
Utilització d´idiomes

SíAlgun grup íntegre en espanyol:

SíAlgun grup íntegre en català:

SíAlgun grup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Jordi.Bacaria@uab.catCorreu electrònic:

Jordi Bacaria ColomNom:

2013/2014Política Econòmica

Codi: 102468
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0

2501573 Economia OB 3 1

Prerequisits

Haver superat Microeconomia I i II , i Macroeconomia I

Objectius

Coneixement teòric dels comportaments, incentius, institucions que donen determinats resultats
col·lectius
Relacionar els desequilibris i els arbitratges i prioritats que s'estableixen
Coneixement de les organitzacions mitjançant les quals les administracions intervenen per a fer front
els desequilibris macroeconòmics
Facilitar l'accés a la informació rellevant sobre els objectius i els instruments de la política econòmica
Adquirir i aplicar la terminologia i tècniques d'anàlisis específics de la política econòmica
Reconèixer els principals desequilibris macroeconòmics de les economies de mercat, la seva medició i
conseqüències
Contrast de les explicacions teòriques sobre les causes dels desequilibris i les mesures de correcció

Competències

Economia
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política
econòmica.
Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de
competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Resultats d´aprenentatge
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Resultats d´aprenentatge

Analitzar el procés d'elaboració de la política econòmica i les estratègies dels seus agents.
Analitzar els problemes subjacents a la coordinació de polítiques econòmiques.
Avaluar les decisions de política econòmica en els seus diferents àmbits.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Definir els conceptes relatius als objectius i als instruments de la política econòmica.
Identificar les funcions del sector públic en la seva condició de regulador de l'economia, i els principis
en què es fonamenta.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Reconèixer les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la
regulació de l'economia.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Continguts

Es presenta el marc analític general de la teoria de la política econòmica i de la intervenció pública explicant
els fracassos del mercat que motiven la intervenció i els fracassos del sector públic que poden derivar-se de
les intervencions. La formació de la política econòmica a partir del marc conceptual bàsic d' objectius,
instruments i polítiques

S'estudien entre d'altres els desequilibris macroeconòmics bàsics: atur, inflació i desequilibri en el sector
exterior de la economia en economies obertes i la coordinació internacional de polítiques econòmiques

TEMARI

1. Introducció a la Política Econòmica

2. Comportament individual i relacions socials

3. Intervenció de l'Estat i regulació econòmica

4. Concepte i mètode de la política econòmica

5. Elaboració de la política econòmica

6. Institucions i Creixement

7. Ocupació, Productivitat i regulacions econòmiques

8. Coordinació supranacional de polítiques econòmiques

Metodologia

Les classes teòriques destaquen els continguts més importants de cada tema, fent referència de la bibliografia
obligatòria per aquells aspectes que no faci falta desenvolupar-ho a la classe.

Les classes pràctiques es desenvolupen fonamentalment a partir dels materials que estaran disponibles en el
Campus Virtual, així com les instruccions precises per a la seva realització.

Campus Virtual serà la eina de suport docent i de interacció entre estudiants i professors i entre estudiants
mitjançant eines com el "forum", "wiki" i "tutories", que en cap cas substitueix les classes i pràctiques
presencial.
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L'avaluació de l'assignatura serà una prova objectiva amb elements comuns a tots els grups de docència. Serà
un examen escrit en format de opció múltiple o test i les seves característiques (nombre de preguntes, opcions
de resposta, valor de les respostes correctes i incorrectes, qualificacions, etc.) estaran explicades al llarg del
curs pel professorat de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà a l'examen final semestral que pondera un
70% de la qualificació final. Aprenentatge del material del curs.

Treballs de pràctiques presencials pondera un 20% de la qualificació i serà avaluació continua que aplicarà
cada membre del equip docent en els seus grups. Aquestes poden consistir a la preparació de un policy paper,
resolució de problemes, elaboració de comentaris crítics o presentacions. Es tindrà en compte en la avaluació
el seguiment estricte de les pautes assenyalades, la qualitat de les idees exposades, la presentació i redacció,
el debat i els treballs col·lectius, així com els resultats correctes en cas de problemes.
Test de seguiment com a part de la avaluació continua pondera un 10% de la qualificació. Test de coneixement
dels punts bàsics dels documents per a preparar les pràctiques presencials.
La participació activa dels estudiants té un component de incentiu mitjançant la avaluació continua d'acord els
criteris que en cada cas estableixi el professor que en tot cas representarà un 30% de la qualificació final, és a
dir, treball de pràctiques presencials(20%) més test de seguiment (10%)

En el procediment de revisió dels exàmens es publiquen les respostes correctes per tal que els estudiants puguin
valorar si ha hagut error en la correcció, previ al tractament particular.

En els treballs presencials, s'avaluen amb comentaris. Tots els treballs poden ser consultats pels estudiants a Campus
Virtual

La qualificació per a superar el curs és 5 o superior a 5. Aquesta qualificació serà el resultat ponderat de les diferents
evaluacions de les activitats del curs. Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual
o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la
modalitat de la mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant
que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Un alumne només pot obtenir un "No Presentat" si no ha participat en cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura.
Per tant, es considera que la realització d'algun component d'avaluació impedeix d'optar a un "No Presentat".

presencial.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial pràctiques 15 0,6 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12

Presencial teóriques 30 1,2 1, 6, 7

Tipus: Supervisades

Tutories i seguiment de treballs presencial i virtual 7,5 0,3 4, 5, 8, 12

Tipus: Autònomes

Estudi materials del curs 45 1,8 2, 3, 10

Recopilació d'informació i preparació de pràctiques 45 1,8 1, 7, 8, 9, 11

Avaluació

Activitats d´avaluació
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exàmens final 70 3 0,12 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Test seguiment 10 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Treballs de pràctiques 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Cuadrado, J.R. (dir) (2010): , McGraw-Hill, MadridPolítica Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos

Enllaços web:

Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm

Comisión Europea: Economía y Finanzas http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Banco Central Europeo: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

Ministerio de Economía y Competitividad http://www.mineco.gob.es/

Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia?newLang=ca_ES
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