e-commerce: comerç online 
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Els clients cada vegada tenen més confiança en aquest canal de venda perquè 

cada vegada és més segur i fiable. 

2.1  Evolució del comerç online 

Els primers orígens del comerç electrònic es troben a finals del segle XIX quan 

un botiguer d’uns grans magatzems va crear un catàleg de venda dels seus 

productes mitjançant correu postal. Va ser Aaron Montgomery. Ell volia arribar 

més lluny i expandir el seu negoci. Va crear un catàleg d’una sola pàgina i vint 

anys més tard, aquest catàleg ja tenia 540 pàgines amb més de 20.000 

productes. Va ser el primer empresari que va revolucionar la venda a distància. 

Als anys 60, la marca Estatunidenca Ford, va introduir un nou mètode de vendes, 

el “telemàrqueting”. Un telèfon i uns operadors, van ser suficients per vendre els 

productes a clients, que els extreien d’una base de dades. El baix cost que 

suposava la utilització del telèfon, va ser un èxit. 

A principi dels anys 70, van aparèixer els primers ordinadors, que intercanviaven 

dades com per exemple compres i factures, eren dades molt bàsiques. 

Durant aquests anys va sorgir la televenda, és a dir, la venda a través de la 

televisió. 

Als anys 90 es van crear les primeres botigues online, amb l’aparició d’internet i 

les conegudes world wide webs (www3). Així, es va introduir la venda de serveis 

a través de mitjans electrònics. Els últims anys, s’han ampliat les possibilitats 

d’accedir a catàlegs, botigues, i serveis de compres, des de fer un crèdit per 

internet, fins a productes més clàssics.  

L’objectiu del comerç online és la compartició d’informació comercial, l’ampliació 

del mercat, el manteniment de les relacions comercials i la fidelització dels 

clients. Internet ha estat clau per poder dur a terme les activitats de compra-

venda online, sense donar importància al temps ni a la distància. 

 

 
3 www: Són les inicials que identifiquen el sistema de documents d’hipertext que es troba 

enllaçat entre si i als quals es pot accedir mitjançant internet.   
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2.2  Models dels comerç electrònic 

Podem trobar diferents tipus de comerç electrònic depenent del producte o 

servei, la finalitat, tipus de plataforma, destinatari… Un dels factors més 

importants per classificar el comerç electrònic són les diferents parts que hi 

intervenen. Els principals models són: 

 

I. Empresa → Empresa 

II. Empresa → Consumidor 

III. Consumidor → Consumidor  

IV. Empresa → Empresa + Empresa → Consumidor  

 

I. Empresa → Empresa: (B2B) (business to business) 

 Aquest model inclou les transaccions comercials entre empreses, on una 

empresa es dedica a la distribució d’articles en grans quantitats i l’altra es dedica 

a la venda minorista, al consumidor final. 

Simula el comerç majorista, però la diferència és que les transaccions es 

realitzen per internet.  

 

II. Empresa → Consumidor (B2C) (business to consumer) 

El més habitual entre els comerços de proximitat, quan la transacció comercial 

es porta a terme a través d’Internet (una pàgina web, botiga digital, 

marketplace...). Avui dia, és el model que més es relaciona amb el concepte de 

comerç electrònic.  

 

III. Consumidor → Consumidor (C2C) (consumer to consumer) 

Aquest tipus de comerç electrònic, posa en contacte diferents consumidors per 

a la compra-venda d’articles i, a través d’una plataforma intermediària, sense  
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exercir una activitat econòmica. Un exemple poden ser les aplicacions i 

plataformes web on els usuaris compren productes de segona mà a altres 

consumidors que ja no els utilitzen. És una transacció comercial entre persones 

físiques. Wallapop, MilAnuncions… 

 

IV. Empresa → Empresa + Empresa → Consumidor (B2B2C) (business 

to business to consumer) 

 

Aquest model agrupa els dos primers models de comerç electrònic, el business 

to business (B2B) i el business to costumer (B2C). Aquest model tracta de 

vincular a la transacció business to consumer (B2C) una nova empresa amb 

l’objectiu d’incorporar un valor més a un producte inicial. Un exemple d’aquest 

model serien totes aquelles empreses que des d’una mateixa plataforma venen 

productes o serveis d’altres empreses: Booking, eBay… 

 

2.3  Plataformes de comerç electrònic 

La plataforma de comerç electrònic és el mitjà que permet la comunicació online 

entre les diferents parts de la transacció. Una característica important de 

l’empresa és la plataforma amb la qual es desenvolupa l’activitat comercial 

online. Les plataformes més habituals són: les botigues online, els marketplaces 

o les vendes a través de xarxes socials.  

 

       2.3.1 La botiga online 

La botiga online fa referència a un tipus de comerç que utilitza com a mitjà de 

pagament una web o una aplicació amb internet. 

Normalment, una botiga electrònica és una plataforma electrònica que ven el 

producte, i es caracteritza per ser fàcil d’utilitzar, amb la informació del producte  
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molt detallada, amb una confiança directament relacionada amb la marca del 

negoci i amb un pagament que s’efectua a l’hora de fer la comanda.  

Perquè sigui una botiga online aquesta mateixa empresa no és indispensable 

que tingui una botiga física, pot tenir-ne o no. En cas contrari, quan es crea una 

botiga física, habitualment es fa una plataforma online on venen els mateixos 

productes però per la web.  

Crear una botiga online que funcioni i que tingui una productivitat alta, és molt 

complicat. Per una part, perquè requereix bastants costos fixes; un manteniment 

informàtic constant per garantir el bon funcionament de la botiga,  un bon disseny 

gràfic de la web... I, per l’altra part, si es tracta d’un comerç petit li costarà rebre 

un bon nombre de visites i aconseguir un bon posicionament a la xarxa. S’ha de 

tenir en compte que, si s’entra en el comerç electrònic significa un augment de 

la quota de mercat, però també suposa entrar en un mercat molt competitiu i amb 

molts competidors.  

 

2.3.2 Marketplace 

És un tipus de comerç electrònic que es tracta d’un lloc web on es venen 

productes de molts venedors diferents. Es podria comparar amb un “centre 

comercial” però mitjançant una web. Un exemple és Alibaba. 

Aquestes plataformes proporcionen als comerciants un “lloc” online per vendre 

els seus productes. Aquesta pàgina web té un disseny ben estructurat, amb uns 

sistemes de pagament eficaços i fiables.  

El marketplace és una alternativa per a les petites i mitjanes empreses. Aquestes 

petites i mitjanes empreses, si elles creen una pàgina de vendes online, els hi 

suposa un cost molt elevat, i també, com que no són reconegudes, no tindrien 

gaires vendes. Entrar en un marketplace permet l’accés a nous mercats i per 

l’empresa suposa uns costos relativament baixos.  

En un marketplace hi ha una gran varietat d’ofertes.  
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       2.3.3 Xarxes Socials 

Les xarxes socials són les últimes plataformes que s’han vinculat amb el comerç 

electrònic. Facebook, Instagram… són xarxes socials que habiliten promocions 

de compra online. Estar present a les xarxes socials és molt important per a un 

negoci. A més de representar un aparador a la xarxa, et permet crear o mantenir 

un canal de comunicació amb els teus clients i/o seguidors, i mantenir-los 

informats sobre promocions, ofertes o nous productes.  

Segons la Consulta de Valoració del Comerç de Proximitat del 2018 feta per 

l’Observatori de PIMEComerç, molts dels comerços (43,18%) que van tenir un 

augment de les vendes va ser gràcies a les noves tecnologies, aquest augment 

fou per les xarxes socials. 

Les xarxes socials són una gran eina, que pot atraure molts clients i moltes 

vendes. Actualment, si un usuari veu un producte en una xarxa social, aquesta, 

vincula el producte a l’usuari a la pàgina de vendes per facilitar la compra 

d’aquest.  

 

2.4 Avantatges de les botigues online 

       2.4.1. Reducció de costos i abaratiment del preu final 

Una botiga online per si mateixa no necessita disposar de cap espai físic de 

venda, amb la qual cosa s’estalvia el lloguer de l'establiment, la llum i altres 

impostos associats. L'únic que es necessita és un ordinador des d'on poder 

gestionar les comandes i l'atenció al client, així com un magatzem (recomanable) 

on desar els productes, tot i que cada vegada hi ha més empreses que funcionen 

mitjançant dropshipping4 

 

 

 
4 Dropshipping: és un model de negoci basat en la venda a través d'Internet de productes que no es 

posseeixen en estoc, mitjançant acords i negociacions amb el fabricant o majorista, perquè sigui aquest el 
que els enviï directament al teu client final. 
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        2.4.2 Deslocalització del punt de venda 

Una botiga online pot vendre productes a qualsevol part del món, sense la 

necessitat que el comprador es desplaci a la botiga. D'aquesta manera, l'abast i 

les possibilitats de venda es multipliquen.  

 

       2.4.3 Una botiga oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any 

A diferència de les botigues físiques, que només poden vendre quan aquestes 

resten obertes, la botiga online està disponible sempre sense interrupcions.  

 

       2.4.4 Major control del procés de venta 

Una botiga física resulta més difícil estudiar perquè marxen els compradors. En 

canvi, a Internet disposem d'eines que mesuren l'experiència de compra de cada 

visita, la qual cosa ens permet saber on i perquè abandonen els usuaris, i així el 

venedor pot cercar millores. 

 

       2.4.5 Interacció i feedback5 dels clients 

Permet establir un nou canal de comunicació amb el client, una informació molt 

valuosa per a la botiga. 

 

       2.4.6 Accés a un mercat global 

El comerç electrònic no coneix fronteres geogràfiques, la globalització és a 

l’abast dels països centrals.  

 

 

 
5 Interecció i feedback: Pot ser la reacció, resposta o opinió que ens dóna un interlocutor com a retorn 

sobre un assumpte determinat. 
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2.5  Desavantatges de les botigues online 

 

       2.5.1 Privacitat i seguretat 

Tot i la seva millora constant, encara trobem forats de seguretat en el pagament 

per Internet i privacitat de les dades. Els clients han de tenir la certesa que el 

pagament és garantit abans de la compra. Es pot resoldre millorant la protecció 

del pagament i així, el pagament no serà un impediment per efectuar compra. 

 

       2.5.2 Intangibilitat 

Els consumidors no poden mirar, provar o tocar el producte abans de comprar-

lo. A molta gent li fa por que el producte no sigui tal i com l’han vist a Internet: 

"Pensava que era més gran", "Es veia d'un altre color", "No sé aquesta talla si 

m’anirà bé" etc. 

 

       2.5.3 Desconfiança a empreses desconegudes 

El fet de no saber qui és el venedor pot generar una certa desconfiança que 

l’empresa haurà de guanyar-se. El disseny web, els continguts de qualitat i 

els certificats SSL6 Són alguns dels factors per augmentar la confiança de 

l'usuari. També pot augmentar la confiança del comprador si els comentaris de 

la pàgina web són positius. 

 

       2.5.4 Servei post-venta complex 

Un dels principals frens de compra és la dificultat de devolució o, a l'hora de fer 

reclamacions. En aquest sentit, molts usuaris se senten desemparats per la 

impossibilitat d'anar físicament a cap botiga. D'altra banda, si deixem clares les  

 
6 SSL: (Secure Sockets Layer o capa de connexió segura) és un estàndard de seguretat global que 

permet la transferència de dades xifrades entre un navegador i un servidor web. 

https://www.avellanadigital.com/ca/m%C3%A0rqueting-de-continguts


Els gegants de la distribució online:                                                                   
Comparativa econòmica i operativa                                                               
 

16 
 

 

possibilitats de devolució i els passos que s’han de seguir per tornar un producte, 

els usuaris se sentiran molt més segurs davant la compra. Si la pàgina web està 

ben explicada com s’ha d’efectuar una devolució, no hi ha d’haver cap problema. 

 

        2.5.5 L’espera del producte 

Una altra barrera en la compra online és haver d’esperar uns dies fins que arribi 

la comanda. Moltes vegades això no suposa cap inconvenient, però d'altres, 

l'usuari no pot esperar 24-48 hores. Tot i aquest inconvenient, ja hi han empreses 

que fan arribar la comanda ràpidament. 
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GEGANTS DEL SECTOR 

 

3. Amazon 

 

3.1. Introducció 

 

Amazon és una companyia estatunidenca amb seu a Seattle, Washington. Va 

ser una de les primeres empreses en vendes on-line. La seva funció és 

principalment ser un dels marketplaces més importants del món, però també 

realitza funcions de retailer7. 

 

El lema d'Amazon és From A to Z (traduït al català  "De la A a la Z"). El significat 

d’aquest lema és que en aquesta empresa hi ha tots els productes. Ho compara 

amb el diccionari ja que el seu ordre és alfabètic. 

 

Els principals magatzems que Amazon té a Espanya es situen a San Fernando 

de Henares, Madrid. És actiu des de 2012, té 60.000m2. Aquest centre logístic 

té emmagatzemat 4,3 milions de productes. I l’altre, a Prat del Llobregat, 

Barcelona. Es va construir l’any 2016 i té 200.000m2. Amazon té magatzems 

distribuïts a Europa, Amèrica, Àsia i  Àfrica. 

 

Una tècnica habitual de màrqueting d’Amazon, és que una vegada el client ha 

entrat a la seva pàgina web, el reconeix pel nom i pel que ha buscat, i després 

apareix publicitat al consumidor segons els productes que ha cercat perquè és 

el que se suposa que agrada al comprador. 

 

 

 
7 retailer: Són aquelles empreses que es caracteritzen per comprar grans quantitats de productes 

per vendre’ls a particulars. 
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Imatge 1: Logotip d’Amazon 

 

 

Font: 

https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19K

nPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Am

azon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-

img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-

rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM: 

 

3.2 Sistema logístic 

 

A. Particulars que venen a Amazon: 

Amazon no només ven els seus productes sinó que també minoristes i venedors 

particulars poden utilitzar la web d’Amazon com a punt de venda. Els minoristes, 

a més a més de vendre els seus productes a les seves pàgines web, utilitzen la 

d’Amazon. És a dir, Amazon lloga un espai per venedors”.  

 

Per vendre a Amazon primer s’ha de decidir què es vol vendre. Després, s’ha de 

triar un pla de venda, perquè Amazon es beneficiï d’aquest espai que lloga, els 

venedors poden, o pagar 39 euros sense iva cada mes, o bé pagar 0,99 euros a 

Amazon,  per cada compra que li realitzin. El tercer pas, ja és registrar-se i 

començar a publicar, per registrar-se s’ha de crear una pàgina a Seller Central, 

la web on també es gestiona el compte del venedor. Per completar el registre es 

necessitarà una targeta de crèdit, un número de telèfon, les dades de l’empresa, 

els titulars de l’empresa, les dades bancàries, entre d’altres.  

 

Després de registrar-se, es poden publicar els productes a Amazon, productes 

que ja estan a la web i altres de nous. Una vegada es ven l’article, hi ha diferents 

opcions per gestionar les comandes: 

https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19KnPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Amazon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM:
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19KnPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Amazon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM:
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19KnPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Amazon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM:
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19KnPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Amazon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM:
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTs4pw5o19KnPkrIDV5jL0Qkh_ZHA%3A1569347516822&sa=1&ei=vFeKXYn1Mbek1fAPuKyXiAc&q=Amazon&oq=Amazon&gs_l=img.3..0i67j0j0i67j0l6j0i67.148266.149586..150147...1.0..0.325.859.1j4j0j1......0....1..gws-wiz-img.....10..35i362i39j35i39.xh1xE3YkeTU&ved=0ahUKEwiJw5OKg-rkAhU3UhUIHTjWBXEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=rL9FMyI7ewOxtM:
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• Gestionar comandes: Es pot veure una llista de les comandes i detalls de 

la comanda que es selecciona a Seller Central. 

• Informes de comanda: El venedor rep informació sobre el processament 

de comandes. Totes elles, adjuntes en un únic informe. 

• Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS): Si el venedor té 

serveis de programació disponibles i comptes amb un pla Professional, el 

venedor pot fer servir l'API de Comandes Marketplace Web Service per 

obtenir informació sobre les novetats (incloent noves comandes) al seu 

compte de venedor.   

 

Quan un client fa una comanda i compra l’article del venedor, Amazon informa a 

aquest que hi ha una compra. Utilitzant la logística d’Amazon, el venedor pot 

decidir que Amazon s’encarregui de gestionar, fer la comanda i enviar el producte 

al client.  

 

Finalment, Amazon deposita el pagament al compte bancari del venedor i aquest 

envia una notificació al venedor quan el pagament s’ha efectuat. 

 

La possibilitat de poder vendre a Amazon, també és una tècnica de màrqueting 

ja que una persona venedora, si pot vendre productes personals a la web 

d’Amazon, llavors quan necessiti alguna cosa, en la primera empresa que 

pensarà serà Amazon. El benefici de l’empresa serà: si el venedor pot vendre a 

Amazon, aquest, quan necessiti quelcom comprarà a Amazon, i també es 

beneficiarà d’aquest impost que efectua l’empresa. 

Els avantatges del venedor són que si pot vendre els seus productes a través 

d’aquesta web, tindrà molta més demanda perquè avui en dia tothom coneix 

Amazon i és una de les companyies amb més vendes del món. 

 

Codi 1: Logística d’Amazon 
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 Font: https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-

ventajas.html?ld=AZESFBAFooter 

 

Codi 2: Logística d’Amazon 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-

ventajas.html?ld=AZESFBAFooter 

 

B. Realitzar una compra: 

 

El primer pas per realitzar una compra és entrar a la pàgina web d’Amazon, si el 

client no té cap compte, si vol comprar algun producte se n’haurà de crear un. 

Per crear-se un compte s’ha de prémer la pestanya “compte i llistes”, i després 

la pestanya “començ aquí”. Una vegada omplert el registre i el comprador ja 

tingui compte, a la pàgina principal, al costat de “buscar”, surt una barra que si 

s’hi aplica un clic, surten tots els departaments. 

 

Els productes que troben els clients són perquè els busquen o bé perquè surten 

anunciats a la pàgina. Quan el comprador fa clic sobre l’article, se li obrirà una 

pàgina amb el producte, una descripció sobre ell, el seu preu, quan està previst 

que arribi, i com efectuar el pagament per si finalment el comprador vol l’article. 

Si el consumidor vol el gènere, ha de prémer sobre afegir a la cistella, i allà, podrà 

realitzar el pagament. Per acomplir el pagament, se li demanarà: el seu nom 

complet, el carrer el qual vol que li arribi la compra, el país, la ciutat, el codi postal,  

 

https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-ventajas.html?ld=AZESFBAFooter
https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-ventajas.html?ld=AZESFBAFooter
https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-ventajas.html?ld=AZESFBAFooter
https://services.amazon.es/servicios/logistica-de-amazon/funciones-y-ventajas.html?ld=AZESFBAFooter
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a quines hores el comprador vol rebre el producte i finalment amb quin mètode 

de pagament vol efectuar la compra. 

 

C. Com Amazon prepara la comanda:  

 

Els nous productes d’Amazon arriben al magatzem, normalment a San Fernando 

de Henares, Madrid, o al Prat del Llobregat, Barcelona. Els treballadors obren 

les caixes per comprovar que l’estat sigui el correcte, aquests productes passen 

per “cubiscan”8. 

 

Una vegada mesurats i pesats, posen els articles damunt d’unes estanteries, i 

aquestes estanteries són transportades per uns robots.  

Una curiositat és que les estanteries d’Amazon, els productes estan 

desordenats, no posen els mateixos articles al mateix lloc, sinó que barregen tots 

els articles entre ells perquè han fet un estudi, i el resultat d’aquest ha estat que 

els clients compren els productes aleatòriament, no compren dues vegades el 

mateix. Així, a l’hora de trobar els articles quan el consumidor efectua la compra, 

és més ràpid. 

 

Una vegada els treballadors busquen els productes, tenen una màquina que els 

indica on és el gènere que busquen, perquè tots els articles porten un codi de 

barres incorporat per estalviar temps.  

 

Quan els treballadors localitzen el producte que el client ha demanat, el posen 

en una caixa i el col·loquen a una cinta transportadora perquè arribi a la següent 

fase. Quan la cinta arriba al seu destí, un altre grup de treballadors agrupa els 

articles de cada client. Llavors, empaqueten els productes, i un sistema avisa als 

treballadors per saber quina caixa han de fer servir, i el tornen a posar a una altra 

cinta, que a la part superior d’aquesta, hi ha un robot que quan llegeix el codi de 

barres, avisa al consumidor que el producte està llest.  

 
8 “Cubiscan”: és una màquina que medeixen i pesen els articles 
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Unes màquines premen sobre la caixa la direcció a la qual ha d’anar el paquet, i 

finalment, una altra cinta transportadora separa els articles segons el lloc de 

l’enviament.  

 

Per acabar, les caixes arriben fins al camió i aquest l’envia al seu destí. 

 

 

D. Transport 

 

▪ Localitzar la comanda: 

 

Per localitzar la comanda s’ha de clicar sobre la icona del “meu compte”, “les 

meves comandes”, i es podrà veure els encàrrecs recents i el seu estat. Si es fa 

un clic sobre localitza “el meu paquet” es veurà en la línia del temps on està 

situat. Des del dia que es va fer la comanda, des que es va enviar de la fàbrica, 

fins a l’entrega d’aquest. 

 

▪ Empreses Transportistes:  

 

Les empreses transportistes d’Amazon són: Amazon, ASM, Celeritas/SGEL, 

Correos, Correos Express, MRW, SEUR, UPS i DHL. Veure imatges 4 i 5. 
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Imatge 2: Companyies transportistes d’Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-

transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-

management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query

=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=& 

https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
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Imatge 3: Empreses transportistes d’Amazon 

 

Font: https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-

transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-

management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query

=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=& 

 

 

https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
https://www.amazon.jobs/es/teams/fulfillment-transportation?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category=supply-chain-transportation-management&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
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Codi 3: Serveis de transport d’Amazon. 

 

 

 

 

 

Font: https://www.amazon.jobs/es/business_categories/transport 

 

 

3.3  Funcionament 

 

A. Amazon Business: 

 

És una empresa online, però destinada a empreses, és com un majorista online 

pensat en subministrar a altres empreses els productes d’aquestes. Per fer servir 

aquest servei que ofereix Amazon, només cal subscriure’s.  

A l’empresari l’interessa comprar directament a Amazon Business gràcies a 

comoditats com la facturació automàtica amb IVA, l’empresa podrà descarregar 

totes les factures i comprovar els preus sense impostos. 

 

També es té més control sobre les despeses d’una empresa, es poden crear 

equips de persones que facin servir el mateix mètode de pagament. D'aquesta 

manera, si qualsevol membre de l'equip (empresa)  necessita comprar alguna 

cosa, podrà fer-ho a nom de l'empresa i amb el seu compte; i sempre es tindrà 

control sobre aquestes despeses. 

 

  

 

 

https://www.amazon.jobs/es/business_categories/transport
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Imatge 4: Esquema amb dades importants per a Amazon Business. 

 

Font:https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=14862331031 

 

A. Amazon choice: 

 

       El segell d’Amazon´s Choice és un dels més desitjats pels venedors 

d’Amazon. Els productes els quals Amazon posa aquest segell per definició, són 

altament qualificats, amb bon preu i disponibles per ser enviats immediatament. 

 

 

Codi 4: Vídeo explicatiu d’Amazon 

 

 

 

Font: https://www.youtube.com/watch?v=UdPtYskXXGI  

https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=14862331031
https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=14862331031
https://www.youtube.com/watch?v=UdPtYskXXGI
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3.4  Màrqueting, publicitat, Promoció i Preu 

 

▪ Amazon Pantry.  

 

És un servei únicament per clients prime, que poden trobar productes de 

supermercat molt pràctics i amb un preu molt baix. 

 

Aquesta secció ofereix productes de menjar, beure, productes de bellesa,           

articles per a mascotes, articles de neteja… 

 

El funcionament d’aquesta secció es basa en que els clients Prime poden afegir 

qualsevol article amb l’etiqueta Amazon Pantry a la cistella de la compra, i 

finalitzar-la en qualsevol moment, sempre i quan hi hagi un  import mínim de 

15€.  

 

Els clients pagaran 4,99 euros per les despeses d’enviament del producte. Però, 

si compres cinc articles de la secció promocional, l’enviament serà gratuït. 

 

Amazon Pantry envia a tot el territori espanyol, menys a les Illes Canàries, Ceuta 

i Melilla. 

 

Imatge 5: Com comprar a Amazon Pantry i com beneficiar-se de les despeses 

d’enviament gratuïtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.amazon.es/gp/pantry/info/ 

https://www.amazon.es/gp/pantry/info/
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Codi 6: Vídeo explicatiu d’Amazon 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.youtube.com/watch?v=5pTvd5BCdTE 

 

 

▪ Ofertes 

 

 Hi ha molts tipus d’ofertes, hi ha les ofertes del dia, que cada dia n’hi han de 

diferents, i els articles que estan a aquesta secció només estan d’oferta un dia, 

l'endemà ja tenen el preu habitual.  

 

Hi ha les ofertes “flash”, que aquesta oferta s’aplica a tot tipus de productes. Per 

accedir a aquestes ofertes, s’ha d’anar primer a la secció d’ofertes, i llavors 

apareixen tots els tipus d’ofertes que l’empresa ofereix. Aquestes, estan 

disponibles fins que la promoció s’acabi o bé s'hagin esgotat les unitats 

disponibles. El client només es pot beneficiar de cada oferta una vegada. 

 

Hi ha els “chollos” que son promocions a articles que tenen el preu molt reduït. 

Al obrir la pàgina d’Amazon apareix en una pestanya. Hi ha productes de tot 

tipus, des de vestimenta, complements, fins a productes alimentaris, productes 

higiènics… 

 

Amazon Prime day, és l’esdeveniment global de compres més gran d'Amazon, 

exclusiu per a clients Amazon Prime.  Normalment dura dos o tres dies, és una 

desfilada d'ofertes que Amazon aplica sobre quasi tots els seus productes. L’any 

passat, en aquest dia es van vendre 175 milions de productes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pTvd5BCdTE
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Codi 7: Ofertes d’Amazon 

 

 

 

 

 

 

Font: https://www.amazon.es/gp/goldbox/ 

 

També, ofereixen una secció que diu: “ofertes del 10%, 20%,30% i 40%” i quan 

es selecciona algun d’aquests descomptes, dirigeix als usuaris als productes 

rebaixats. 

 

A part de les ofertes que proporciona Amazon, també rebaixen els seus articles 

per les dates de nadal, “la vuelta al cole”, el “black friday” entre d’altres. 

 

▪ Fidelització de clients:  

 

 Amazon prime, és una tècnica de màrqueting de l’empresa, que els compradors 

afiliats a aquesta empresa disposen d’avantatges com per exemple: que els 

arribin productes amb menor temps, enviaments el mateix dia que es realitza la 

comanda,  enviaments gratuïts en compres superiors a 29 euros, enviaments 

amb entregues el mateix dia o un dia després de realitzar la compra per llibres, 

videojocs, DVD… que es troben en el departament de la prevenda.  

 

El que busca Amazon amb aquest tipus de fidelització de client és que aquestes 

persones que siguin prime, tinguin més facilitats, disposin d’una sèrie 

d’avantatges, que l’enviament sigui més còmode i més ràpid perquè són els 

clients més freqüents i l’empresa no es pot permetre perdre’ls. 

 

Un altre mètode de fidelitzar clients que proposa Amazon és tenir dos principals 

magatzems a Espanya de manera que qualsevol persona d’aquest territori, quan  

https://www.amazon.es/gp/goldbox/
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faci una demanda li arribarà en dos dies, en aquests magatzems es guarden 

productes de tot tipus per aquesta raó, perquè quan el comprador faci la compra, 

li pugui arribar el producte en un o dos dies. D’aquesta manera, l’empresa, pot 

satisfer les necessitats i els capricis dels clients en un temps molt reduït. I així 

resol el problema de la dificultat de l’espera per a les compres per internet. 

 

 

Codi 8: Opcions d’enviament d’Amazon prime 

 

 

 

 

 

Font:https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201910490 

 

 

Altres avantatges d’Amazon Prime són:  

 

• Prime Video: reproducció il·limitada de la selecció de pel·lícules i 

series Prime Originals disponibles en prime video 

• Prime Music: el servei de música que permet als clients d’Amazon 

Prime escoltar i gestionar la música des de qualsevol lloc, amb un límit 

de 40 hores mensuals.  

• Prime Reading: El client d’Amazon Prime pot accedir a molts 

d’eBooks, del catàleg de Prime Reading. 

• Prime Photos: emmagatzematge de fotografies gratuïtes amb prime 

photos. 

• Prime Now: entregues en dues hores gratuïtes a Madrid, Barcelona, 

València i zones properes. 

• Amazon Pantry: es poden comprar productes del dia a dia, com 

menjar i beure a Amazon Pantry. 

 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201910490
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• Amazon Familia: descompte del 15% per compres de bolquers, i altres 

promocions relacionades amb la família. 

• Amazon Music Unlimited: accés a una tarifa anual exclusiva per 

clients Prime amb la que es pot disfrutar de moltes cançons, llistes de 

reproducció...  

3.5 Devolució 

 

 Per retornar un producte comprat a través d'un venedor d'Amazon Marketplace 

el comprador ha d’accedir al Centre de devolucions online i fer clic a Retornar 

productes per començar  la devolució. 

 

S’ha de seleccionar el producte que es vol retornar i el motiu de la devolució. 

Caldrà que la informació de la devolució sigui detallada perquè el venedor pugui 

gestionar la sol·licitud del comprador. Un cop el venedor hagi revisat la sol·licitud 

del venedor, el respondrà per e-mail en un termini de 2 dies laborables. 

 

Si la sol·licitud del comprador és aprovada, aquest, rebrà una etiqueta de 

devolució, amb la qual podrà accedir i imprimir a través del Centre de devolucions 

online d’Amazon. De la mateixa manera, alguns venedors tenen establerts 

processos especials i poden enviar un correu al comprador amb la seva adreça 

i les seves instruccions específiques de devolució. 

 

Si el comprador no rep cap resposta transcorreguts dos dies laborables podrà 

sol·licitar un reemborsament sota la garantia d’Amazon. 

 

Les despeses d'enviament i gestió de la devolució de productes no desitjats 

venuts a través de venedors externs van a càrrec del comprador, a no ser que el 

producte pertanyi a les categories de roba, equipatge, calçat, joies, rellotges i 

complements. 
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Si el comprador ha rebut un producte diferent al descrit a la pàgina d'informació 

del producte, o en pitjors condicions (per exemple si es rep un producte usat tot 

i que la descripció d’aquest indicava que era totalment nou), es pot sol·licitar al 

venedor que reemborsi l'import total del producte més les despeses d'enviament 

habituals. Amazon contacta amb el venedor directament en el termini de 30 dies 

naturals a partir del moment en què es rep la comanda. Pel que fa a la devolució 

del producte, s’haurà de tornar en les mateixes condicions en què es va rebre i 

en el termini de 14 dies naturals des que es va posar en contacte amb el venedor. 

 

Quan la suma de l'import dels productes retornats sigui superior a 75 €, cal que 

s’utilitzi un servei d'enviament que inclogui seguiment del paquet i lliurament sota 

signatura. Si és superior a 100 €, es recomana que, a més a més, s’asseguri 

l'enviament pel valor del producte. 

 

3.6 Mètodes de pagament 

 

Els mètodes de pagament són Visa, Visa electrònica, MasterCard, 

Americanexpress, Maestro i Euro6000. 

 

No s’accepta Paypal. 

