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Objectius

1. Oferir un panorama i discussió d'una selecció de polítiques econòmiques actuals orientades a fomentar el
creixement, l'ocupació i el benestar a mig i llarg termini.

2. Desenvolupar la capacitat de combinar i utilitzar coneixements ja adquirits en cursos de teoria econòmica,
estadística, econometria, i economia descriptiva per analitzar els fonaments i conseqüències de diferents
intervencions públiques.

3. Il·lustrar i aplicar i interpretar tècniques empíriques, principalment economètriques, per la verificació de les
diferents hipòtesi explicatives que es poden formular en relació amb l' impacte de diverses polítiques i
intervencions públiques.

4. Desenvolupar i consolidar la capacitat de comprendre i avaluar críticament els documents tècnics generats
per institucions clau per la política econòmica actual com son el Banc Central Europeu, la Comissió Europea,
l'OCDE, la Presidència del Govern Espanyol i la del Govern de la Generalitat.

Competències

Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política
econòmica.
Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de
competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
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Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el procés d'elaboració de la política econòmica i les estratègies dels seus agents.
Analitzar els problemes subjacents a la coordinació de polítiques econòmiques.
Avaluar les decisions de política econòmica en els seus diferents àmbits.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Definir els conceptes relatius als objectius i als instruments de la política econòmica.
Identificar les funcions del sector públic en la seva condició de regulador de l'economia, i els principis
en què es fonamenta.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Reconèixer les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la
regulació de l'economia.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.

Continguts

1. Panorama
Estat i mercat: precedents, enfocaments i paper de l'evidència.

2. Diagnòstics dels problemes econòmics actuals
Informes, indicadors i propostes de polítiques.

3. Institucions, creixement i ocupació: reformes estructurals
Definició d'institucions. Relació amb el creixement. Reforma de les institucions.

4. Creixement i productivitat: competència i regulacions econòmiques
Impacte de diverses regulacions sobre ocupació, productivitat i preus.

5. Innovació, política industrial i productivitat
Innovació, fallides del mercat: indicadors. Polítiques d'innovació i efectes.

6. Innovació i sostenibilitat
La doble fallida del mercat. Complementarietat de polítiques.

Metodologia

Les classes teòriques destacaran el continguts més importants de cada tema, fent referència de la
bibliografia obligatòria. És tasca de l'alumne treballar activament el material presentat a classe i
que estarà disponible al Campus Virtual. Això vol dir fixar-se amb detall en les idees contingudes
a les diapositives, subratllar paraules o conceptes clau, anotar els dubtes i preguntes que es
presentin a cada sessió.

Les classes pràctiques es desenvolupen fonamentalment a partir dels materials que estaran
disponibles en el Campus Virtual; es donaran instruccions precises per a la seva realització.

Campus Virtual serà la eina de suport docent i de interacció entre estudiants i professorat i entre
estudiants mitjançant eines com el "forum", "wiki" i "tutories". El Campus Virtual en cap cas 
substitueix les classes i pràctiques presencials.

Activitats formatives
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial pràctiques 15 0,6 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12

Presencial teòriques 30 1,2 1, 6, 7

Tipus: Supervisades

Tutories i seguiment de treballs presencials i virtuals 7,5 0,3 4, 5, 8, 12

Tipus: Autònomes

Estudi materials del curs 45 1,8 2, 3, 10

Recopilació d'Informació i preparació de pràctiques 45 1,8 1, 7, 8, 9, 11

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es fonamentarà en tres tipus d'exercicis:

1. Una prova escrita consistent en un examen final escrit dirigit a avaluar el grau de comprensió
del material estudiat al llarg del semestre. El professorat explicarà les seves característiques
(nombre de preguntes, opcions de resposta, qualificacions, etc.). Aquesta prova es realitzarà en
acabar el semestre, i ponderarà com un 60% de la qualificació final.

2. Treballs de pràctiques presencials, que ponderen un 20% de la qualificació. Aquestes
consistiran en una presentació i en l'elaboració d'un breu text d'anàlisi.

3. Test de seguiment com a part de l'avaluació continua, que ponderarà un 20% de la qualificació.

La qualificació necessària per a superar el curs és 5 o superior. Aquesta qualificació serà el
resultat ponderat de les diferents avaluacions de les activitats del curs. Per aquells estudiants que
en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una
re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacionsfinals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.
L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari
mantindrà la mateixa nota.

Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" si noha participat en cap de les activitats
d'avaluació de l'assignatura. Per tant, es considera que la realització d'algun component
d'avaluació impedeix d'optar a un "No Avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 60 3 0,12 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pràctiques presencials 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Test seguiment 20 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia
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Bibliografia

Llibres disponibles a la biblioteca:
1) Servicio de Estudios del Banco de España (2005): El análisis de la economía española, Alianza Editorial
2) Cuadrado, J.R. (dir) (2010): Política Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos, McGraw-Hill,
Madrid
Articles:
Articles específics de revistes internacionals especialitzades en l' anàlisi de la intervenció pública, i documents
i estudis d'institucions vinculades a la política econòmica. Aquests materials es proporcionaran mitjançant el
Campus Virtual a l'inici del curs.
Enllaços web (entre d'altres):
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: http://www.oecd.org
Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
Comisión Europea: Economía y Finanzas http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
Banco Central Europeo: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Ministerio de Economía y Hacienda: http://www.meh.es
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