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• Objectius de l’assignatura 
 
El contingut de l’assignatura és l’estudi del paper de l’Estat en la economia. Els mercats 
i l’Estat es consideren mecanismes complementaris. L’objectiu és comprendre com les 
polítiques poden ajudar a millorar el funcionament dels mercats i, a la vegada, com els 
mecanismes del mercat poden ajudar a l’Estat a assolir més eficàcia en la consecució 
dels objectius públics.  
 
S’analitzen la presa de decisions sota diverses restriccions, com la política i l’obertura 
internacional de les economies. El nucli de la teoria de la política econòmica el formen 
el procés de presa de decisions públiques, el comportament dels agents que hi 
intervenen i l’anàlisi econòmica de l’impacte de les polítiques resultants. 
 
És un objectiu que l’estudiant desenvolupi la capacitat d’emprar els coneixements de 
l’economia aplicada en la solució dels problemes de la intervenció pública i que 
disposin dels estris d’anàlisi adequats per a tractar tant els diferents aspectes de la 
mateixa política econòmica com la dimensió econòmica de les qüestions socials i 
polítiques. 
 

• Temari 
 
PRIMER SEMESTRE (4,5 crèdits) 
 
Introducció a la política econòmica 
 

1. Concepte i mètode de la política econòmica 
2. Sistemes econòmics  
3. Objectius, instruments i polítiques 
4. Teoria de la intervenció pública 
5. Elaboració de la política econòmica 
6. Avaluació de la política econòmica 
7. Interdependència entre política i economia  

 
SEGON SEMESTRE (6,75 crèdits) 
 
Objectius bàsics de la política econòmica 



 
8. Creixement i productivitat 
9. Ocupació 
10. Polítiques d’estabilització (preus, dèficits) 
11. Redistribució de la renda i cohesió social 
12. Equilibri Exterior 

 
 
Instruments de la política econòmica 
 

13. Diagnòstics de l’economia 
14. Política Monetària 
15. Política Fiscal 
16. Polítiques de rendes 
17. Política econòmica en economies obertes i coordinació de polítiques 
18. Reformes  estructurals i lliberalització 
19. Polítiques microeconòmiques, específiques i sectorials 
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• Suport a la docència i pràctiques  
 

Docència tutoritzada. Campus Virtual <https://cv.uab.es/cv/entrada.jsp> 
 

• Sistema d’avaluació i criteris 
 

Examen parcial al Febrer (I semestre) i Finals (I i/o II semestres) al Juny i al 
Setembre. Es farà mitjana aritmètica entre les qualificacions dels dos semestres 
sempre que la qualificació de cadascun superi el 4,5 / 10. 

 
 
 
 