 

Imatge 6: Mètodes de pagament 

 

 

 

Font: https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201262600 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201262600
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4. ALIEXPRESS 

   

4.1 Introducció 

  

AliExpress és una empresa fundada l’any 2010, esta formada per petites 

empreses de xina i d’altres llocs que ofereixen productes per a compradors. Els 

venedors de Aliexpress poden ser empreses o particulars. AliExpress va 

començar essent una empresa de comerç electrònic i no venia productes a 

particulars, venia productes business-to-business9. Més tard, es va extendre i 

actualment, és més habitual la seva venda a particulars. AliExpress forma part 

d’Alibaba Group i és la subsidiària més important d’aquest grup. Veure annex 1. 

  

Per aquest motiu, els apartats de sistema logístic, funcionament, màrqueting, 

devolucions i mètodes de pagament són de l’empresa AliExpress. Fins i tot, 

aquesta subsidiària és més coneguda que a l’empresa a la qual pertany. 

  

 

Imatge 7: Logotip d’Aliexpress 

 

 

 

 

 

Font: 

https://www.google.com/search?q=ALIEXPRESS&safe=active&sxsrf=ACYBGNTYnGmohbp8fviYPPIyIYP

DusX8XA:1569348814980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj015T1h-rkAhUh8-

AKHVYvCtMQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=WNcq0t-TYR7NiM: 

 

 

 

 
9 business-to-bussines: Aquest model inclou les transaccions comercials entre empreses, on 

una empresa es dedica a la distribució d’articles en grans quantitats i l’altra es dedica a la 
venda minorista al consumidor final. 

https://www.google.com/search?q=ALIEXPRESS&safe=active&sxsrf=ACYBGNTYnGmohbp8fviYPPIyIYPDusX8XA:1569348814980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj015T1h-rkAhUh8-AKHVYvCtMQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=WNcq0t-TYR7NiM:
https://www.google.com/search?q=ALIEXPRESS&safe=active&sxsrf=ACYBGNTYnGmohbp8fviYPPIyIYPDusX8XA:1569348814980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj015T1h-rkAhUh8-AKHVYvCtMQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=WNcq0t-TYR7NiM:
https://www.google.com/search?q=ALIEXPRESS&safe=active&sxsrf=ACYBGNTYnGmohbp8fviYPPIyIYPDusX8XA:1569348814980&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj015T1h-rkAhUh8-AKHVYvCtMQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=WNcq0t-TYR7NiM:
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4.2  Sistema logístic 

  

Els venedors d’Aliexpress, paguen comissions entre un 5% i 8% segons la 

categoria en cada transacció de venda. Tots els usuaris es poden registrar és 

gratuït. 

  

AliExpress està destinada a la venda al minorista, en canvi, Alibaba no, està 

pensada per a la venda al majorista, és a dir hi ha unes peces mínimes (venda 

d’empreses a empreses). 

  

Quan es paguen els productes a AliExpress, els diners se'ls queda la pròpia 

empresa i si no hi ha cap reclamació, AliExpress efectuarà el pagament al 

venedor. En cas contrari, si el comprador no està content amb el producte, 

s’haurà de posar en contacte amb el venedor per realitzar la devolució. 

 

Transport: 

 

L’enviament dels productes normalment és gratuït, però n’hi ha algun que és de 

pagament.  

Abans, els productes, tenien un enviament ordinari i no es podia saber on es 

localitzaven, no es podia rastrejar. Molts compradors, tot i haver rebut la 

comanda deien que no els havia arribat. Molts venedors fan pagar despeses 

d’enviament per registrar el producte i evitar fraus. 

D’aquesta manera el comprador pot localitzar el producte comprat i així doncs, 

els venedors també saben quan ha arribat. 

 

I. Tipus d’enviament:  

   No és AliExpress qui s’encarrega de l’enviament, sinó que el venedor tria la 

companyia de transport que vol. 
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Hi ha tres mètodes d’enviament: 

  

• Enviaments ordinaris: Es fan servir per productes petits i barats. Amb 

aquest tipus d’enviament no es pot saber on es troba el producte des que 

s’ha comprat. Tampoc es rep cap notificació per l’entrega, sinó que 

l’empresa de correus el portarà a casa i el deixarà a la bústia. No es 

necessita firma. 

  

• Enviaments certificats: Són els més habituals d’AliExpress, aquests 

productes sí que es poden rastrejar i saber la seva localització i l’arribada 

del producte, es pot identificar perquè el registre del producte comença 

per R i acaba en CN. El portarà a casa l’empresa de correus del teu 

poble/ciutat, i en aquest cas si que demanaran una firma. 

  

• Enviaments per missatgeria privada: Es fa servir per productes molt 

voluminosos, solen arribar molt més ràpid que la resta, però s’ha de pagar 

un sobre cost. 

 

  

I. Localització del producte: 

  

A la pàgina d’AliExpress, s’ha de localitzar el producte que s’ha comprat, i anar 

a “localitzar comanda”. El número de seguiment serà demanat i a partir d’aquí ja 

es podrà veure a quin país es troba. 

  

També, hi ha moltes aplicacions d’internet que escrivint el número de seguiment 

et localitza el producte. Per exemple la pàgina 17track.net. 

  

 

 

 

 

http://www.17track.net/en
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Imatge 8: Localització del producte 

 

 

Font: http://parcelsapp.com/es/shops/aliexpress 

 

 

III. Quina empresa envia el producte. 

  

Segons el número de seguiment, tots els productes estan registrats i es pot saber 

quina empresa ho envia: 

  

Enviaments que es pot saber el lloc on es troben: 

 

• Comença en R y acaba en CN: Enviat per Chinapost. 

• Acaba en HK: Enviat per Hong Kong Post. 

• Acaba en SG: Enviat per Singapore Post. 

• Acaba en NL: Netherland Post. 

• Comença per PQ48: Enviat mitjançant correus, es rebrà un e-mail 

quan arribi a Espanya i s’entregarà en les pròximes 48h.  

 

http://parcelsapp.com/es/shops/aliexpress
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Enviaments ordinaris (no es pot saber el lloc on es troben): 

• Comença per LP: Enviat per correus economy, aquest  no es pot 

rastrejar però enviaran un correu en arribar a Espanya). 

• Comença per WD: Enviat per Wedo. 

• Comença per PP:  Enviat per PayPal package. 

• Comença per YC:  Enviat per Yanwen. 

• Comença per WS:  Enviat per Ws-shipping 

• Comença per YD:  Enviat per Special line YW. 

• Comença per SY:  Enviat per SunYou. 

• Tot números:  Enviat per China Post Ordinary. 

Si es necessita un producte molt ràpid es pot obtenir comprant a botigues 

d’AliExpress que tinguin un magatzem a Europa. Per fer-ho, s’ha de trobar a la 

descripció de l’article una casella que digui “s’envia des de”,  filtrar la recerca i 

posar SPAIN.   

  

Els costos d’enviament, el venedor pot decidir si: fer-los gratuïts (els paga ell), 

fer pagar els costos segons el pes del producte que ven, o  fer pagar els costos 

segons la quantitat. 

  

4.3 Funcionament 

  

A AliExpress s’hi pot comprar des de tot tipus de roba i accessoris (anells, 

collarets, rellotges, polseres, arracades…), fins a mòbils, informàtica, productes 

d’oficina, seguretat, electrònica, productes per la llar, pel jardí, electrodomèstics, 

calçat, jocs infantils, esport, salut, bellesa, productes de perruqueria,  bricolatge, 

eines, motor… 

  

Les compres d’AliExpress de diversos productes amb un únic pagament, tant 

l’empaquetatge com l’entrega és individual ja que els venedors són diversos, no  
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és AliExpress qui ho gestiona, i cadascú prepara i envia la comanda al seu 

interès. 

  

Tots els seus productes disposen d’una garantia ja que es pot tornar el producte 

si ha arribat defectuós, l’entrega no s’ha efectuat, etc. Es disposa d’una garantia 

de dos anys. 

L’inconvenient important és la dificultat de tornar un producte, és difícil trobar el 

servei de devolucions, apareixen múltiples anuncis a la pàgina que obren 

pàgines noves perquè el comprador saturat, abandoni la devolució. 

 

4.4  Màrqueting, publicitat, Promoció i Preu. 

  

Hi ha diversos tipus d’ofertes: 

  

• “Nous usuaris”, hi ha descomptes en tot tipus de productes i el 

producte arriba entre 3-5 dies. 

• “Liquidació” tot tipus de productes des del 50% de descompte. 

• “Ofertes especials” són productes amb menys de 5 euros. 

• “Marques del moment” són les marques que estan de moda. Hi ha 

des de un 30% de descompte i l’arribada dels producte és de 3 

dies. 

• Per cada compra superior a 15$ l’usuari disposa de 2$ gratis, per 

cada compra superior a 65$ l’usuari disposa de 6$ gratis.  

• Si el consumidor disposa de l’app apliquen descomptes segons les 

compres realitzades. 

 

Imatge 9: Aplicació per a dispositius informàtics d’Aliexpress 

 

 

 

 Font: Play Store 

 

     El mètode de fidelització del client es basa en dos tipus:  
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• "Nous usuaris" són aquells que s'han registrat i que mai han comprat a 

AliExpress abans. Cada nou usuari rebrà un únic Cupó de Nou Usuari. Es 

pot obtenir a la pàgina de registre, a la zona de Nous Usuaris, pàgines de 

descripció dels productes, etc. El client s’ha de fixar amb el seu cupó de 

Nou Usuari per saber el període de validesa d’aquest. Amb aquest cupó, 

s’anuncien les ofertes, regals… 

 

Imatge 10: Cupó per a Nous usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-

9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-

298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_f

brnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-

gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 

 

• “AliExpress plaza”: Està creat per fidelitzar clients Espanyols, són una 

sèrie de productes que estan en magatzem a Espanya i s’envien des de 

Espanya. La varietat de productes és molt menor a AliExpress, tot i així 

s’hi poden trobar: mòbils, moda, productes de casa, eines de bricolatge, 

lampisteria…, i diferents productes d’oci. 

 

https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_fbrnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_fbrnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_fbrnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_fbrnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://es.aliexpress.com/?&src=google&albch=fbrnd&acnt=304-410-9721&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=2054630608&albag=75868589259&slnk=&trgt=kwd-298600617988&plac=&crea=360238433226&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_fbrnd&aff_platform=google&albagn=888888&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sf-emjs-gPEkVFiFnpx3qQHO8cpHIk5m8DO9V_0gak68Bsn6_4QEQaAtuYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Es va crear perquè hi havien molts usuaris que no efectuaven les seves compres 

pels retards en les entregues de productes.  

L’entrega del producte es realitza entre 2-5 dies i la devolució és molt fàcil, es 

pot fer en els 15 dies següents a partir del primer dia de l’entrega. Una facilitat 

per la compra és que la web d’atenció al client és en l’idioma Espanyol, ja que 

sovint, si l’idioma és l’Anglès dificulta la comprensió i és una barrera a l’hora de 

comprar. Els compradors de “AliExpress Plaza”, tenen una garantia de dos anys 

en tots els productes. 

  

4.5 Devolucions 

  

El primer pas que s’ha d’efectuar a l’hora de realitzar una devolució és buscar la 

secció de “Les meves comandes” i la secció de “Reemborsament”. 

  

El següent pas per part del client és la confirmació del retorn de l’article. Per part 

de l’empresa pot efectuar un ''fullrefund”10, si el paquet arriba en mal estat o 

defectuós.  

Un cop oberta la disputa, s’ha de clicar a ''escalar disputa'' per començar la 

negociació amb el venedor. Un cop fet això, es disposa de 15 dies per posar-se 

d'acord amb el venedor i intentar arribar a una solució. Si no és així, AliExpress 

intervindrà per protegir al comprador. 

  

Per guanyar el cas de devolució a AliExpress és  important no llençar cap paquet 

ni trencar l'embolcall del producte. Si el paquet va arribar en males condicions, 

és important fer-li una fotografia i enviar-la quan es negocia amb el venedor i 

Aliexpress. 

 

 

 

 

 

 

 
10 “Fullrefund”: que és un reemborsament complet dels diners 
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Imatge 11: Devolucions Aliexpress 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Font:  https://login.aliexpress.com/?flag=1&return_url=http%3A%2F%2Freport.aliexpress.com

%2F%3Fspm%3Da2g0o.home.1000001.7.72652963qFcv2Z 

  

 

Codi 9: Explica pas per pas com fer una devolució.    

 

 

 

 

 

 

Font: https://alixblog.com/envios-aliexpress/ 

  

 

Codi 10: Com fer el seguiment de les comandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://alixblog.com/seguimiento-pedidos-aliexpress/ 

 

https://login.aliexpress.com/?flag=1&return_url=http%3A%2F%2Freport.aliexpress.com%2F%3Fspm%3Da2g0o.home.1000001.7.72652963qFcv2Z
https://login.aliexpress.com/?flag=1&return_url=http%3A%2F%2Freport.aliexpress.com%2F%3Fspm%3Da2g0o.home.1000001.7.72652963qFcv2Z
https://alixblog.com/envios-aliexpress/
https://alixblog.com/seguimiento-pedidos-aliexpress/
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4.6  Mètodes de pagament. 

  

Els mètodes de pagament són:  

 

• Paypal 11 

• Transferència bancària (és el que té la comissió més baixa per fer 

un pagament amb molta quantitat de diners i molt sovint) 

• Targeta i carta de crèdit (quan intervé un banc com intermediari, 

per demandes de gran quantitat). 

 

 

Imatge 12: Mètodes de pagament  

 

 

 

Font: https://es.pandacheck.com/shops/aliexpress 

 

 

 

 

 
11 Paypal: és una empresa del sector del comerç electrònic. És un sistema que permet als seus usuaris realitzar 

pagaments i transferències a través d’internet sense compartir informació financera amb el destinatari, amb l’únic 
requeriment que aquests disposin del correu electrònic del comprador. És un sistema ràpid i segur per enviar i rebre 
diners. 

https://es.pandacheck.com/shops/aliexpress
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5. EBAY 

 

5.1 Introducció 

 

Ebay és una plataforma online líder a nivell mundial, on es pot comprar i vendre, 

intercanviar pràcticament de tot, hi ha productes d’electrònica, d’esport, de 

joieria, bellesa, productes per a casa, pel jardí, de moda, oci, motors, articles per 

animals, productes gastronòmics, begudes… 

 

5.2  Sistema logístic: 

 

I.   Venda de productes de particulars 

El sistema logístic d’eBay es basa en la venda de productes de particulars a 

eBay, l’empresa no fabrica cap producte, només ofereix la pàgina web. És un 

Marketplace, posa en contacte a compradors i venedors a la seva pàgina web. 

El benefici d’aquesta empresa no és de la venda de productes, perquè no els 

fabrica, és de les comissions que els hi cobra l’empresa als venedors. 

 

• Vendre a eBay: Un particular pot vendre a eBay, les indicacions a seguir 

són: primer s’ha d’anar a la pàgina d’eBay i buscar l’apartat on estigui 

anunciat: vendre a eBay. A continuació, el venedor haurà d’anar seguint 

cada pas i completant els registres que l’empresa necessita per inscriure 

com a un nou venedor. A partir d’aquí, el venedor ha de registrar-se 

segons si ven com un particular o una empresa, seleccionar les formes de 

pagaments que oferirà, haurà d’obrir obligatòriament un compte de 

Paypal, segons l’estat de compte del venedor hi haurà un límit de vendes 

mensual, haurà d’explicar a les inscripcions com s’efectuaran les 

devolucions... Llavors, quan ja té la possibilitat de vendre a eBay, podrà 

crear anuncis (a la pàgina ajuden al venedor a crear espots publicitaris  
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professionals, primer s’ha de seleccionar un títol, fer una bona descripció 

del producte acompanyat d’imatges...). Una vegada completats els 

anteriors processos, eBay ofereix unes eines per controlar i millorar el 

mercat, com: gestor de vendes12, Terapeak13, Quadre de comandaments 

del venedor14... 

Una vegada s’han completat totes les indicacions, el venedor ja pot 

començar a publicar productes i gestionar l’empresa. 

