
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
 
 

ASSIGNATURA: ECONOMIA APLICADA (Política Econòmica) 25172 
Grups:  1 i 51 
Curs: 2007-2008 

 
Professorat:  Jordi BACARIA 

Ferran BRUNET 
Isabel BUSOM 

 
 

PROGRAMA 
 

• Objectius de l’assignatura 
 
El contingut de l’assignatura tracta de l’estudi del paper econòmic de l’Estat en la 
economia. Es consideren els mercats i l’Estat como a mecanismes complementaris. 
L’objectiu es comprendre la manera en que les polítiques poden ajudar a millorar el 
funcionament dels mercats a la vegada que els mecanismes del mercat poden ajudar 
a l’Estat a assolir una eficàcia més gran en la consecució dels diversos objectius: 
foment del creixement econòmic a curt i llarg termini, ocupació i equitat. S’analitzen la 
presa de decisions sota un conjunt de restriccions relacionades amb la política i 
l’obertura internacional de les economies. El nucli de la teoria de la política econòmica 
el formen l’anàlisi econòmica del procés de presa de decisions públiques, del 
comportament dels agents que intervenen, i dels resultats de les politiques. 
 
L’objectiu és que els estudiants desenvolupin la capacitat d’ aplicar els coneixements 
en la solució dels problemes relacionats amb la intervenció publica, i disposin dels 
estris d’anàlisi adequats per a tractar els problemes i temes de la política econòmica, 
així com la dimensió econòmica d’ aspectes socials i polítics. 
 
 

• Temari 
 
PRIMER SEMESTRE (4,5 crèdits) 
 

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 les intervencions i interdependència político-econòmica (o 
avaluació de la política econòmica) 

 
 
SEGON SEMESTRE (6,75 crèdits) 
 

1. Objectius bàsics i instruments 

2. Diagnòstics de l’economia 

3. Ocupació 



Dinàmica de la taxa d’ocupació 

Perspectives del mercat de treball 

4. Creixement i Productivitat 

Dinàmica i causes del creixement econòmic 

Polítiques microeconòmiques, específiques i sectorials 

Reformes estructurals i liberalització 

  

5. Polítiques d’estabilització i Equilibri Exterior 

Política Monetària 

Política Fiscal 

Desequilibris globals  

 

6. Benestar i Cohesió Social 

Polítiques de Pensions 

Polítiques d’Immigració 

 

7. Política econòmica en economies obertes 

Coordinació de polítiques 
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Servicio de Estudios Banco España, El Análisis de la Economía Española, 
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European Commission. DG Economic and Financial Affairs (2005): The EU 
Economy: 2005 Review, Luxemburgo. 
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• Procediment  

 
A més de les exposicions del professorat, es realitzaran sessions de Docència 
Tutoritzada. Al Campus Virtual es proporcionaran materials i informació rellevant per el 
seguiment del curs. 
 

• Sistema d’avaluació i criteris 
 
Cada semestre s’obtindrà una qualificació basada en les proves escrites que determini 
cada professor per cada grup. La qualificació final serà la mitjana aritmètica entre les 
qualificacions dels dos semestres, sempre que la qualificació d’un semestre sigui 
superior al 4,5.  
 
 



 
 


