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Efectivitat de les polítiques temporals per
reduir el consum de gasolina

A finals de febrer de 2011, el govern va anunciar un
conjunt de mesures encaminades a reduir el consum
de gasolina. Les seves previsions eren que aquest
caigués en un 15%. Segons un estudi realitzat a
partir d’informació públicament disponible, aquestes
mesures van obtenir un efecte inferior al previst pel
govern a causa del seu caràcter temporal.
[+]

AVENÇOS

Les spin-offs universitàries són més
productives a llarg termini que altres empreses
tecnològiques

L'evidència empírica mostra que els resultats
econòmics de les spin-offs universitàries solen ser
pitjors que els d'altres empreses de base
tecnològica. Aquest treball suggereix que això
succeeix al principi de la vida de les empreses, però
amb el temps aquesta tendència es reverteix,
possiblement a causa d'una major capacitat
d'aprenentatge dels emprenedors acadèmics.
[+]

AVENÇOS

Factors que influeixen en la distribució
geogràfica de la població

Tradicionalment, la teoria econòmica ha explicat la
distribució de la població en funció de la distància
física respecte als centres d'interès. Un estudi
introdueix la idea de distància subjectiva, que té en
compte altres factors com el nivell de renda, la
composició ètnica, el nivell d'educació de les altres
persones i la presència d'atraccions paisatgístiques.
[+]

AVENÇOS

Escollir socis per innovar

Un argument novedós per explicar l'èxit d'una
associació de col·laboració en acords d’R+D proposa
que la seva dependència rau en la durada de l’acord
i de la identificació de les combinacions eficients
adequades de les dotacions tecnològiques inicials
dels socis. A mesura que l'horitzó temporal de
l'acord s'expandeix, la probabilitat d'identificar un

06/2014 - Assajos sobre desenvolupament econòmic des d’una
perspectiva macroeconòmica

El desenvolupament econòmic estudia la situació dels països amb baixos
ingressos per tal d’aconseguir mecanismes que millorin el benestar de les
persones que hi viuen. Aquesta tesi se centra en el desenvolupament econòmic
des d'un punt de vista macroeconòmic. En particular estudia la migració
internacional i la desigualtat econòmica, la informalitat com a fre al creixement
econòmic i l'evolució dels últims anys de l'educació, la migració rural-urbana i els
ingressos als països subsaharians.

Referències

“Essays on development economis from a macroeconomic perspective”, tesi doctoral de
Joaquin Naval Navarro, dirigida pel Dr. Jordi Caballé Vilella i llegida al Departament
d’Economia i d’Història Econòmica.

Una de les conseqüències de les diferències en qualitat de vida entre països és
l'emigració. La sortida de persones d'un país redueix la mà d'obra i augmenta la quantitat
de recursos monetaris en forma de remeses de diners que envien els emigrants a la
família que resta al país. Aquests dos mecanismes afecten la distribució de riquesa i
d'ingressos. Com les remeses augmenten amb el nivell educatiu dels emigrants, s'ha de
tenir en compte que la proporció de persones amb educació universitària que emigra és
més gran que no pas entre els grups de persones que tenen estudis secundaris o
inferiors. Entre els grups amb educació secundària o  inferior, qui emigra més depèn dels
beneficis econòmics nets de la migració, de l'increment d'ingressos menys els costos
migratoris. Si els costos són baixos s'emigra en comptes d'adquirir un nivell més alt
d'estudis. Amb l'objectiu d'estudiar i predir els efectes de la migració en la desigualtat,
s'estableix un model teòric en forma d'U inversa entre desigualtat i nivell de
desenvolupament (en línea amb el treball del premi Nobel Simon Kuznets).
 
L'evolució de la productivitat dels països juntament amb els costos migratoris determinen
els efectes de l'emigració en l'educació, els ingressos i la desigualtat econòmica. Si els
costos són elevats, en els estadis inicials de desenvolupament l’emigració augmenta la
desigualtat econòmica al llarg del temps perquè beneficia els individus amb alt nivell
econòmic i educatiu. En estadis més avançats de desenvolupament, o si els costos
migratoris són baixos, la desigualtat decreix al llarg del temps perquè l'emigració
beneficia més les parts de la societat amb menys recursos.
 
En el següent capítol, s'explora el sector informal com una causa d'absència de
creixement econòmic. Aquest sector es caracteritza per ser menys productiu i fer servir
treballadors poc qualificats. Una part d'aquest sector el formen els infants que treballen.
Atès que hi ha famílies que necessiten els diners d'aquests nens, la inversió en educació
es redueix i elimina una de les possibles eines que pot treure aquestes famílies de la
pobresa. Convé ressaltar que als països amb més informalitat hi ha una major part
d'infants que treballen i que la proporció de persones amb estudis universitaris és menor.
Una de les conseqüències del sector informal és la reducció en l'acumulació de
coneixements necessaris a fi d'observar creixement econòmic. El sector informal pot
generar una trampa de pobresa a la vegada que serveix de mitjà de subsistència per a
una gran part de la població. Així mateix, en aquest capítol s'avaluen diferents subsidis
que poden eliminar l'efecte negatiu del sector informal. Es conclou que els programes com
Oportunidades/Proguesa o Borsa Familia duts a terme a Mèxic i Brasil, respectivament,
són adequats per lluitar contra aquest efecte. Aquests programes de subvencions a
famílies amb baixos recursos condicionen l'obtenció de finançament a què els nens no
faltin a l'escola.
 
Les dades històriques mostren una associació positiva entre l'acumulació de capital humà,
població urbana i creixement econòmic en diferents països i a través del temps. L'últim
capítol intenta explicar per què els països africans no han experimentat el mateix
creixement que els països desenvolupats tot i que els nivells educatius i de població
urbana han crescut entre els més ràpids del món. Es fa servir una hipòtesi de costos
d'ajustament per tractar d'explicar-la. Segons aquesta hipòtesi, el baix, o fins i tot
negatiu, rendiment de l'educació en el curt termini pot ser degut a costos transitoris
d'ajustament. El procés de migració del món rural a l'urbà pot ser molt difícil i traumàtic.
Finalment, l'estudi prediu un creixement econòmic per les properes dècades als països
subsaharians però no suficientment alt com perquè s'assoleixin els nivells de riquesa dels
països més rics.
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soci adequat disminueix.
[+]
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