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Quins són els objectius de les polítiques socials (seguretat social, sanitat, 
educació, habitatge) en el context de les societats occidentals actuals? Quin és el 
millor mètode per assolir un determinat objectiu de política social a partir d'uns 
recursos escassos? Fins a quin punt les polítiques socials son equitatives i 
redistributives? Quina forma prenen aquestes polítiques? Aquest curs té per 
objectiu facilitar a l'estudiant l'instrumental econòmic bàsic per a l'anàlisi 
d'aquestes qüestions fonamentals.  
El curs s’estructura en dos grans blocs. El primer, on s’exposen alguns 
conceptes bàsics, l’impartiré jo segons el mètode tradicional. Espero, però que 
trenqueu aquesta tradició mitjançant la vostra participació durant aquestes 
primeres sessions. El segon bloc del curs es dedica a analitzar les diferents 
polítiques socials. Aquesta part la cobrirem principalment mitjançant 
presentacions a classe per part vostre.  
Per tant, tant l’assistència com un compromís de seguiment i participació activa durant 
les classes són elements absolutament necessaris pel bon desenvolupament del curs.  
 
PART I: CONCEPTES BÀSICS  
 
1. Revisió d'alguns fonaments microeconòmics  
Teoria del consumidor. Teoria del productor. L'eficiència dels mercats 
competitius. Els dos teoremes fonamentals de l'economia del benestar.  
 
2. Fonaments de la intervenció pública  
Eficiència i equitat. Les fallides de mercat: competència imperfecta, béns 
públics, externalitats, mercats incomplets, informació imperfecta, atur i inflació. 
Redistribució i béns mèrit.  
 
3. Pobresa i Desigualtat: definició i mesura  
La mesura del benestar. Problemes associats a la mesura de la desigualtat i la 
pobresa. Índexos de desigualtat i pobresa. Diferències en necessitats i la unitat 
d'anàlisi.  
 
 
PART II: ANÀLISIS DE LES DIFERENTS POLÍTIQUES SOCIALS  
 
(Nota: De la segona part del programa només es cobriran algunes polítiques socials)  
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4. Pensions i el sistema de la seguretat social.  
Provisió pública versus provisió privada. Fallides de mercat en la provisió 
d'assegurança. Els problemes de l'atzar moral i la selecció adversa. Costos de 
transacció i inflació. Sistemes de repartiment versus de capitalització. El 
problema demogràfic: taxa de dependència. L'equitat en la seguretat social 
contributiva. Pensions, eficiència i incentius.  
 
5. Economia de la salut  
Què justifica el finançament, provisió i regulació públiques al mercat de serveis 
sanitaris? Informació imperfecta, externalitats, incertesa en la demanda, equitat 
en la sanitat. Els programes sanitaris: objectius i instruments.  
 
6. Economia de l'educació  
Característiques del mercat de serveis educatius: Imperfeccions del mercat de 
capitals, informació imperfecta, externalitats. L'equitat en l'educació: igualtat 
d'oportunitats versus lliure elecció. Els programes educatius: Objectius i 
instruments.  
 
7. Economia de l'habitatge  
Característiques del mercat de l'habitatge: Imperfeccions del mercat de capitals, 
informació imperfecta, externalitats, inelasticitat de l'oferta. L'equitat en 
l'habitatge. Polítiques d'habitatge: control de lloguer, provisió pública o 
subsidis a la compra.  
 
8. Economia del treball  
Determinants dels salaris i de la seva desigualtat. Salari mínim. Treball 
temporal. Treball remunerat i treball domèstic. Discriminació i segregació 
ocupacional.  
 
 
BIBLIOGRAFIA  
Durant el curs es proporcionarà bibliografia detallada de cada un dels temes. 
Disposeu també de material docent i publicacions rellevants al Campus Virtual. 
A continuació es detalla la bibliografia bàsica.  
  Barr, N. (1993), The Economics of the Welfare State, Weidenfeld and 

Nicolson. [E2.160 Bar]  
  Glennerster, H. (2003), Understanding the Finance of Welfare. What Welfare 

Costs and How to Pay for It. The Policy Press, Bristol. [E2.160(42) Gle]  
  Le Grand, J. et al. (1992), The Economics of the Social Problems, Macmillan. 

[D 304(73) Leg]  
  Stiglitz, J.E. (1995), La Economía del Sector Público, Ed. Bosch. 2ª edició. 

[E10.30 Sti]  
 
FORMA D'AVALUACIÓ  
Avaluació continuada —mitjançant presentacions a classe i presentació de 
treballs— i examen. La forma d'avaluació s'establirà en funció del número 
d'alumnes matriculats a l'assignatura.  
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HORARI DE TUTORIA  
Dimarts: 10:30 – 12:00  
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