Link important que mostra totes les indicacions per vendre a ebay: 

https://centroparavendedores.ebay.es/primeros-pasos-nuevos-vendedores-

empresa#anchor19264 

 

  II.  Transport 

Etiquetes i Enviaments: 

       El venedor ha d’imprimir una etiqueta d’enviament, i a l’etiqueta surt la 

direcció de l’article, el nom del venedor, la ciutat, codi postal, el número de 

l’article…  Es pot utilitzar  “mi eBay” per imprimir les etiquetes des de qualsevol 

lloc pels enviaments dels articles. La impressió d’etiquetes és gratuïta. 

Per facilitar la impressió de les etiquetes, eBay ha creat un link que explica pas 

a pas com fer l’etiquetatge i la seva impressió.  

El link és:  https://envios.ebay.es/ 

 

 

 

 
12Gestor de vendes: Permet  gestionar amb eficàcia diferents anuncis a la vegada i agilitza el procés de 
pagament i enviament.  
13 Terapeak: eBay realitza uns estudis sobre l’empresa del venedor, i l’aconsellen sobre què vendre, 
quan fer-ho, a quin preu… 
14 Quadre de comandaments del venedor: Permet gestionar tota l’empresa del venedor, publicar articles, 

enviar productes, rebre els diners dels pagaments del vendor... a partir d’una aplicació. 

https://centroparavendedores.ebay.es/primeros-pasos-nuevos-vendedores-empresa#anchor19264
https://centroparavendedores.ebay.es/primeros-pasos-nuevos-vendedores-empresa#anchor19264
https://envios.ebay.es/
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El venedor pot oferir un enviament gratuït si: 

•  En el formulari de “Ven el teu article” selecciona: mateix cost per a tots 

els compradors. 

• Selecciona l'opció d’enviament gratuït. 

El venedor ha d’indicar les despeses d'enviament com "0". 

Si el venedor selecciona la casella d’enviament gratuït, quan els compradors 

efectuïn la compra del producte s'establiran les despeses d’enviament com "0".  

L’anunci del venedor mostrarà clarament "Enviament gratuït" en els resultats de 

cerca. 

Si el venedor ofereix l'enviament gratuït dels seus productes, i el comprador ha 

pagat mitjançant Paypal, de manera que es pugui confirmar que no hi va haver 

càrrecs extres per l'enviament, el venedor rebrà automàticament una valoració 

de 5 estrelles en l'apartat de despeses d'enviament i manipulació . 

 

II. Mètodes d’enviaments: 

 

 Enviaments Nacionals:                      

• Correu 

• Correu Express 

• Keavo 

• SEUR 

 

Imatge 13: Empreses transportadores 

 

 

 

                                                                      

 

Font: https://envios.ebay.es/precios.html 

 

Enviaments Internacionals: 

https://envios.ebay.es/precios.html
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• Correu 

• GLS 

• SEUR 

• TNT 

 

5.3  Funcionament 

       Funcionament i tipus de vendes: 

• El format de subhasta: Consisteix en licitar amb altres usuaris per 

aconseguir articles a bon preu. Al final de la subhasta, el màxim licitador 

guanya l'article i finalitza la compra. Els avantatges són que el consumidor 

pot aconseguir articles a bon preu, i també, compte amb els serveis i la 

protecció d'eBay, inclosa la possibilitat de saber com licitaren els altres 

usuaris. Els inconvenients són que el consumidor s’ha d’esperar a que 

acabi el temps de la subhasta per comprar el producte, i, que poden haver-

hi usuaris que no vulguin el producte, però augmentin el preu de la 

subhasta per fer pagar més als altres consumidors que liciten. També, hi 

ha compradors que ells mateixos es creen nous comptes i fan com si 

fossin un demandant per inflar el preu del producte que venen ells 

mateixos. 

Imatge 14: Logotip d’eBay 

 

 

 

Font: 

https://www.google.com/search?q=ebay&safe=active&sxsrf=ACYBGNQDRXJ4EcPKU5rpZ7KE

-

3iHibcaQQ:1569350189483&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN2cmEjerkAhUFB

GMBHWJ-A9oQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ebay&safe=active&sxsrf=ACYBGNQDRXJ4EcPKU5rpZ7KE-3iHibcaQQ:1569350189483&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN2cmEjerkAhUFBGMBHWJ-A9oQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=ebay&safe=active&sxsrf=ACYBGNQDRXJ4EcPKU5rpZ7KE-3iHibcaQQ:1569350189483&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN2cmEjerkAhUFBGMBHWJ-A9oQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=ebay&safe=active&sxsrf=ACYBGNQDRXJ4EcPKU5rpZ7KE-3iHibcaQQ:1569350189483&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN2cmEjerkAhUFBGMBHWJ-A9oQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722
https://www.google.com/search?q=ebay&safe=active&sxsrf=ACYBGNQDRXJ4EcPKU5rpZ7KE-3iHibcaQQ:1569350189483&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN2cmEjerkAhUFBGMBHWJ-A9oQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722
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• Compra ja!: El client pot adquirir el producte immediatament a un preu fix, 

marcat pel venedor. Si el venedor ofereix aquesta opció, el consumidor 

veurà la icona de compra ja! al costat de la descripció de l’article. Aquest 

tipus de producte té un temps limitat en els anuncis de subhastes. 

S’apropia del producte el primer que efectua la compra. Els avantatges 

són que el client té l’opció de comprar immediatament el producte a un 

preu habitualment baix, i, que es compta amb els serveis i la protecció 

d'eBay. El que s’ha de tenir present, és que s’ha de comparar el preu amb 

altres marques, perquè aquesta opció no sempre és la més econòmica. 

• “Afegir a la cistella”:  

La cistella d'eBay et permet controlar de manera fàcil diversos articles en 

un anunci en format preu fix que el client vol comprar. Tots els productes 

que agradin al client, pot afegir-los a la cistella, d’aquesta manera quan 

vulgui realitzar el pagament, no haurà d’anar a buscar-los un per un, sinó 

que els tindrà tots agrupats a la cistella. 

Es poden comprar articles d’anuncis en format preu fix directament i 

pagar-los en una sola transacció sempre que el venedor accepti PayPal. 

El client pot “afegir a la cistella” articles del mateix venedor o de venedors 

diferents, i completar el Pagament. Cada article apareixerà com una 

compra separada amb el seu propi número de compra i el pseudònim del 

venedor associat a l’article, tal com es mostra sempre en “El meu eBay”. 

Si s’afegeixen diversos articles d’un mateix venedor, els articles d'aquest 

venedor s'agrupen a la Cistella d'eBay del client. 

Els compradors no poden pagar tots els articles de la cistella alhora si 

aquests estan en diferents divises. En aquest cas, el comprador haurà de 

completar el pagament dels articles per separat. 
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Els beneficis d’eBay són per les comissions que l’empresa cobra als venedors, 

segons el producte que el venedor ven, se li aplica una comissió o una altra: el 

link on apareixen totes les comissions és: 

https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-

empresa. 

 

5.4 Màrqueting, Publicitat, Promoció i Preu 

Promoció: eBay proporciona un tipus d’anuncis que s’anomenen “anuncis 

patrocinats”, que estan destinats als venedors d’ebay. Es paga per aquest servei 

quan es realitza una venda. La tarifa publicitària depèn del preu del producte que 

es ven. Per crear aquests anuncis, s’ha d’anar al “quadre de comandaments” del 

venedor i s’ha de prémer sobre màrqueting. Una vegada aquí, s’ha de 

seleccionar “anuncis classificats” i prémer sobre “crear una nova campanya”. 

Apareixeran en una llista tots els articles que el venedor tingui a la venda, i es 

podrà seleccionar quin anunci el venedor vol promocionar. S’haurà de crear un 

nom a l’anunci, una data d’inici i una de final.  

Ofertes:  

• Top ofertes” que són un tipus d’ofertes que s’apliquen a tots els productes 

que es venen, productes d’electrònica, casa, jardí, moda...  

• Menys de 10 euros i menys de 5 euros, són ofertes de productes que el 

seu cost és menys de 10 euros, i menys de 5. 

• “eBay solidari” és una secció on hi ha ofertes de productes, i els diners 

que es recapten, un % depenent del venedor, estan destinats per actes  

benèfics.  

 

 

 

https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-empresa
https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-empresa
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El mètode de fidelització de clients és eBay extra, es poden aconseguir punts per 

les compres, i quan el client tingui una certa quantitat de punts, se li realitzaran 

descomptes. Per aconseguir els descomptes, el client s’ha de registrar al compte 

d’eBay, comprar articles. Per cada compra se li enviaran punts, i finalment podrà 

rebre els cupons per aconseguir descomptes. 

 

5.5 Devolucions 

 

El comprador pot iniciar el procés de devolució a “Mi eBay” (situat a la part 

superior de la dreta de la pàgina web). 

El comprador té un termini de 14 dies, des que li ha arribat el producte, per fer la 

devolució. 

Els articles que siguin molt diferents a la descripció de la pàgina, tenen un termini 

de 30 dies. I els pagaments per la devolució del producte, són a càrrec del 

venedor. 

Els articles que es vulguin retornar perquè el comprador ha canviat d’idea, els 

pagaments per l’enviament els pagarà el comprador a no ser que en la descripció 

de l’article el venedor indiqui el contrari. 

 

• Com gestionar una devolució: 

 

Per efectuar una devolució el client s’ha d’adreçar a la secció Historial de 

compres de ”El meu  eBay”, es selecciona l'article que es vol retornar i 

es  prem "Retornar aquest article" per iniciar el procés. És possible que el 

venedor demani informació addicional. En cas que el venedor no ofereixi 

una solució, es pot demanar ajuda a eBay. Una vegada es demana ajuda, 

eBay es posarà en contacte amb el comprador en un termini de 48 hores. 

Si l'article que el l’usuari ha comprat no li ha arribat o és molt diferent al 

de la seva descripció, o si el comprador no ha rebut el reemborsament, 

aquest recuperarà els diners. eBay efectuarà el reemborsament pertinent  
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a la targeta o compte PayPal que el comprador hagi usat per pagar 

l'article. 

 

Quan el comprador obre la sol·licitud de devolució de l’article, li arriba la 

notificació al venedor i aquest pot: acceptar la devolució (si el producte és 

molt diferent a la seva descripció, pot enviar una etiqueta al comprador i 

organitzar la recollida de l’article a la direcció del comprador o a través de 

Paypal i enviar l’import al comprador perquè aquest pugui tornar l’article), 

oferir un reemborsament total o parcial, enviar un missatge al comprador, 

o refusar la devolució si ha complert el termini de temps. 

 

En el cas que un comprador vulgui tornar l’article perquè ha canviat de 

pensament, aquest haurà d’efectuar la devolució i pagar les despeses 

d’enviament. Quan al venedor li arriba el producte, té sis dies per efectuar 

el reemborsament. El venedor pot enviar el reemborsament a través de la 

sol·licitud que es va obrir quan el comprador volia tornar l’article. 

Si el problema no es soluciona en un termini de vuit dies des que es va 

obrir la sol·licitud de la devolució, ambdues parts tenen trenta dies per 

demanar ajuda a eBay, que investigaran el cas i prendran una decisió.  

 

5.6  Mètodes de pagament: 

eBay té diferents formes de pagament, però els venedors són els que trien quin 

mètode utilitzaran per a la venda dels seus productes. Les formes de pagament 

que eBay permet són: Paypal (és la més usada) Targetes de crèdit ( MasterCard, 

Visa i Amex), targetes de dèbit (Visa Electron i Maestro) i pagaments electrònics 

bancaris. Transferències interbancàries, (transferències entre bancs o 

transferències d'efectiu). Pagament contra reemborsament o efectiu. Xecs 

personals, girs postals, xecs bancaris i xecs certificats. 

Els venedors que no compleixin els criteris mínims de nivell de satisfacció del 

servei al client han d'oferir PayPal com a mètode de pagament, per la raó que  
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amb aquest mètode de pagament el comprador pot retirar els diners si no està 

conforme amb l’article. El nivell de satisfacció del servei al client s'avalua durant 

un període de 30 dies i es basa en:  

• Casos d’articles no rebuts o que eren molt diferents de com es descrivien 

a l'anunci.  

• Vots neutrals o negatius. 

•  Valoracions baixes sobre el venedor (1 o 2 estrelles).  

 

Imatge 15: Comissions per venda segons el tipus de producte que es ven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font:https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-

empresa#comisin-por-venta-realizada 

 

Imatge 16: Productes amb ofertes de menys de 10 i 5 euros 

 

 

 

 

 

  

 

 

Font: https://www.ebay.es/b/Por-menos-de-10/bn_7001776177 

 

 

https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-empresa#comisin-por-venta-realizada
https://centroparavendedores.ebay.es/comisiones-y-tarifas-para-vendedores-empresa#comisin-por-venta-realizada
https://www.ebay.es/b/Por-menos-de-10/bn_7001776177
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6. GLOSSARI 

 

A)  Anàlisi patrimonial i financer: 

 

I) Balanç de situació: és un element d’informació comptable que totes 

les empreses tenen en comú i es pot fer servir en comparació a 

balanços d’anys anteriors per poder comparar i mirar-ne l’evolució, o 

comparar els balanços amb altres empreses per analitzar-ne 

l’estat. Esta format per: 

 

• Actiu no corrent: Està format per els elements del patrimoni vinculats a 

l’empresa durant més d’un exercici econòmic. És alguna cosa que 

l’empresa ha comprat per produir el producte, no perquè en formi part 

d’aquest. En forma part de l’actiu no corrent, un programa informàtic, els 

ordinadors de l’empresa, els vehicles, les naus industrials... 

 

• Actiu corrent: Està format per tots els elements patrimonials que 

representen diners o que l’empresa o que l’empresa podrà convertir 

fàcilment en efectiu, està caracteritzat per romandre a l’empresa menys 

d’un any. L’actiu corrent està format pels materials que s’utilitzen per 

l’elaboració de productes, les mercaderies, les caixes... 

 

• Passiu no corrent:  Recull els deutes generats per l’empresa, generalment 

per finançar l’actiu no corrent, i es caracteritza per romandre a l’empresa 

durant més d’un any. Alguns exemples en són: efectes a pagar a llarg 

termini, deutors a llarg termini amb entitats de crèdit... 

 

• Passiu corrent: Està format pels deutes que genera l’empresa per cobrir 

les necessitats immediates, són els deutes a curt termini. Per exemple, 

les factures pendents de pagament (proveïdors), els deutes a curt termini 

amb entitats de crèdit... 
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• Patrimoni net: Representen els recursos de l’empresa que es destinen per 

l’autofinançament (fons propis) més aquells que són aliens però que no 

cal tornar com ara les donacions o subvencions. 

 

 

II) Ràtios financeres: Amb el càlcul de les ràtios s’aconsegueix un 

indicador sintètic que resumeix una informació sobre la situació 

financera de l’empresa. També es poden utilitzar per comparar-les 

amb les d’un altre període o entre empreses amb la finalitat de 

conèixer l’evolució o l’estat de l’empresa. Hi ha sis ràtios: 

 

• Disponibilitat: Mostra la proporció dels deutes a curt termini que es podrien 

liquidar amb els comptes de tresoreria de l’empresa (Bancs i caixes). El 

valor òptim es situa entre 0,3 i 0,4. 

▪ Tresoreria: Indica la capacitat de l’empresa per liquidar els deutes a curt 

termini sense risc de suspensió de pagaments. El valor òptim es situa 

entre 0,8 i 1,2. En el cas que la ràtio sigués més petita que 0,8, voldria dir 

que amb els recursos de l’actiu a curt termini l’empresa no pot pagar els 

deutes a curt termini. Si és superior a 1,2, l’empresa té un excés de 

liquiditat, pot estar deixant de guanyar (perdent) rendibilitat dels seus 

actius. 

• Liquiditat: Mostra la situació de liquiditat de la tresoreria de l’empresa, però 

no d’una manera tan immediata com la ràtio de tresoreria. El valor òptim 

es situa per sobre de 1. 

