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ESTRATÈGIES I COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES ECONÓMIQUES

Curs 1999-2000                Prof. Jordi Bacaria

OBJECTIU:

En el curs s’estudien els problemes, avantatges i estratègies de la coordinació i es comparen
amb el enfocs partidaris de la competència. L’anàlisi es porta a terme a partir dels models de
la teoria ortodoxa de la coordinació i la cooperació político-econòmica. Després de veure un
panorama de la teoria de la coordinació, es consideren els aspectes més aplicats i pràctics
de la coordinació.
La coordinació de la política econòmica, té en compte tant la coordinació de la política
macroeconòmica, com les polítiques microeconòmiques, tot i que el curs està més orientat
vers la primera.

I.- Coordinació, harmonització i cooperació econòmica

1.- Introducció: Conceptes y aplicacions

2.- Nivells jurisdiccionals de coordinació en política econòmica: Horitzontal i vertical

3.- Institucions coordinadores: Una aproximació a la teoria de la elecció pública i el
"rent-seeking" com instrument d’anàlisi

II.- Coordinació de polítiques macroeconòmiques

4.- Política econòmica quantitativa: De Tinbergen a Hamada, interdependència de
las polítiques econòmiques i coordinació

Coordinació de les polítiques econòmiques. La estabilitat cooperativa induïda
institucionalment. Panorama de l’enfoc de coordinació. Avantatges de la
coordinació. Crítiques a l’enfoc convencional. Interdependència y coordinació.
Coordinació de las polítiques monetària y fiscal.

5.- Model teòric de decisió amb varis responsables

La teoria de los jocs i dels equips. Aplicacions polítiques amb jocs cooperatius i no-
cooperatius. La coordinació de les decisions: Coordinació de polítiques
macroeconòmiques. Matching i aplicacions en coordinació.

6.- Jurisdiccionalisme competitiu vs. centralització

Resultats alternatius de la intervenció pública sectorial. L'exemple dels instruments
jurisdiccionals d’atracció. La cartelizació dels governs. Sistemes Nacionals i
Regionals de Innovació.

7.- Coordinació internacional i polítiques aranzelàries
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Grups de pressió i proteccionisme. Comerç internacional i la territorialitat de la Llei:
Relacions-F. Mobilitat del capital entre països: control vs lliure circulació. Constitució
de James Madison una perspectiva coordinadora.

8.- Las unions monetàries i la coordinació de les polítiques macroeconòmiques

Àrees monetàries òptimes. Perspectives de la UEM. Inconsistència temporal i
credibilitat. Zones objetiu. Currency boards. La cultura de la estabilitat.

9.- Coordinació y Bancs Centrals

Inconsistència temporal de la política monetària, credibilitat i coordinació. Miopia o
perspicàcia, un dilema per a la coordinació. La independència del Banc Central com
requisit per a l’estabilitat monetària o requisit per a la coordinació de les polítiques
econòmiques. Models de preferències i models de incentius.

III.- Cooperació y coordinació en polítiques sectorials i desenvolupament

10.- La divisió industrial, la especialització flexible i las noves polítiques industrials

Nous instruments d’intervenció pública sectorial: La competitivitat i la segona
ruptura industrials. Aplicacions normatives dels anàlisis de districte industrial,
"milieu" innovador i diamant de Porter. Polítiques de I+D. Competència empresarial i
competència internacional, els blocs econòmics. Efectes de la causalitat
acumulativa de Myrdal-Kaldor. Convergència regional europea. Fons de Cohesió.

11.- Polítiques de desenvolupament i coordinació mitjançant organitzacions
internacionals

L’economia política dels programes d’estabilització. Les estratègies de
desenvolupament econòmic (Hirschman). La relació entre democràcia y
desenvolupament. Control de migracions.

Avaluació
La avaluació es farà amb un examen al final del primer semestre.

Tutories
Dilluns: 9 a 10:30
Dimarts: 18 a 19:30

Despatx: E1/104 Institut Universitari d’Estudis Europeus. Edifici E1 Campus UAB



3

TEXT DE POLÍTICA ECONÒMICA :

Jordi Bacaria: Coordinación versus competencia:Un análisis comparativo y aplicado a la
coordinación de la política económica. UAB (1998)

Bacaria, J.; Chortareas, G.; Kyriacou, A. (1998) Districting and the European System of
Central Banks, Quaderns de Treball. Institut Universitari d’Estudis Europeus.

TEXT COMPLEMENTARI:

Antonio Erias Rey y José Manuel Sánchez Santos (1998) Política Monetaria y Política Fiscal.
Ed. Pirámide. Madrid.
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