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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Aquesta assignatura ofereix una anàlisi dels principals temes de l’economia del transport des de l’òptica
de la microeconomia i aplicada a l’àmbit del transport aeri. L’objecte de l’assignatura és que els
estudiants coneguin els aspectes econòmics més rellevants del transport aeri, tenint en compte que estem
davant d’una indústria dinàmica que opera un marc internacional molt canviant. Els temes que es tractaran
seran la demanda de transport aeri, la caracterització tecnològica de les companyies aèries i dels aeroports,
els principis bàsics de la fixació de preus, l’estructura i organització dels mercats, la regulació econòmica
del sector; la presència de les externalitats i, finalment, l’avaluació econòmica de les inversions en
infraestructura. A cadascun dels apartats del programa s’estudiarà una aplicació concreta al transport aeri.

 
Habilitats 

Coneixement de les fonts de dades disponibles per analitzar el mercat aeri en el context europeu i
internacional.

Anàlisi del marc institucional en el que es desenvolupa el transport aeri.

Elaboració de treballs empírics amb la informació i dades recollides amb la finalitat de conèixer el
comportament dels diferents factors en el mercat.

Presentació i discusió dels treballs a classe.

 
Competències genèriques 

Dimensionar i gestionar de manera eficient la infraestructura i els recursos necesaris en les operacions de
transport aeri, tant de persones com de mercaderies.

Prendre decisions en la selecció de projectes d’inversió.

Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i prospectiva.

Desenvolupar el pensament científic.
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Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de forma organitzada.

Comunicar eficientement de forma oral i escrita coneixements, resultats i habilitats.

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

1. Introducció  

Les característiques econòmiques del transport aeri. Els serveis de transport i la infraestructura.

 

2. La demanda de transport  

El comportament del consumidor. La funció de demanda de transport. El concepte d’elasticitat.
El valor de les elasticitats per a la demanda de transport aeri. El temps a la demanda de transport.

 

3. Modelització i predicció de la demanda  

Els models de demanda agregats. Els models d’elecció discreta. Cas d’estudi: estimació d’un
model d’elecció entre avió i TAV.

 

4. Caracterització de la tecnologia del transport  

Definició i medició de l’output. Funció de producció. Indivisibilitats i salts de capacitat. Factors
fixos i factors variables. Economies d’escala. El concepte de xarxa: la configuració de
hubspoke. Eficiència i indicadors de productivitat. El concepte de frontera d’eficiència. Cas
d’estudi: anàlisi de l’eficiència en els aeroports.

 

5. Els costos del transport  

Caracterització dels costos de transport. Estructura dels costos: l’enfocament comptable.
Funcions de costos. El transport aeri com indústria de xarxa. Costos conjunts. Economies
d’escala, economies de densitat i economies de xarxa. L’estimació de funcions de costos. Cas
d’estudi: estimació d’una funció de costos per a les companyies de transport aeri.
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6. Els costos externs  

Principals efectes externs derivats del transport: congestió, accidents i impactes mediambientals.
L’avaluació econòmica d’aquests efectes: instruments i resultats

 

7. La fixació de preus  

La fixació de preus en un context sense restriccions. Fixació de preus en presència de
indivisibilitats, restriccions de capacitat i demandes punta. Preus i costos externs. Cas d’estudi
1: Fixació de preus als aeroports europeus. Cas d’estudi 2: Discriminació de preus a les
empreses de transport aeri.

 

8. Regulació del transport aeri (I)  

Arguments econòmics que justifiquen la regulació: indústria aèria i aeroports. Crítiques a
l’enfocament tradicional de la regulació. Factors determinants de la liberalització al sector aeri.
El procés de liberalització als EE.UU., Europa i internacional.

 

9. Regulació del transport aeri (II)  

Les conseqúències del procés de liberalització. Concetració en el mecat i polítiques d’aliances.
La competència de les companyies de baix cost. Regulació dels aeroports com a monopoli
natural.

 

10. L'avaluació econòmica de les inversions  

Introducció a l’anàlisi cost benefici aplicat a les inversions en aeroports.

 

Metodologia docent

 

Es presentaran tres assajos al llarg del curs, a escollir entre un llistat de temes proposats pel professor.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              
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.

- Hi ha avaluació continuada.
-Caldrà presentar tres assajos
al llarg del curs.
- Hi ha un examen final
obligatori per a tothom.

- Hi ha un examen obert a
tothom.

Bibliografia bàsica

 

*Rus, G. de, J. Campos i G. Nombela (2003), Economía del Transporte, Ed. A. Bosch, Barcelona.

Button, K.J. (2004), Wings across Europe: Towards an efficient European air transport system, Aldershot,
Ashgate.

Doganis, R. AirlineBusiness, Routledge, 2nd. Edition, 2006.

Doganis, R. Flying off course: the economics of international airlines, 3rd ed., Routledge, 2002, reprinted
2006, Taylor & Francis Group, UK.

Morrison, S. i C. Winston, The evolution of airline industry, Brookings Institution, 1995.

Bibliografia complementària

 

Per a cada lliçó del programa s’entregarà bibliografia específica.

Enllaços

 
Ministerio de Fomento http://www.mfom.es
Aena http://www.aena.es
Comissió Europea http://europa.eu
D.G. Energia i Transports http://ec.europa.eu/transport/index_en.html
. http://ec.europa.eu/transport/air_portal/links/index_en.htm
Eurostat: Estadístiques europees http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Eurocontrol http://www.eurocontrol.int
IATA http://www.iata.org
U.S. Department of Transportation http://www.dot.gov
U.K. Civil Aviation Authority http://www.caa.co.uk
Conferència Europea de Ministres de
Transport (CEMT)

http://www.oecd.org/cem/index.htm

TDM Encyclopedia, Victoria Transport
Policy Institute. Enciclopedia on-line
sobre gestión de la demanda de
transporte, compilada por el Victoria

http://www.vtpi.org/tdm

http://www.mfom.es
http://www.aena.es
http://europa.eu
http://ec.europa.eu/transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/links/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.eurocontrol.int
http://www.iata.org
http://www.dot.gov
http://www.caa.co.uk
http://www.oecd.org/cem/index.htm
http://www.oecd.org/cem/index.htm
http://www.vtpi.org/tdm
http://www.vtpi.org/tdm
http://www.vtpi.org/tdm
http://www.vtpi.org/tdm
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Transport Policy Institute, Canadà
TRIS. Base de dades bibliogràfica del
Transportation Research Board del
Departament of Transportation de
EE.UU

http://199.79.179.82/sundev/search.cfm

Transport Elasticities Database http://dynamic.dotrs.gov.au/bte/tedb/search_results.cfm

http://www.vtpi.org/tdm
http://199.79.179.82/sundev/search.cfm
http://199.79.179.82/sundev/search.cfm
http://199.79.179.82/sundev/search.cfm
http://199.79.179.82/sundev/search.cfm
http://dynamic.dotrs.gov.au/bte/tedb/search_results.cfm