• Solvència: El total de les inversions (actiu) es relaciona amb el total de 

l’endeutament de l’empresa. Mesura la capacitat total de l’empresa per 

afrontar els deutes. El valor òptim es situa aproximadament a 2. Si la ràtio 

sortís massa alta, la solució seria que els inversos donessin una 

rendibilitat més alta. En el cas que fos més baixa, haurien d’aconseguir 

finançament. 

• Endeutament: Mostra la relació entre els deutes de l’empresa i el total del 

patrimoni net. Serveix per comprovar la qualitat del finançament de  
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l’empresa, al sentit de la seva dependència respecte l’endeutament 

extern. Com més petita sigui la ràtio, menys depèn l’empresa del 

finançament aliè. El valor òptim es situa per sota de 0,5. 

• Estructura del deute: Indica la proporció dels deutes de l’empresa que són 

exigibles a curt termini. El valor òptim es situa per sota de 0,5. 

 

Les ràtios es calculen mitjançant aquestes fórmules: 

 

Imatge 17: Fórmules de les ràtios financeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://blocs.xtec.cat/ecojacedo2/files/2015/01/Tema-5-R%C3%A0tios-financeres-

te%C3%B3ria.pdf. 

 

 

B)  Anàlisi econòmic: 

 

I) Pèrdues i guanys: Amb l’anàlisi de pèrdues i guanys, es pot saber 

quins han estat els ingressos i les despeses que s’han produït i com 

s´hi ha arribat. Amb aquest anàlisi es pot conèixer el tipus i la quantitat 

dels diferents ingressos i despeses que s’han produït en un any, això  

 

https://blocs.xtec.cat/ecojacedo2/files/2015/01/Tema-5-R%C3%A0tios-financeres-te%C3%B3ria.pdf
https://blocs.xtec.cat/ecojacedo2/files/2015/01/Tema-5-R%C3%A0tios-financeres-te%C3%B3ria.pdf
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ajuda a l’empresa a prendre decisions sobre possibles canvis a fer per 

millorar els resultats. 

Les despeses i els ingressos es classifiquen com: 

 

• Ingressos i despeses d’explotació: Estan relacionades amb l’activitat de 

l’empresa 

• Ingressos i despeses financeres: Estan relacionats amb les inversions i el 

finançament. 

• Impost sobre beneficis: Despesa que es té pel pagament d’impostos. 

 

I es calcula de la següent forma: 

Imatge 18: Compte de pèrdues i guanys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: 

https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7N

QmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%

https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7NQmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1
https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7NQmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1
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252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwA

HoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1 

 

 

II) Indicadors de la rendibilitat de l’empresa: És un estudi en termes 

relatius dels resultats de l’empresa, que relaciona els beneficis amb 

les inversions o els recursos de l’empresa, i així es dedueix si l’activitat 

és eficient. Hi ha tres indicadors de la rendibilitat de l’empresa: 

 

• Rendibilitat econòmica: És el rendiment de l’actiu, és a dir, de les 

inversions totals de l’empresa. Es relaciona els beneficis abans 

d’interessos i impostos amb l’actiu. És el rendiment obtingut per l’empresa 

de cada unitat monetària invertida a la seva activitat. La fórmula està 

composta per dos components, el primer és el marge, que indica els 

beneficis per unitat monetària ingressada per vendes, i el segon 

component és la rotació respecte les vendes, que mostra les unitats 

monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat monetària 

invertida. 

 

La fórmula per calcular la rendibilitat econòmica és: 

Beneficis abans d’interessos i impostos / Total Actiu 

 

• Rendibilitat financera: És la relació entre el benefici net i els recursos 

propis de l’empresa. Mostra el benefici generat per l’empresa en relació 

amb els recursos permanents de l’empresa. La fórmula està composta per 

tres components, el primer, el marge, el segon, la rotació, i el tercer, el 

palanquejament, que és la relació entre les inversions i els recursos de 

l’empresa. 

Per incrementar els valors i tenir més beneficis, es pot fer de tres maneres, 

es podrà, o bé actuar sobre el marge, pujant els preus de venda i/o reduint  

 

els costos, es podrà actuar sobre la rotació, reduint l’actiu i/o incrementant 

les vendes, o bé actuar sobre el palanquejament i incrementar els  

 

https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7NQmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1
https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7NQmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1
https://www.google.com/search?q=perdues+i+guanys+estructura&safe=active&sxsrf=ACYBGNTmG1p7NQmnXVJ9lw0rkYnIVfxAZQ:1569426369226&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=5M3ffxNC8GnZmM%253A%252CHz6MxzfifxfaDM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT85GbLrVADj62jPNCmoAnbA58Niw&sa=X&ved=2ahUKEwj7mPTpqOzkAhWYA2MBHS2HD1EQ9QEwAHoECAcQBA#imgrc=xvx2QM0Jx1K75M:&vet=1
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recursos aliens de l’empresa, que en alguns determinats casos pot tenir 

un efecte positiu sobre la rendibilitat financera. 

 

La fórmula per calcular la rendibilitat financera és: 

Benefici net / Patrimoni Net 

 

• Rendibilitat de vendes: La rendibilitat de vendes relaciona els beneficis 

abans d’interessos i impostos amb l’import net de la xifra de vendes. És el 

que guanya l’empresa de beneficis abans d’interessos i impostos per cada 

100 unitats de venda. 

La fórmula per calcular la rendibilitat de vendes és: 

Beneficis abans d’interessos i impostos / Import net de la xifra de vendes. 
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7.  VALORACIONS AMAZON 

 

A)  Anàlisi patrimonial i financer 

Balanç de situació: 

 

▪ L’actiu no corrent està caracteritzat per romandre a l'empresa durant més 

d'un cicle. L’actiu no corrent d’Amazon al 2017 va ser de 71.113 milions 

d’euros, i l’any 2018 de 87.547 milions d’euros, més o menys, no ha variat 

molt d’un any respecte l’altre, i es manté en els mateixos paràmetres. 

 

▪ L’actiu corrent, està constituït pels elements que es troben en constant 

rotació i estan a l’empresa menys d’un any. Amazon l’any 2017, tenia un 

actiu corrent de 60.197 milions d’euros, i l’any següent de 75.101 milions 

d’euros. Ha augmentat l’any 2018 tot i que l’increment s’ha mantingut amb 

les mateixes xifres. 

 

▪ El passiu no corrent està format per aquells elements del patrimoni que 

impliquen una obligació a llarg termini, més d’un any, per a l’empresa, com 

ara un deute d’un préstec. El passiu no corrent d’Amazon l’any 2017 fou 

de 45.718 milions d’euros, i l’any 2018 de 50.708 milions d’euros, les xifres 

són bastant semblants, i cada any es van movent entre els mateixos 

estàndards.  

  

▪ El passiu corrent està format pels deutes que l’empresa ha de tornar 

abans d’un any. El passiu corrent d’Amazon l’any 2017 era de 57.883 

milions d’euros, i l’any 2018 era de 68.391 milions d’euros. En aquest cas, 

Amazon també es manté amb xifres semblants, l’any 2018 les xifres han 

augmentat, però és una evolució. 

 

▪ El patrimoni net són els recursos de l’empresa que es destinen a 

l’autofinançament propi, més aquells que són aliens a l’empresa però que  
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no cal tornar (subvencions). L’any 2017 Amazon tenia un patrimoni net de 

27.709 milions d’euros, i l’any 2018 de 43.549 milions d’euros. El patrimoni 

net d’un any respecte l’altre si que ha variat, i és millor l’any 2018, 

l’empresa ha prosperat i té més autofinançament propi. Ha augmentat 

15.840 milions d’euros. Com més augmenti el patrimoni net de l’empresa, 

en principi augmentarà el benefici i l’empresa tindrà més valor. 

 

Ràtios financeres: 

 

▪ Disponibilitat: Mesura la solvència (capacitat que té una empresa de pagar 

els deutes) a molt curt termini. El valor d’Amazon l’any 2017 és de 0,50 i 

al 2018 de 0,60. El valor ideal és aproximadament 0,4. Amazon es manté 

en uns estàndards perfectes, per tant, l’empresa seria capaç de pagar els 

deutes a molt curt termini si ho necessités. 

 

▪ Tresoreria (test de l’àcid): Indica la capacitat de l’empresa per liquidar els 

seus deutes a curt termini sense córrer el risc de suspensió de pagaments. 

Els valors de tresoreria d’Amazon l’any 2017 van ser de 1,03 i l’any 

següent de 0,84. La quantitat de diners que Amazon tenia al realitzable, 

forma part de l’actiu corrent i són crèdits i drets de cobrament a curt 

termini, eren molt més inferiors l’any 2018 que al 2017, per això el resultat 

final té una variació. Tot i això, el valor de la ràtio ha de ser a prop de 1. 

En el cas de 2017 és perfecte, superaria el test de l’àcid de forma correcte, 

i l’any 2018, tot i que no es troba al valor ideal, s’hi aproxima. 

 

▪ Liquiditat: Compara l’actiu corrent (són elements en constant rotació i han 

d’estar a l’empresa menys d’un any, en són exemples els materials per 

produir el producte final) amb el passiu corrent, (són els deutes a tornar 

en menys d’un any, per exemple els deutes a proveïdors) i mesura la 

solvència a curt termini. El valor ideal s’ha de situar per sobre de 1, i 

Amazon al 2017 té uns valor de 2,26 i al 2018 de 1,09. Els dos anys té  
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bons estàndards, millor l’any 2017 que al 2018, però està per sobre del 

valor òptim. 

 

▪ Solvència: Mesura la capacitat que té una empresa per pagar els deutes 

a llarg termini. El valor ideal de la solvència és d’aproximadament 2. 

Amazon l’any 2017 té una ràtio de 1,3, i l’any 2018 de 1,4.  A mesura que 

la ràtio s’aproxima a 1, l’empresa presentarà un risc més elevat d’arribar 

a un possible concurs de creditors15. Les dades d’Amazon no són les més 

correctes, però mantenint-se amb aquests valors no arribarien al risc de 

presentar un concurs de creditors.  

 

▪ Endeutament: Aquesta ràtio ens dona idea de si l’empresa depèn dels 

recursos externs o si pot endeutar-se encara més. Amazon té una ràtio 

l’any 2017 de 0,7 i l’any següent també de 0,7. El valor ideal estaria per 

sota de 0,5 tot i que alguns llibres de text marquen que el valor ideal ha 

d’estar entre 0,2 i 0,8. 

 

▪ Qualitat (estructura del deute): Ens indica la proporció del total dels deutes 

que són exigibles a curt termini. No hi ha un valor de referència. El valor 

més correcte és entre 0,2 i 0,5. Amazon té uns valors de 0,5 l’any 2017 i 

també 0,5 l’any 2018. Tot i que no està per sota de 0,5, Amazon seria 

solvent en la ràtio de l’estructura del deute perquè són valors aproximats. 

 

*Notes aclaridores: 

 

▪ Els valors ideals de l’empresa són relatius perquè depenen del tipus 

d’empresa i del sector econòmic. 

▪ Els valors ideals canvien depenent del llibre de text o web que es consulti. 

 
15 Concurs de creditors: Procediment legal que s’inicia quan un patrimoni, personal o 

empresarial, es troba en situació d’insolvència. 
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B) Anàlisi econòmic 

Pèrdues i Guanys: 

 

▪ El compte de pèrdues i guanys és un estat financer que expressa el 

resultat (guanys o pèrdues) de l’empresa durant un període concret, 

normalment un any. Amazon l’any 2017 va tenir uns ingressos totals de 

177.866 milions. Mentre que al 2018, els va tenir de 232.887. Les vendes 

van augmentar molt, i això va causar una gran influència en el resultat de 

l’exercici procedent de les operacions continuades (benefici net). Una 

vegada sumats i restats els ingressos i les despeses d’explotació, s’obté 

els beneficis abans d’interessos i impostos (BAII), que l’any 2017 Amazon 

va tenir un resultat de 4.106 milions, i l’any 2018 de 12.421 milions. 

Seguidament, s’han de sumar i restar els ingressos financers i les 

despeses financeres, després d’aplicar aquesta operació, es troba el 

resultat abans d’impostos (BAI), que Amazon tenia unes xifres de 3806 

milions l’any 2017, i d’11.261 al 2018. Finalment, es resta l’impost sobre 

beneficis que normalment és del 25%, però pot variar, i es troba el benefici 

net, que el d’Amazon l’any 2017 fou de 3.033 milions d’euros, i l’any 2018 

de 10.073 milions d’euros. El benefici de l’empresa l’any 2018 ha 

evolucionat i és molt superior que l’any anterior. Aquest benefici és net, 

són els diners els quals disposa l’empresa després d’haver pagat totes les 

seves obligacions. 

 

Indicadors de la rendibilitat de l’empresa: 

 

▪ Rendibilitat econòmica: Fa referència a la rendibilitat generada per la 

inversió de l’empresa sense tenir en compte com s’ha finançat aquesta. 

Si aquesta taxa augmenta, significa que l’empresa obté més rendiments 

de les seves inversions. Es calcula  (BAII/Vendes, és rendibilitat de 

vendes, multiplicat per Vendes/actiu, és la rotació). La rendibilitat de 

vendes (indica els beneficis obtinguts per unitat venuda.) i la rotació (el  
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nombre de vegades que amb les vendes, es cobreixen els elements 

necessaris que han ajudat a aconseguir aquestes vendes, l’actiu). 

Amazon té una rendibilitat de vendes l’any 2017 de 0,02 i una rotació de 

1,35. El valor de la rendibilitat econòmica és de 0,031. Aquestes dades, 

signifiquen que l’any 2017 Amazon va vendre molt en un preu 

considerablement baix. I l’any 2018 Amazon té una rendibilitat de vendes 

de 0,053 i una rotació de 1,43. El valor de la rendibilitat econòmica és 

superior a l’any 2017 i és de 0,07. L’any 2018 Amazon va augmentar més 

les vendes, i tot i que va augmentar el preu, va seguir baix. Amazon com 

que té una rendibilitat de les vendes baixes, li obligarà a rotar molt per 

poder cobrir l’actiu. 

 

▪ Rendibilitat financera: És a la rendibilitat que obtenen els propietaris i 

accionistes de la seva inversió. És la ràtio que més interessa als 

propietaris del capital de l’empresa. Són els diners que obtenen els 

accionistes en relació amb el que han posat a l’empresa (en relació amb 

el patrimoni net). Amazon té una rendibilitat financera l’any 2017 de 0,11 

i l’any 2018 de 0,23.  La fórmula de la rendibilitat financera és (benefici 

net/vendes multiplicat per vendes/actiu multiplicat per actiu/patrimoni net) 

ens indica el marge, rotació i palanquejament. El palanquejament, és 

l’endeutament de l’empresa. L’endeutament de l’empresa pot ser positiu, 

si el palanquejament financer és positiu, i per tant vol dir que l’ús del deute 

ens permet augmentar la rendibilitat financera. 

2017:  (benefici net/patrimoni net) = (3.033/27.709) = 0,11 → 0,11 x 100 = 

11% 

L’empresa obté un benefici d’11 euros per cada 100 euros de capital propi 

aportat.   

2018:  (benefici net/patrimoni net) = (10.073/43.549) = 0,23 → 0,23 x 100 

= 23%. 

L’empresa obté un benefici de 23 euros per cada 100 euros de capital 

propi aportat. 
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El canvi d’un any respecte l’altre és enorme, Amazon amb un any ha 

millorat molt els seus comptes, i ha prosperat. Té molts més beneficis. 

 

▪ Rendibilitat de vendes: La rendibilitat de vendes divideix els beneficis 

abans d’interessos i impostos (BAII) entre les l’import net de la xifra de 

vendes. Amazon l’any 2017 té una rendibilitat de vendes de 0,02, i, en 

canvi, l’any 2018 té una rendibilitat de vendes de 0,05. 
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8.  VALORACIONS ALIBABA 

 

A)  Anàlisi patrimonial i financer 

 

Balanç de situació: 

 

▪ L’actiu no corrent està format pels elements que haurien d’estar a 

l’empresa més d’un any. Alibaba l’any 2018 tenia un actiu no corrent de 

68.594,4 milions de dòlars, mentre que el 2019 té 103.529 milions de 

dòlars. Això vol dir que l’any 2019 tenen molts més immobilitzats materials 

(camions, furgonetes…) i immaterials (programes informàtics). 

