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L’objectiu del curs és familiaritzar a l’estudiant amb els elements bàsics de la Política 
Econòmica, de forma que els que no s’especialitzaran en el tema es quedin amb una 
visió suficient de la matèria per poder comprendre i analitzar la política econòmica 
practicada, a més de proporcionar les bases per poder aprofundir en el tema als que ho 
desitgin. 
 
L’assignatura presenta les diferents intervencions dels poders públics en l’economia i 
analitza les principals polítiques específiques. Es tracten els temes generals de política 
econòmica, partint de la justificació de la intervenció pública, per passar a analitzar els 
objectius, els instruments i els models de política econòmica. Per altra banda, 
s’analitzen els impactes sobre la política econòmica del procés d’internacionalització de 
l’economia i el procés d’integració econòmica comunitària. 
 
 
PART I.- DE LA FILOSOFIA DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA A LA 
CONCRECIÓ DE LA POLÍTICA ECONÒMICA
 
Tema 1.- La intervenció pública a les economies mixtes 
 
Economia política i política econòmica. Interpretacions alternatives en l’anàlisi 
econòmica i en la concepció i plantejaments de la política econòmica. 
 
La naturalesa de l’Estat: de l’Estat com ens neutral a l’Estat com agent de grups 
específics. La Teoria de l’Elecció Pública i les seves conseqüències per a la política 
econòmica. Les funcions de l’Estat en les societats modernes.  
 
Les justificacions per a la intervenció pública. Evolució de la intervenció pública.  
 
Interpretació restringida i enfocament integrador de la política econòmica 
 
 
Tema 2.-  Aspectes bàsics de política econòmica: objectius, agents i elaboració
 
Judicis de valor i objectius. Classficacions d’objectius i la seva limitació. Els objectius a 
curt termini, cojunturals o equilibris macroeconòmics: creixement econòmic, inflació, 
plena ocupació i equilibri extern. Els objectius a llarg termini o estructurals: 



productivitat, distribució de la renda, desenvolupament, etc. Els problemes dels 
diferents objectius. Els indicadors i mesures dels diferents objectius. Les relacions entre 
objectius. 
 
Els agents i l’àmbit de la política econòmica. L’elaboració de la política econòmica. Les 
decisions microeconòmiques i la política econòmica. 
 
 
Tema 3.-  Els instruments fonamentals de la política econòmica
Política fiscal: definició, objectius i evolució del paper assignat a la política fiscal. Els 
pressupostos generals de l’estat. Dèficit públic i el seu finançament. El deute públic. 
 
Política monetària: definició i objectius. El procés de creació de diner. Variables i 
instruments de la política monetària. 
 
Política exterior. Política de preus. Política de rendes. Política laboral. Les polítiques 
estructurals. 
 
Tema 4.-  Relacions entre objectius i instruments.  
 
Els esquemes analítics: la macroeconomia i els mecanismes de transmissió. La teoria 
per a la política econòmica i la teoria de la política econòmica. Les regles de política 
econòmica. 
 
Els estabilitzadors automàtics i les mesures discrecionals. Els desfasaments en el temps 
de la política econòmica. 
 
Tema 5.- Els models de política econòmica 
 
Dels equilibris macroeconòmics a les estratègies de regulació i creixement. La regulació 
de la demanda i l’economia d’oferta. 
 
Models de política econòmica: I: de base Keynesiana i post-keynesiana. II: els models 
de base neoclàssica (neoclàssics tradicionals i monetaristes). 
 
 
PART II.- ELS PLANTEJAMENTS DE LA POLÍTICA ECONÒMICA AL PRINCIPI 
DEL SEGLE XXI: UN MÓN EN TRANSFORMACIÓ 
 
Tema 6.- De les economies nacionals a la globalització 
 
De les economies obertes a la internacionalització de l’economia i a la globalització. Els 
àmbits de la globalització. Delimitació del concepte de globalització. Globalització i 
regionalització. Les empreses transnacionals.  
 
Globalització financera i globalització productiva. Sistemes productius mundials i 
divisió internacional del treball: reestructuració productiva i deslocalització.  
 
Tema 7.- La política econòmica de la globalització i el paper de l’Estat 
 



La política econòmica de la globalització. L’impacte de la internacionalització a la 
política econòmica. Canvi en estratègies i models de desenvolupament: competitivitat i 
atractivitat del capital mundial com eixos del creixement. La globalització i la regulació 
econòmica. El paper de les institucions supranacionals. El paper dels estats nacionals i 
les regions per a la regulació en una economia globalitzada. 
 
 
Tema 8.- L’impacte dels processos d’integració econòmica 
 
Les raons de la integració econòmica. La Unió Europea: Del tractat de Roma a l’Europa 
dels 25. La política econòmica de la UE. La limitada política fiscal i els sistemes 
d’harmonització dels sistemes fiscals. La política monetària (del SME a la Unió 
Econòmica i Monetària i l’euro). La liberalització externa: l’Acta Única i la mobilitat no 
restringida de capitals. La competitivitat com a motor de desenvolupament i les 
limitacions a una política productiva. La política social de la UE. L’ampliació a l’est. La 
política econòmica dels estats membres al marc de la UE, debilitament o reestructuració 
del paper de l’estat? La pèrdua d’autonomia: el Tractat de Maastricht i la UEM. El pacte 
d’Estabilitat. 
 



 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Per l’avaluació final es consideraran els exàmens, la realització d’una síntesi sobre la 
lectura d’un llibre a escollir de la llista proporcionada pel professor i la realització dels 
treballs de pràctiques que es faran cada setmana a la classe de pràctiques tutoritzades. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
Qualsevol dels següents manuals pot servir com a obra de referència bàsica: 
- Cuadrado Roura, J.R. et al. (1995) Introducción a la Política Económica , McGraw 

Hill. 
- Cuadrado Roura, J.R. et al. (2000) Política Económica. Objetivos e instrumentos , 

McGraw Hill. 
- Fernández Díaz,. A.; Parejo Gamir, J.A. i Rodríguez Saiz, L. (1999) Política 

Económica, McGraw Hill. 
- Fernández Díaz,. A (Director) (1999) Fundamentos y Papel Actual de la Política 

Económica, Pirámide. 
 
No obstant, aquests no cobreixen per complet el programa. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
Durant el curs es proporcionaran les referències bibliogràfiques d’utilitat per a cadascun 
dels temes del programa. 
 
 
HORARI DE TUTORIES 
 
Dilluns de 11:15 a 12:15. 
Dimecres de 18:45 a 19:45. 
Divendres de 11:15 a 12:15. 
 
 
Pàgina web de l’assignatura:  
 
http://www.ecap.uab.es/epadilla/Politicaeconomica/politicaeconomica.htm 
 
 
Despatx: B3 – 066 (Economia Aplicada) 
Correu electrònic: emilio.padilla@uab.es 
Telefon: 93 581 4572 
 
 
 
 
 


