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Quins son els objectius de les politiques socials (seguretat social, sanitat, educacio,
habitatge) en el context de les societats occidentals actuals? Quin es el millor metode
per assolir un determinat objectiu de politica social a partir d'uns recursos escassos?
Quina forma prenen aquestes politiques? Aquest curs te per objectiu facilitar a
l'estudiant l'instrumental economic per a l'analisi d'aquestes questions.

Les politiques socials: Definicio. L'estat del benestar en el context dels palSOS
occidentals: Historia, importancia, objectius, instruments iproblemes aetuals.

Teoria del consumidor. Teoria del productor. L'eficiimcia dels mercats competitius. Eis
dos teoremes fonamentals de l'economia del benestar.

Eficiencia i equitat. Les fallides de mercat: competencia imperfecta, bens publics,
extemalitats, mercats incomplets, informacio imperfecta, atur i inflacio. Redistribucio i
bens merit.

Diferents visions de l'estat: Nozick i els drets naturals. La unanimitat de Pareto.
Prefencies etiques i funcions de benestar social. L'utilitarisme. El principi de justicia de
Rawls. L'igualitarisme. Eficiencia i redistribucio. Implicacions de les diferents teories
de justicia respecte al paper de l'estat.

La mesura del benestar. Problemes associats a la me sura de la desigualtat i la pobresa.
index de desigualtat i pobresa. Diferencies en necessitats i la unitat d'anaIisi.



PART II: ANALISIS DE LES DIFERENTS POLITIQUES SOCIALS
Nota: De la segona part del programa nomes es cobriran dues 0 tres politiques socials cada curs
academic.

Provisio publica versus provisio privada. Fallides de mercat en la provisio
d'asseguranya. Eis problemes de l'atzar moral i la seleccio adversa. Costos de
transaccio i inflacio. Sistemes de repartiment versus de capitalitzacio. El problema
demogntiic: taxa de dependencia. L'equitat en la seguretat social contributiva.
Pensions, eficiencia i incentius.

Atur i exclusio. Programes de rendes minimes. Trampa de la pobresa. Ajut a la familia.
Impost negatiu sobre la renda. El finanyament de la seguretat social no contributiva.

Que justifica el finanyament, provisio i regulacio publiques a1 mercat de serveis
sanitaris? Informaci6 imperfecta, extemalitats, incertesa en la demanda, equitat en la
sanitat. Els programes sanitaris: objectius i instruments.

Caracteristiques del mercat de serveis educatius: Imperfeccions del mercat de capitals,
informaci6 imperfecta, extemalitats. L'equitat en l'educaci6: igualtat d'oportunitats
versus lliure elecci6. Els programes educatius: Objectius i instruments.

Caracteristiques del mercat de l'habitatge: Imperfeccions del mercat de capitals,
informaci6 imperfecta, externalitats, inelasticitat de l'oferta. L'equitat en l'habitatge.
Politiques d'habitatge: control de lloguer, provisi6 publica 0 subsidis ala compra.



Durant el curs es proporcionara bibliografia detallada de cada un dels temes. A
continuaci6 es detalla la bibliografiabasica.

Atkinson., A.B. (1989), Poverty and Social Security, Hemel Hempstead: Haverster
Wheatsheaf

Examen. Hi poden haver altres formes d'avaluaci6 que s'establiran en funci6 del
numero d'alumnes matriculats a l'assignatura.

Dimarts 10,30-12
Divendres 14:45-16:15