 

▪ L’actiu corrent està format per tots els elements patrimonials que 

representen diners o que l’empresa podrà convertir fàcilment en efectiu a 

curt termini. L’any 2018 Alibaba tenia 38.279,4 milions de dòlars i l’any 

següent 40.272 milions de dòlars en actiu corrent. Al 2019 tenia més 

diners invertits en aquest sector, això vol dir que tenia més elements 

patrimonials que l’empresa podia convertir en diners a curt termini. 

L’empresa ha evolucionat.  

 

▪ El passiu no corrent són els deutes generats per l’empresa i que aquests 

diners s’han de tornar a llarg termini. Alibaba l’any 2018 tenia un passiu 

no corrent de 21.143,8 i l’any posterior de 21.160. La xifra d’un any 

respecte l’altre no ha variat gaire, s’ha mantingut dins dels mateixos 

estàndards. 

 

▪ El passiu corrent són els deutes que genera l’empresa per cobrir les 

necessitats immediates. L’any 2018 Alibaba tenia uns deutes a curt 

termini de 20.239,9 i l’any 2019 de 30.944. L’any actual comptable, han 

augmentat aquests deutes, aquests poden ser per exemple els 

pagaments pendents a proveïdors.  
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▪ El patrimoni net ha variat molt d’un any respecte l’altre. El patrimoni net 

són les aportacions dels propietaris i els beneficis generats amb l’activitat 

i que  no s’han distribuït entre els socis. Alibaba tenia un net patrimonial 

l’any 2018 de 65.490,16 milions de dòlars i l’any següent de 93.697. El 

creixement del patrimoni net a llarg termini és un indicador que l’empresa 

està generant benefici i creant valor pels seus accionistes. 

 

Ràtios Financeres: 

 

▪ Disponibilitat: Mesura la capacitat de cobrir deutes amb els saldos líquids 

(caixa i bancs) a molt curt termini. Alibaba al 2018 tenia una disponibilitat 

de 1,5 i al 2019 de 0,93.  En aquest cas el valor ideal és aproximadament 

0,4. Alibaba al 2018 té uns valors massa alts perquè si es tenen uns valors 

molt més elevats dels òptims, pot voler dir que l’empresa deixa de guanyar 

rendibilitat dels seus actius. En el cas del 2019, també és elevat però 

s'aproxima bastant a 0,4 i és correcte. 

 

▪ Tresoreria (test de l’àcid): Mesura la solvència  (capacitat que té una 

empresa de pagar els deutes) a curt termini. La tresoreria d’Alibaba l’any 

2018 és d’1,8 i l’any següent de 1,2. El valor de la ràtio s’ha d’aproximar 

a 1, la ràtio en el cas del 2018 seria massa elevada ja que té un excés de 

liquiditat i pot estar deixant de guanyar rendibilitat dels seus actius. Al 

2019, és de 1,2 i es trobaria en bon estat, vol dir que l’empresa disposa 

de prou actiu líquid per pagar els seus deutes a curt termini. 

 

▪ Liquiditat: Mesura la solvència (capacitat que té una empresa de pagar els 

deutes) a curt termini. La liquiditat d’Alibaba al 2018 és de 1,89 i l’any 2019 

de 1,30. Els valors són semblants i l’empresa en aquesta ràtio està en una 

situació estable. El valor òptim s’ha de situar per sobre de 1, perquè sinó 

voldria dir que l’empresa s’apropa al risc de la suspensió de pagaments. 
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▪ Solvència: Mesura la solvència (capacitat que té una empresa de pagar 

els deutes) a llarg termini. El valor òptim ha de ser aproximadament 2 i, a 

mesura que la ràtio s’aproxima a 1, l’empresa presenta un risc més elevat 

d’arribar a un possible concurs de creditors. L’any 2018 Alibaba tenia la 

ràtio a 2,5 i l’any 2019, la tenia a 2,75. Alibaba és solvent, pot pagar en 

cas de necessitat tots els seus deutes liquidant els seus actius.  

 

▪ Endeutament: Aquesta ràtio ens dona idea si l’empresa depèn dels 

recursos externs o si pot endeutar-se encara més. Alibaba té una ràtio 

l’any 2018 de 0,38 i l’any 2019 de 0,36. Els valors són molt semblants els 

dos anys, en els dos casos es situa molt a prop del valor òptim que és 

entre 0,2 i 0,8. Si fos més alta que 0,8, el volum de deutes de l’empresa 

seria excessiu i l’empresa estaria perdent autonomia financera davant de 

tercers. 

 

▪ Qualitat (estructura del deute): Ens indica la proporció del total dels deutes 

que són exigibles a curt termini. No hi ha un valor exacte de referència. El 

valor més correcte es  troba entre 0,2 i 0,5. Alibaba l’any 2018 tenia una 

ràtio de 0,4, i l’any 2019 de 0,59. Alibaba els dos anys està en unes ràtios 

massa altes i ens indica que no podria ser solvent en l’estructura del 

deute. 

 

*Notes aclaridores: 

 

•  Els valors ideals de l’empresa són relatius perquè depenen del tipus 

d’empresa i del sector econòmic. 

• Els valors ideals canvien depenent del llibre de text o web que es consulti. 
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B) Anàlisi econòmic 

 

Pèrdues i Guanys: 

 

1. La informació que subministra el compte de pèrdues i guanys és un estat 

comptable que calcula el resultat d’una empresa, que ha obtingut durant 

un exercici econòmic. Els ingressos totals d’Alibaba són, 23.587,63 al 

2018 i 56.152 al 2019. Són molt més elevats al 2019 i significa que 

l’empresa ha prosperat, en principi com més vendes, més beneficis. 

D’aquestes dues xifres, tant de l’any 2018 com de l’any 2019 després de 

sumar els ingressos d’explotació (vendes de mercaderies, devolucions de 

compres...) i restar les despeses d’explotació (sous i salaris, transport, 

subministraments…). Aquest resultat és el resultat abans d’interessos i 

impostos (BAII), que en el cas d’Alibaba l’any 2018 la xifra és de 10.329,95 

milions d’euros i l’any 2019 és de 8.506 milions d’euros. A aquest import, 

es sumen els ingressos financers, i es resten les despeses financeres que 

són interessos de deutes. Trobarem un nou import que aquest és el 

resultat abans d’impostos (BAI). Aquesta xifra al 2018 era de 8.946,19 

milions d’euros, i al 2019 de 14.337 milions d’euros. Finalment a aquests 

dos resultats se li resten l’impost sobre beneficis, que normalment és del 

25%, i trobem finalment que el benefici net és de 6.143,96 milions d’euros 

l’any 2018, i de 11.955 milions d’euros l’any 2019. L’evolució de l’empresa 

és molt considerable, el benefici net ha augmentat 5.611,04 milions 

d’euros d’un any respecte l’altre. 

 

Indicadors de la rendibilitat de l’empresa: 

 

▪ Rendibilitat econòmica: La rendibilitat econòmica de l’empresa és el 

rendiment de l’actiu. És el rendiment de cada unitat monetària invertida en 

l’empresa. Si aquesta taxa es fa més gran significa que l’empresa obté 

més rendiments de les seves inversions.  La rendibilitat econòmica 

relaciona el benefici brut que genera el negoci (benefici abans 
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d’interessos i impostos BAII) i els actius necessaris per aconseguir aquest 

benefici. De la fórmula (BAII/Vendes multiplicat per Vendes/actiu) es pot 

treure la rendibilitat de vendes (indica els beneficis obtinguts per unitat 

venuda.) i la rotació (el nombre de vegades que amb les vendes, es 

cobreixen els elements necessaris que han ajudat a aconseguir aquestes 

vendes, l’actiu). Alibaba l’any 2018 té un marge de 0,43 i una rotació de 

0,22. Això vol dir que com que té un marge alt, no cal que roti tant, és a 

dir que venent poc podrà cobrir l’actiu. Al 2018 té una rendibilitat 

econòmica de 0,094. L’any 2019, té un marge de 0,15 i una rotació de 

0,39. Per tant, un valor de 0,059. Un baix marge obligarà a rotar, és a dir, 

a vendre molt per poder cobrir l’actiu. 

 

▪ Rendibilitat financera: És el benefici net generat a l’empresa en relació 

amb els recursos propis. És la ràtio que més interessa als propietaris del 

capital de l’empresa. Són els diners que obtenen els accionistes en relació 

amb el que han posat a l’empresa (en relació amb el patrimoni net). 

Alibaba L’any 2018 té una rendibilitat financera de 0,09, i l’any 2019 de 

0,13. La fórmula de la rendibilitat financera (benefici net/vendes multiplicat 

per vendes/actiu multiplicat per actiu/patrimoni net) ens indica el marge, 

rotació i palanquejament. El palanquejament és l’endeutament de 

l’empresa i si el palanquejament financer és positiu, significa que l’ús del 

deute ens permet augmentar la rendibilitat financera i per tant, 

l’endeutament és positiu.  

 

 

 

 

 

2018:  (benefici net/patrimoni net) = (6.143,96/65.490,16) = 0,09. (0,09 x 

100) = 9%. L’empresa obté un benefici de 9 euros per cada 100 euros de 

capital propi aportat.   
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2019: (benefici net/patrimoni net) = (11.955/91.697) = 0,13. (0,13 x 100) = 

13. L’empresa obté un benefici de 13 euros per cada 100 euros de capital 

propi aportat.   

 

 

▪ Rendibilitat de vendes: La rendibilitat de vendes divideix els beneficis 

abans d’interessos i impostos (BAII) entre l’import net de la xifra de 

vendes. Alibaba l’any 2018 té una rendibilitat de vendes de 0,43 i l’any 

2019 de 0,15. 
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9. VALORACIÓ EBAY 

 

A)  Anàlisi patrimonial i financer 

 

Balanç de situació: 

 

▪ L’actiu no corrent del 2017 d’eBay és de 18.238 milions de dòlars, i el del 

2018 és de 15.693. Això vol dir que l’any anterior estava format per més 

elements del patrimoni vinculats a l’empresa durant més d’un exercici, 

estava constituït per més patents, programes informàtics, màquines, 

ordinadors... eBay tenia més actiu no corrent l’any anterior que l’actual. 

 

▪ L’actiu corrent d’eBay l’any anterior és superior a l’any següent, 7.743 i 

7.126. L’actiu corrent està composat pels materials que s’utilitzen per a 

l’elaboració de productes, per les mercaderies elaborades que 

comercialitzen a l’empresa... Que hi hagi més actiu corrent l’any 2017 que 

al 2018 suposa que en tots aquests elements tenia una inversió inferior 

en actius a curt termini. 

 

▪ El passiu no corrent d’eBay és superior al 2017, que tenia 14.379, al del 

2018, que té 12.084 milions de dòlars. Són els elements del patrimoni que 

impliquen una obligació a llarg termini per a l’empresa com per exemple 

els diners d’un préstec. L’empresa, al 2018 no ha tingut tan de 

finançament aliè 

 

▪ El passiu corrent d’eBay, al 2018 és inferior al 2017, 3.539 i 4.454. Està 

format per aquells deutes que l’empresa ha de tornar en menys d’un any, 

com per exemple els proveïdors. Com que al 2018 és inferior, en aquest 

aspecte ha millorat perquè no interessa a l’empresa haver de pagar grans 

quantitats de diners a curt termini. 
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▪ El patrimoni net, ha canviat força, al 2017 tenia 8.063 milions de dòlars i 

al 2018 tenia 6.281 milions de dòlars. Això suposa que l’empresa ha 

destinat menys recursos a l’autofinançament, i si el patrimoni de l’empresa 

baixa, l’empresa perd valor i generarà menys beneficis. 

 

Ràtios Financeres:  

 

▪ Disponibilitat: Mesura la solvència a molt curt termini. La disponibilitat d’ 

eBay al 2017 era de 1,65, mentre que al 2018 era de 1,1. En aquest cas 

el valor ideal és 0,4. eBay té un valor massa alt en aquests dos anys, tot i 

que menys al 2018, és millor, perquè si té uns valors massa alts pot indicar 

que l’empresa podria estar deixant de guanyar (perdent) rendibilitat dels 

seus actius. 

 

▪ Tresoreria (test de l’àcid): Mesura la solvència a curt termini. La tresoreria 

d’eBay  l’any 2017 és de 1,85, i al 2018 és de 1,26. Els dos valors són 

molt semblants un any respecte l’altre. El valor òptim ha d’estar entre 0,8 

(mínim) i 1,2 (màxim), el valor ideal seria 1. Els valors dels dos anys són 

molt semblants però si volem ser precisos seria millor l’any 2018, és més 

solvent a curt termini.  

 

▪ Liquiditat: Mesura la solvència a curt termini. La liquiditat d’eBay al 2017 

era de 2,18 i al 2018 era de 1,59. Els valors ideals en aquesta ràtio han 

de ser superiors a 1, en aquest cas els dos anys ho compleixen i vol dir 

que estan dins els paràmetres ideals de la liquiditat. Cap és millor que 

l’altre perquè els dos són superiors a 1. Vol dir que els dos són solvents a 

curt termini. 
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▪ Solvència (ràtio de garantia): Calcula la solvència a llarg termini. Al 2017 

el valor era de 1,44, i al 2018 era de 1,37. En aquest cas cap de les dues 

està bé perquè el valor òptim ha de ser aproximadament 2, i, a mesura 

que la ràtio s’aproxima a 1, l’empresa presenta un risc més elevat d’arribar 

a un possible concurs de creditors16. 

 

▪ Endeutament: Aquesta ràtio ens indica si l’empresa depèn dels recursos 

externs o si té possibilitats d’endeutar-se encara més. Al 2017 eBay tenia 

un valor de 0,68, i al 2018 tenia un valor de 0,72. El valor ideal ha de ser 

inferior a 0,5, per tant, cap valor és correcte, ja que al ser més elevat vol 

dir que el volum de deutes és excessiu i l’empresa s’està 

descapitalitzant17. Però, en el cas d’eBay no és un cas extrem, no està 

dins els valors òptims però s’hi acosta. 

 

▪ Qualitat (Estructura del deute): Ens indica la proporció del total dels deutes 

que són exigibles a curt termini. El valor d’eBay l’any 2017 és de 0,19, i 

l’any 2018 és de 0,26. Com més petit sigui el valor millor, perquè el deute 

s’haurà de tornar a llarg termini i l’empresa tindrà més marge operatiu. És 

millor el valor del 2017 perquè és més petit però el del 2018 també és 

correcte. 

 

 

*Notes aclaridores: 

 

•  Els valors ideals de l’empresa són relatius perquè depenen del tipus 

d’empresa i del sector econòmic. 

• Els valors ideals canvien depenent del llibre de text o web que es consulti. 

 

 

 
16 Concurs de creditors: És el procediment legal que s’inicia quan un patrimoni (personal o empresarial) es 

troba en situació d’insolvència. 

 
17 Descapitalitzar: Perdre capital 
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B)  Anàlisi econòmic: 

 

Pèrdues i Guanys: 

 

▪ A nivell d’ingressos totals, al 2017 eBay tenia 9.567 milions de vendes i al 

2018, 2.580 milions de vendes, és un canvi molt negatiu ja que en principi 

com més vendes més beneficis. Després de restar les despeses 

d’explotació als ingressos d’explotació, s’obté el resultat d’explotació que 

és el resultat abans d’interessos i impostos (BAII). Al 2017 eren 2.265 

milions de dòlars, i al 2.018, 579 milions de dòlars. En aquest resultat es 

sumen els ingressos financers i es resten les despeses financeres i el 

resultat és l’anomenat resultat abans d’impostos (BAI). Al 2017, eBay 

tenia 2.276 milions de dòlars, va augmentar respecte el BAII, tenia més 

ingressos financers que despeses. I al 2018, tenia 547 milions de dòlars, 

va disminuir respecte el BAII. A partir d’aquí, en aquest resultat se li ha de 

restar l’impost sobre beneficis, que normalment és del 25% i al 2017 el 

benefici net era de -1.016 milions de dòlars, això té una explicació, ja que 

va tenir una provisió, unes despeses no previstes. Perquè fins al moment 

tenia uns beneficis bruts considerables, i no s’intuïa que tindria un benefici 

net negatiu. Al 2018, va tenir un benefici net de 407 milions de dòlars. 

