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Prerequisits

Coneixements bàsics d'economia i estadística.

Objectius

Aquest curs ofereix una anàlisi i discussió d'una sèrie de polítiques econòmiques actuals orientades a
promoure el creixement, l'ocupació i el benestar; principalment el paper de les institucions, la regulació del
govern i les polítiques d'innovació. Pretén desenvolupar les habilitats dels estudiants per:

- entendre i avaluar els documents analítics elaborats per institucions polítiques (governs nacionals, el BCE, la
Comissió Europea) i organitzacions internacionals (la OCDE, el Banc Mundial);

- utilitzar i interpretar mètodes empírics per contrastar i avaluar l'impacte de una sèrie de polítiques públiques i
les seves implicacions per als ciutadans;

- combinar i utilitzar les eines apreses en cursos previs per analitzar diverses polítiques públiques
relacionades amb el creixement estructural;

- desenvolupar pensament independent i preveure les conseqüències potencials de les polítiques
econòmiques;

- distingir i identificar les fonts de fets, opinions i anàlisis d'experts.

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
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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.
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, mercat i política econòmica: precedents i enfocaments.

2. Diagnòstics dels problemes econòmics actuals
Informes, indicadors i propostes de polítiques. Paper de l'evidència.

3. Institucions, creixement i ocupació.
Reformes estructurals i 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.

7. Altres polítiques
A discutir a classe.

Metodologia
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S'utilitzarà una combinació de classes magistrals, sessions de discussió en classe, aplicacions i presentacions
a l'aula. Algunes de les activitats requeriran treball en equip i altres seran individuals. Els powerpoints de
classe i les lectures estaran disponibles a través de la intranet (Campus Virtual).

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: dues proves escrites, una a mig
semestre, que ponderarà un 30%, i una al final, que ponderarà un 35%. Les activitats a l'aula i la participació
es valoraran i computaran un 35%

La qualificació necessària per a superar el curs és 5 o superior. 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 qualificacions finals 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 no ha 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

Pràctiques presencials i participació 35 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Primer examen parcial 30 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Segon examen parcial 35 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Llibres:

1) Servicio de Estudios del Banco de España (2005): El análisis de la economía española, Alianza Editorial
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1) Servicio de Estudios del Banco de España (2005): El análisis de la economía española, Alianza Editorial

2) Jean Tirole: La Economia del bien común, TAURUS Ediciones, 978-84-306-1861-3, (€12.34 for Kindle)

Diversos articles que s'indicaran. Poden ser papers de discussió o informe d'institucions com la Comissió
Europea, l'ECB, OECD o Banc Mundial. Alguns exemples:

Bart van Ark, "From Mind the Gap to Closing the Gap: Avenues to Reverse Stagnation in Europe through
Investment and Productivity Growth", EC Directorate General for Economic and Financial Affairs, European
Economy, Discussion paper 006, September 2015

Wiemer Salverda, "EU Policy Making and Growing Inequalities", EC Directorate General for Economic and
Financial Affairs, European Economy, Discussion paper 008, September 2015.

Daria Ciriaci, Nicola Grassano and Antonio Vezzani, "Regulation, Red Tape and Location Choices of Top R&D
Investors", EC Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Economy, Discussion paper
031, May 2016
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