 

Indicadors de la rendibilitat de l’empresa: 

 

▪ Rendibilitat Econòmica: És el rendiment de cada unitat monetària invertida 

en l’empresa. Si aquesta taxa es fa més gran significa que l’empresa obté 

més rendiments que les seves inversions. A la rendibilitat econòmica es 

multiplica la rendibilitat de les vendes, (Benefici abans d’interessos i 

impostos / vendes) per la rotació (vendes / actiu). La rendibilitat de vendes 

és el preu dels productes, i la rotació són les persones que compren els 

productes. eBay al 2017 té una rendibilitat de vendes de 0,23 i una rotació 

de 0,36. Això vol dir que té més rotació (preu dels productes) que  
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rendibilitat de vendes (persones que compren els productes). En canvi, al 

2018, té una rendibilitat de vendes de 0,22 i la rotació de 0,11. Això vol dir 

que al 2018 té una rendibilitat de vendes (preu) més alt que la rotació (les 

persones que compren). eBay té una rendibilitat econòmica al 2017 de 

0,087 i al 2018 de 0,025. 

 

▪ Rendibilitat Financera: És a la rendibilitat que obtenen els propietaris i 

accionistes de la seva inversió. És la ràtio que més interessa als 

propietaris del capital de l’empresa. Són els diners que obtenen els 

accionistes en relació amb el que han invertit a l’empresa (en relació amb 

el patrimoni net). 

Es multiplica el marge (benefici net / vendes) per la rotació (vendes / actiu) 

per l’endeutament de l’empresa (actiu / net patrimonial). eBay l’any 2017 

té una rendibilitat financera negativa ja que el benefici net va ser negatiu 

perquè va tenir una provisió (una despesa no prevista). I l’any 2018 va 

tenir una rendibilitat financera de 0,064. Per augmentar la rendibilitat, hi 

ha tres possibilitats: Augmentar el marge (pujant preus, reduint despeses 

o les dues) Augmentar la rotació (Venent més, reduint l'actiu o les dues) 

o Augmentar l’endeutament (augmentar els deutes perquè al dividir l'actiu 

entre net patrimonial sigui major). 

 

2017: No va tenir beneficis per una provisió. 

2018: (407/6281) = 0,064. 0,064 x 100 = 6,4 % de benefici per cada 100 

euros invertits. 

 

▪ Rendibilitat de les vendes: La rendibilitat de vendes divideix els beneficis 

abans d’interessos i impostos (BAII) entre l’import net de la xifra de 

vendes. eBay l’any 2017 va tenir una rendibilitat de vendes de 0,23, i l’any 

2018 de 0,22 
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10. VALORACIÓ FINAL: QUINA ÉS LA MILLOR EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

* Ingressos Totals: Vendes totals a final d’any 

* B.A.I.I.: Beneficis abans d’interessos i impostos 

* B.A.I: Beneficis abans d’impostos 

* B.N.: Benefici Net 

 

 

 

 

PÈRDUES I 

GUANYS DE LES 

EMPRESES 

(2018): 

AMAZON ALIBABA EBAY 

INGRESSOS 

TOTALS * 

23.2887 milions de 

vendes 

56.152  milions 

de vendes 

2.580  milions de 

vendes 

B.A.I.I. * 12.421  milions 

d’euros 

8.506  milions 

d’euros 

579  milions 

d’euros 

B.A.I. * 11.261  milions 

d’euros 

14.337  milions 

d’euros 

547  milions 

d’euros 

B.N. * 10.073  milions 

d’euros 

11.955  milions 

d’euros 

407  milions 

d’euros 
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RÀTIOS 

PATRIMONIALS I 

FINANCERES: 

AMAZON ALIBABA EBAY 

-DISPONIBILITAT 0,60 0,93 1,1 

-TRESORERIA 0,84 1,26 1,26 

-LIQUIDITAT 1,09 1,30 1,59 

-SOLVÈNCIA 1,36 2,75 1,37 

-ENDEUTAMENT 0,73 0,36 0,72 

-QUALITAT 0,57 0,59 0,2 

RÀTIOS 

ECONÒMICS: 

AMAZON ALIBABA EBAY 

-RENDIBILITAT 

ECONÒMICA 

0,075 0,059 0,025 

-RENDIBILITAT 

FINANCERA 

0,23 0,13 0,064 

-RENDIBILITAT 

DE VENDES 

0,05 0,15 0,22 
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A la valoració final, avaluaré les ràtios de pèrdues i guanys, les ràtios financeres 

i les ràtios econòmiques, ja que són els tres millors elements per fer una bona 

comparació entre les tres empreses i així saber quina és la més eficient. 

 

A)  Anàlisi patrimonial i financer 

 

Ràtios financeres: 

 

▪ Disponibilitat: A nivell de disponibilitat, Amazon queda enrere respecte 

eBay i Alibaba perquè té una ràtio de 0,60. El mínim, és 0,4, si fos inferior 

a aquesta ràtio l’empresa no seria solvent a molt curt termini i no podria 

pagar els deutes a curt termini. Entre Alibaba i eBay, les dades són molt 

semblants, 0,93 i 1,1. Però, es podria dir que eBay és més solvent a curt 

termini perquè la ràtio és superior. 

 

▪ Tresoreria (test de l’àcid): Amazon es torna a quedar enrere respecte les 

seves competidores, si l’empresa no supera el valor mínim de 0,8 significa 

que l’empresa no és solvent a curt termini. Amazon supera el valor mínim 

per 0,04. Per tant, la fortalesa d’Amazon no és la solvència a curt termini. 

Per contra, Alibaba i eBay tenen la mateixa ràtio, les dues tenen uns valors 

de 1,26. És una bona dada, les dues empreses serien solvents a curt 

termini i en aquest cas no es pot establir quina és la millor perquè les dues 

es troben al mateix punt. 

 

▪ Liquiditat: La liquiditat mesura la solvència a curt termini, i torna a ser com 

les dues anteriors, en les tres ràtios que mesuren la solvència a curt 

termini (disponibilitat, tresoreria i liquiditat) Amazon és poc eficient. El 

mínim en que totes les empreses haurien d’estar és 1, i Amazon està a 

1,09. eBay supera a Alibaba (1,59 i 1,30) i es pot afirmar que és la que té 

millor liquiditat. 
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▪ Solvència: Amazon té una ràtio de 1,36 i eBay d’1,37. Són ràtios molt 

semblants, el valor òptim ha de ser superior a 1 i pròxim a 2. Les dues 

empreses els seus valors són superiors a 1 tot i que haurien d’apropar-se 

més a 2. En el cas d’Alibaba, té 2,7. Això vol dir que l’empresa és molt 

solvent a llarg termini, no és necessari tenir uns valors tan elevats, una 

ràtio d’1,9 o 2 estaria bé, però Alibaba és la més eficient.   

 

▪ Endeutament: Hauria d’estar per sota 0,5 i com més baix sigui millor, com 

més petita sigui la ràtio l’empresa dependrà menys de finançament aliè. 

És el cas d’Alibaba. Alibaba té una ràtio de 0,36 i és una ràtio complidora,  

és correcte. En canvi, Amazon i eBay no es troben dins dels estàndards i 

tenen 0,73 i 0,72. Cap de les dues empreses està en una bona situació 

en aquesta ràtio i vol dir que el volum dels deutes és excessiu i l’empresa 

està perdent autonomia financera davant de tercers. 

 

▪ Qualitat (estructura del deute): Com mes petit sigui el valor de l’empresa 

millor, Amazon i Alibaba tenen unes ràtios de 0,57 i 0,59. Sobre passen 

0,5 però són casos que es podrien solventar, no estan dins dels 

estàndards però per les empreses no són casos preocupants. eBay, és la 

millor en aquest aspecte perquè té una ràtio de 0,2. És la més petita, per 

tant, la que té millor estructura del deute.  

 

En conclusió totes les ràtios es troben dins dels estàndards, i es pot 

afirmar que la seva situació és correcte, ja que quan les empreses 

comencen a sortir de les ràtios adequades els deterioraments solen ser  

ràpids, cap de les tres empreses es troba en una situació  

com aquesta, per tan es pot afirmar que gaudeixen d’una bona situació. 

És cert que Amazon en algunes ràtios està fora de dels paràmetres i 

hauria de solventar-ho, en aquest apartat és la que més malament està, 

però no arriba als nivells de tenir problemes per afrontar els pagaments. 

eBay es troba un una situació correcte. Està per sobre del mínim de les 

ràtios, però tampoc les sobrepassa de manera extrema, les seves  
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estadístiques són correctes, però poden ser millors. L’empresa que 

compleix les ràtios de manera més eficaç, i no només les compleix sinó 

que les sobrepassa, és Alibaba. Es troba en una molt bona situació, cap 

de les ràtios es troba fora dels intervals, i és l’empresa més eficient en les 

ràtios financeres.  

 

 

B) Anàlisi econòmic 

 

▪ Pèrdues i guanys: A nivell de pèrdues i guanys, eBay queda fora davant 

les tres empreses. En canvi, Alibaba i Amazon, els resultats finals són 

semblants, hi ha molta competència entre les dues empreses més 

òptimes. Si comparem les estadístiques, els ingressos totals, és a dir, les 

vendes d’Amazon superen les d’Alibaba per 176.735 milions, i les d’eBay 

per 230.307. Això no vol dir que perquè tingui més vendes sigui la millor. 

Amazon l’any 2018 va tenir moltes despeses d’explotació, que són 

elements relacionats amb l’activitat de l’empresa com l’adquisició de 

primeres matèries o mercaderies, despeses de personal... Aquestes 

despeses, van influenciar molt en els resultats. Després de calcular els 

beneficis abans d’interessos i impostos, a Amazon li va quedar un benefici 

net de 10.073 milions d’euros. Per contra, Alibaba tenia 56.152 ingressos 

totals, aquesta xifra va disminuir molt per les abundants despeses 

d’explotació, però, en diferència amb Amazon, en comptes de seguir 

disminuint, com és habitual, a les despeses financeres, Alibaba en 

comptes de tenir despeses financeres, va tenir ingressos financers de 

manera que el resultat es va incrementar. Finalment, va superar a Amazon 

i va obtenir un benefici net de 1.882 milions d’eures més que la seva 

principal competència. Pel que fa eBay, el seu benefici net és inferior, 

tanmateix, el punt de partida de vendes d’eBay és menys de la meitat que 

el d’Amazon i d’Alibaba, per conseqüència, ja queda en tercer lloc. El seu 

benefici net és de 407 milions. Amazon el supera per 9.666 milions, i  
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Alibaba per 11.548 milions. Finalment, l’empresa que més benefici net té 

és Alibaba (11.955).  

 

 

▪ Indicadors de la rendibilitat de l’empresa: 

 

o Rendibilitat econòmica: Amazon té una rendibilitat de vendes de 

0,053 i una rotació de 1,43. El valor de la rendibilitat econòmica és 

de 0,07. Amazon com que té una rendibilitat de vendes baixes, li 

obligarà a rotar molt per poder cobrir l’actiu. Les tres empreses es 

basen en una rendibilitat de vendes baixes i una rotació alta. 

Alibaba, té una rendibilitat de vendes de 0,15 i una rotació de 0,39. 

Per tant, un valor de 0,059. Els valors Alibaba no són tan repartits 

com els d’Amazon, que té molt poca rendibilitat de vendes i molt  

marge,  Alibaba tot i que té més rotació, també, els valors són més 

compensats. Pel que fa eBay té la rendibilitat de vendes de 0,22, i 

la rotació, de 0,11. Per tant, un valor final de 0,025. 

 

o Rendibilitat Financera:  

 

Amazon: (benefici net/patrimoni net) = (10.073/43.549) = 0,23 → 

0,23 x 100 = 23%. L’empresa obté un benefici de 23 euros per cada 

100 euros de capital propi aportat. 

 

Alibaba: (benefici net/patrimoni net) = (11.955/91.697) = 0,13. (0,13 

x 100) = 13%. L’empresa obté un benefici de 13 euros per cada 

100 euros de capital propi aportat.   

 

eBay: (407/6.281) = 0,064. 0,064 x 100 = 6,4 % de benefici per 

cada 100 euros invertits. 
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L’empresa que més benefici ha generat en relació amb els recursos d’aquesta 

mateixa, és Amazon, que genera 23 euros de benefici per cada 100 euros de 

capital aportat.  

 

 

o Rendibilitat de vendes: Amazon té una rendibilitat de vendes de 0,05, 

Alibaba de 0,15 i eBay de 0,22. La rendibilitat de vendes és el que guanya 

l’empresa de beneficis abans d’interessos i impostos per cada 100 unitats 

de venda. Per tant, Amazon guanya un 5% de benefici abans d’interessos 

i impostos per cada 100 unitats de venda, Alibaba un 15% i eBay un 22%.  

Es pot dir que eBay és l’empresa que té una millor rendibilitat de vendes 

ja que és la que obté una major benefici abans d’interessos i impostos. 

 

 

En conclusió dels indicadors de la rendibilitat de l’empresa,  Amazon és 

l’empresa més eficient ja que és la que té el rendiment de l’actiu més elevat i és 

l’empresa amb major rendiment obtingut per cada unitat monetària invertida a la 

seva activitat. També, és l’empresa amb la major rendibilitat financera perquè és 

la que obté més benefici per a les seves inversions, 23% de benefici. I Finalment, 

tot i que eBay és l’empresa que més guanya en beneficis abans d’interessos i 

impostos per cada 100 unitats venudes (22%), la més eficient és Amazon perquè 

els dos indicadors més importants que són els que generen els beneficis nets 

són la rendibilitat econòmica i la financera. 
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11. CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ FINAL 

 

S’ha de dir que les tres empreses obtenen els beneficis de manera diferent, 

eBay, és un marketplace que només posa en contacte compradors i venedors a 

la seva web, i els beneficis que obté l’empresa provenen de les comissions dels 

venedors que figuren a la seva web. Per tant, és evident que eBay obté un menor 

benefici, perquè tan Alibaba com Amazon, tenen productes propis que venen 

directament a tercers. Això és un ingrés afegit, ja que també serveixen com a 

marketplace, particulars i/o empreses poden vendre a la seva empresa. Per això 

tenen més beneficis que eBay. 

La millor empresa de distribució online, és Amazon ja que encara que obtingui 

menys benefici net que Alibaba i les ràtios financeres siguin superiors les 

d’Alibaba, Amazon és superior en l’anàlisi econòmic. La rendibilitat econòmica 

que és el rendiment obtingut per una empresa de cada unitat monetària invertida 

en la seva activitat, és la taxa amb la qual són remunerats els actius. Amazon, 

és l’empresa que té el valor més elevat, vol dir que és l’empresa que obté més 

rendiment de les seves inversions. La rendibilitat  financera ens indica quina 

empresa obté el major benefici per cada “x” diners invertits. La que obté el major 

benefici és Amazon: un 23%. Per aquests diferents motius, la millor empresa en 

l’anàlisi de balanços és Amazon. 
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12. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest treball, m’he adonat que veritablement les empreses estudiades 

són tres gegants de l’economia. 

Tot i que les tres empreses són les més importants per al sector de la distribució 

de la venda online, com he pogut constatar en el treball, el seu funcionament és 

diferent, ja que Amazon es basa principalment en la compravenda de productes 

i la venda directament a tercers i vendre’ls a particulars, tot i que també és un 

marketplace. Alibaba està pensada per crear productes i vendre’ls directament a 

empreses, i també actua com a marketplace. eBay, en canvi, l’empresa no ven 

cap producte, són els venedors externs qui venen als particulars i per tant, es 

tracta d’un marketplace, per això, els seus beneficis són inferiors a les altres dues 

empreses, perquè només obté beneficis de les comissions que cobra als 

venedors per aparèixer a la seva pàgina web. 

Primer de tot vull constatar que el meu Treball de Recerca no té part teòrica.  

Tota la memòria és un anàlisi empresarial que primer he entès i després he 

escrit.  

Una vegada finalitzat aquest Treball de Recerca he complert el meu primer 

objectiu, que era trobar l’empresa més robusta i rentable: Amazon.  

També he complert el segon objectiu proposat: la realització de l’estudi econòmic 

i financer. Per arribar a aquest objectiu he tingut diverses dificultats ja que durant 

l’estiu vaig haver d’estudiar i entendre els sis primers temes d’economia de segon 

de batxillerat (Unitat 1: El patrimoni i la comptabilitat, Unitat 2: El cicle comptable, 

Unitat 3: Verificació i normalització comptable, Unitat 4: Els comptes anuals, 

Unitat 5: Anàlisi dels estats financers de l’empresa: anàlisi patrimonial i anàlisi 

financera, Unitat 6: Anàlisi dels estats financers de l’empresa: anàlisi 

econòmica). I vaig haver de dedicar-hi molt de temps. El segon obstacle ha sigut 

la traducció de l’anglès de tots els balanços i estats de comptes de les empreses 

i per tant també m’ha suposat un esforç.  
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El tercer objectiu també l’he realitzat amb satisfacció ja que després de tota la 

investigació conec i entenc el funcionament i totes les seccions d’una empresa 

online.  

El quart objectiu, també l’he assolit satisfactòriament ja que he après, he tingut 

l’experiència, l’estudi i el temps de poder viure en primera persona, no només 

amb exemples i explicacions, el perquè serveixen tots els anàlisis patrimonials i 

financers, i econòmics, per poder saber com realment és la comptabilitat d’una 

empresa, d’on provenen els beneficis, com es gestionen les empreses... 

Ja per acabar vull dir que estic molt content dels resultats obtinguts i de la feina 

que he fet.  

Des del primer moment vaig tenir la sort d’escollir un tema que em motivés i 

m’agradés i per tant no m’ha sigut difícil posar-me a treballar, tenia clar que volia 

realitzar un treball relacionat amb l’economia de l’empresa. Si hagués de tornar 

a realitzar aquest treball torneria a escollir el mateix tema. 
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ANNEX I 

 

ALIBABA 

  

Introducció 

  

Alibaba és una companyia multinacional xinesa que posseeix 18 subsidiàries 

amb seu a Hangzhou dedicada al comerç electrònic a Internet, incloent portals 

de vendes business-to-business18, de venda al detall19, i de venda entre 

consumidors20. 

  

Es va fundar el 4 d’abril de 1999. La seva seu central és a Hangzhou, República 

Popular Xina. El seu director des de 2015 és Daniel Zhang 

Les subsidiàries21 d’Alibaba són: AliExpress, Youku, Taobao, Lazada Việt Nam, 

AutoNavi, Ele.me, Ant Financial, UCWeb, Alibaba Pictures, Alibaba Clou,  Daraz. 

   

Alibaba va acabar el seu últim any fiscal amb unes vendes de 250.226 milions 

de yuanes, que són 32.8409 milions d’euros. 

 

Imatge 5: Logotip d’Alibaba 

  

 

 

 

 
18 business-to-bussines: Aquest model inclou les transaccions comercials entre empreses, on 
una empresa es dedica a la distribució d’articles en grans quantitats i l’altra es dedica a la venda 
minorista al consumidor final. 
  
 
19 venda al detall: és l'empresa comercial que ven productes al consumidor final. 
 
20 venda entre consumidors: Posa en contacte diferents consumidors per a la compra-venda 
d’articles i, a través d’una plataforma intermediària, sense exercir una activitat econòmica. 
  

 
21 subsidiària: Empresa delegada d’una multinacional a l’estranger. 

 

https://www.bing.com/search?q=AliExpress&filters=ufn%3a%22AliExpress%22+sid%3a%22564f9504-440e-4543-ac4b-56a9abee72df%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Taobao&filters=ufn%3a%22Taobao%22+sid%3a%221905f91f-d06a-08d9-a8cd-8acd92b948c2%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Lazada+Group&filters=ufn%3a%22Lazada+Group%22+sid%3a%2207a76d2e-5177-e709-51fc-2132f1d16cff%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=AutoNavi&filters=ufn%3a%22AutoNavi%22+sid%3a%225a490db4-37e2-fd61-e4c4-63680f41a040%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Ele.me&filters=ufn%3a%22Ele.me%22+sid%3a%2203444c62-9151-8f90-cb63-4857ea0d4dfd%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Ant+Financial&filters=ufn%3a%22Ant+Financial%22+sid%3a%221d595a38-14ed-d916-61f3-e13506caf1c6%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=UCWeb&filters=ufn%3a%22UCWeb%22+sid%3a%2259bd3d30-e343-29cd-c519-54a9b791de93%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Alibaba+Pictures&filters=ufn%3a%22Alibaba+Pictures%22+sid%3a%225318669d-222a-b2ef-e904-cefb4e49d1ef%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Alibaba+Cloud&filters=ufn%3a%22Alibaba+Cloud%22+sid%3a%22379db5a8-6dca-af21-f2dd-01f7b105db2d%22&FORM=SNAPST
https://ca.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Font: 

https://www.google.com/search?q=alibaba&safe=active&sxsrf=ACYBGNT28ROC6xtlNrcUVgLF

WaPwjfqoeA:1569347506031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4ICFg-

rkAhXdAGMBHbQyCRQQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=_ENSvAMHXUDxu 

 

Sistema logístic 

  

Alibaba no gestiona cap servei, tampoc té productes en estoc. Simplement posa 

en contacte a compradors amb venedors i ofereix els serveis de terceres 

empreses per facilitar les vendes als compradors.  

Cobra una tarifa anual als venedors per aparèixer a la seva web. També, cobra 

una tarifa anual a les empreses que presten els seus serveis a través de la web, 

ja sigui empreses de control de qualitat o de transport. 

  

Alibaba no crea cap producte, són venedors que posen els seus productes a la 

pàgina web d’Alibaba, és una web que conté molts proveïdors. És un 

Marketplace22.  Moltes empreses estan dins de la pàgina d’Alibaba i quan el client 

realitza una compra, no l’efectua directament a Alibaba, l’efectua al proveïdor.  

És una empresa que principalment, ven a empreses, pot subministrar a famílies, 

però no és el més habitual. 

 

Funcionament  

  

Realitzar una compra: 

  

A l’hora de fer una compra, el client s’ha de crear un compte i entrar a la seva 

sessió. Després, el comprador cerca el producte que vol i pot seleccionar o no 

una sèrie de filtres (el preu màxim que es vol gastar, color…). Quan apareguin 

els productes que el client ha demanat, sortiran diferents proveïdors per un 

mateix producte, i aquest, haurà de contactar amb ells per negociar (ja he dit que 

generalment està destinat a vendre a empreses). Hi ha diversos elements que  

 
22 Marketplace: És un tipus de comerç electrònic que es tracta d’un lloc web on es venen productes de 

molts venedors diferents. Es podria comparar amb un “centre comercial” però mitjançant una web. 

https://www.google.com/search?q=alibaba&safe=active&sxsrf=ACYBGNT28ROC6xtlNrcUVgLFWaPwjfqoeA:1569347506031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4ICFg-rkAhXdAGMBHbQyCRQQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=_ENSvAMHXUDxu
https://www.google.com/search?q=alibaba&safe=active&sxsrf=ACYBGNT28ROC6xtlNrcUVgLFWaPwjfqoeA:1569347506031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4ICFg-rkAhXdAGMBHbQyCRQQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=_ENSvAMHXUDxu
https://www.google.com/search?q=alibaba&safe=active&sxsrf=ACYBGNT28ROC6xtlNrcUVgLFWaPwjfqoeA:1569347506031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS4ICFg-rkAhXdAGMBHbQyCRQQ_AUIEigB&biw=1536&bih=722#imgrc=_ENSvAMHXUDxu
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influeixen sobre el preu de venda: la quantitat, etiquetar el logotip, el cost 

l’empaquetatge, quan arribarà… a partir d’aquí, el comprador pot demanar una 

mostra per el preu que els proveïdors l’indiquin. Llavors, el consumidor escull el 

producte que més li ha agradat i finalment arriba la compra. Una vegada 

s’encarrega al venedor que fabriqui les còpies demanades del producte, és 

habitual realitzar un pagament normalment del 30% perquè aquest ho comenci 

a fabricar. Quan s’està fabricant el producte moltes empreses el que fan és enviar 

una inspecció que va des de 100 dòlars fins a 300, per assegurar-se la qualitat 

del producte. Si després de la inspecció sorgeix algun defecte, es comunica al 

proveïdor, arribat aquest punt, hi ha dues alternatives: o es repeteixen les còpies 

errònies, o es descompte l’import d’aquestes en el preu final. Quan ha finalitzat 

l’encàrrec s’efectua el pagament del 70% restant, i el producte arribarà a l’adreça 

acordada amb el proveïdor. 
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ANNEX II 

 

           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’Amazon l’any 2017: 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’Amazon 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 71.113 milions 

Actiu corrent 60.197 milions 

Total actiu 131.310 milions 

Patrimoni net 27.709 milions 

Passiu no corrent 45.718 milions 

Passiu corrent 57.883 milions 

Total passiu 103.601 milions 

Disponible 30.986 milions 

Realitzable 29.211 milions 
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▪ Càlcul de les ràtios financeres d’Amazon any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 0,50 

Tresoreria 1,03 

Liquiditat 2,26 

Solvència 1,30 

Endeutament 0,70 

Qualitat 0,50 

 

 

           B.   Càlcul de l’anàlisi econòmic d’Amazon any 2017: 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’Amazon any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 177.866 milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

4.106 milions 

Beneficis abans d’interessos 3.806 milions 

Benefici Net 3.033 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’Amazon any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,031 

Rendibilitat financera 0,11 

Rendibilitat de vendes 0,02 
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           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’Amazon l’any 2018: 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’Amazon 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 75.101 milions 

Actiu corrent 87.547 milions 

Total actiu 162.648 milions 

Patrimoni net 43.549 milions 

Passiu no corrent 50.708 milions 

Passiu corrent 68.391 milions 

Total passiu 119.099 milions 

Disponible 41.250 milions 

Realitzable 16.677 milions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els gegants de la distribució online:                                                                   
Comparativa econòmica i operativa                                                               
 

IX 
 

 

▪ Càlcul de les ràtios financeres d’Amazon any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 0,60 

Tresoreria 0,84 

Liquiditat 1,09 

Solvència 1,36 

Endeutament 0,73 

Qualitat 0,57 

 

 

           B.   Càlcul de l’anàlisi econòmic d’Amazon any 2018: 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’Amazon any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 232.887 milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

12.421 milions 

Beneficis abans d’interessos 11.261 milions 

Benefici Net 10.073 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’Amazon any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,075 

Rendibilitat financera 0,23 

Rendibilitat de vendes 0,053 
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ANNEX III 

 

           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’Alibaba l’any 2018: 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’Alibaba l’any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 68.594,4 milions 

Actiu corrent 38.279,4 milions 

Total actiu 106.873,8 milions 

Patrimoni net 65.490,16 milions 

Passiu no corrent 21.143,8 milions 

Passiu corrent 41.383,75 milions 

Total passiu 41.383,75 milions 

Disponible 30.610,27 milions 

Realitzable 7.159,9 milions 
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▪ Càlcul de les ràtios financeres d’Alibaba l’any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 1,5 

Tresoreria 1,8 

Liquiditat 1,89 

Solvència 2,5 

Endeutament 0,38 

Qualitat 0,48 

 

 

           B.   Càlcul de l’anàlisi econòmic d’Alibaba l’any 2018: 

 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’Alibaba l’any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 23.587,63 milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

10.329,95 milions 

Beneficis abans d’interessos 8.946,19 milions 

Benefici Net 6.143,96 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’Alibaba l’any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,09 

Rendibilitat financera 0,093 

Rendibilitat de vendes 0,43 
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           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’Alibaba l’any 2019: 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’Alibaba l’any 2019: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 103.529 milions 

Actiu corrent 40.272 milions 

Total actiu 143.801 milions 

Patrimoni net 91.697 milions 

Passiu no corrent 21.160 milions 

Passiu corrent 30.944 milions 

Total passiu 52.104 milions 

Disponible 28.794 milions 

Realitzable 10.209 milions 
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▪ Càlcul de les ràtios financeres d’Alibaba l’any 2019: 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 0,93 

Tresoreria 1,26 

Liquiditat 1,30 

Solvència 2,75 

Endeutament 0,36 

Qualitat 0,59 

 

 

B. Càlcul de l’anàlisi econòmic d’Alibaba l’any 2019: 

 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’Alibaba l’any 2019: 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 56.152 milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

8.506 milions 

Beneficis abans d’interessos 14.337 milions 

Benefici Net 11.955 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’Alibaba l’any 2019: 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,059 

Rendibilitat financera 0,130 

Rendibilitat de vendes 0,151 
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ANNEX IV 

 

           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’eBay l’any 2017: 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’eBay l’any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 7.743 milions 

Actiu corrent 18.238 milions 

Total actiu 25.981 milions 

Patrimoni net 8.063 milions 

Passiu no corrent 14.379 milions 

Passiu corrent 3.539 milions 

Total passiu 17.918 milions 

Disponible 5.863 milions 

Realitzable 695 milions 
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▪ Càlcul de les ràtios financeres d’eBay l’any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 1,65 

Tresoreria 1,85 

Liquiditat 2,18 

Solvència 1,44 

Endeutament 0,68 

Qualitat 0,19 

 

 

           B.   Càlcul de l’anàlisi econòmic d’eBay l’any 2017: 

 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’eBay l’any 2017: 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 9.567milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

2.265 milions 

Beneficis abans d’interessos 2.276 milions 

Benefici Net -1016 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’eBay l’any 2017: 

 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,087 

Rendibilitat financera -0,126  

Rendibilitat de vendes 0,236 
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           A.   Càlcul de l’anàlisi patrimonial i financer d’eBay l’any 2018: 

 

 

▪ Càlcul del balanç de situació d’eBay l’any 2018: 

 

Nom: Resultat: 

Actiu no corrent 15.693milions 

Actiu corrent 7.126 milions 

Total actiu 22.819 milions 

Patrimoni net 6.281 milions 

Passiu no corrent 12.084 milions 

Passiu corrent 4.454 milions 

Total passiu 16.538 milions 

Disponible 4.915 milions 

Realitzable 712 milions 
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▪ Càlcul de les ràtios financeres d’eBay l’any 2018: 

 

 

Nom: Resultat: 

Disponibilitat 1,1 

Tresoreria 1,26 

Liquiditat 1,59 

Solvència 1,37 

Endeutament 0,72 

Qualitat 0,26 

 

 

           B.   Càlcul de l’anàlisi econòmic d’eBay l’any 2018: 

 

▪ Càlcul de pèrdues i guanys d’eBay l’any 2018: 

 

 

Nom: Resultat: 

Ingressos Totals 2.580 milions 

Beneficis Abans d’interessos i 

impostos 

579 milions 

Beneficis abans d’interessos 547 milions 

Benefici Net 407 milions 
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▪ Càlcul de la rendibilitat de l’empresa d’eBay l’any 2018: 

 

 

Nom: Resultat: 

Rendibilitat econòmica 0,025 

Rendibilitat financera 0,064 

Rendibilitat de vendes 0,22 
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ANNEX V 

Pèrdues i guanys d’Amazon any 2017 i 2018 
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Balanç de situació d’Amazon any 2017 i 2018 
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ANNEX VI 

Pèrdues i guanys d’eBay any 2017 
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Balanç de situació d’eBay any 2017 
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Balanç de situació d’eBay any 2018  
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Continuació balanç de situació d’eBay any 2018 (dreta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


