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RESUM
L'assignatura Polítiques d'estabilització pretén que les persones que la cursen aconseguísquen un
coneixement en profunditat d'alguns dels temes de l'actual debat sobre les polítiques
macroeconòmiques conjunturals. Aquesta perspectiva instrumental, més conjuntural o de curt termini de
la política econòmica és la que predomina en les trucades “polítiques d'estabilització”. Les polítiques
d'estabilització pretenen corregir els desequilibris econòmics conjunturals. Concretament, en el curs
s'analitzen quatre temes fonamentals que estan presents en l'actual agenda de la política econòmica:
1) el creixement econòmic basat en l'estímul de la demanda agregada,
2) els nous objectius de la política monetària i el paper que ha de jugar el Banc Central,
3) els objectius i instruments de la política fiscal, centrant l'anàlisi en si aquesta ha de ser expansiva o
seguir amb l'austeritat i els processos de consolidació fiscal,
4) el nou paper que pot jugar la política de rendes.
S'incidirà, especialment, en els debats acadèmics dins de la ciència econòmica entorn de la política
econòmica òptima i necessària per a resoldre aquests problemes macroeconòmics (desocupació,
inflació, desequilibris externs, etc.). L'alumnat haurà de conèixer els diferents debats acadèmics i les
diferents propostes de política econòmica. Tot açò des d'un enfocament metodològic plural.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Els coneixements previs per a cursar l'assignatura són els adquirits durant un grau o llicenciatura en
Economia o en altres branques de les Ciències Socials

COMPETÈNCIES
2203 - M.U. en Política Econòmica i Economia Pública
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Desenvolupar la capacitat crítica, impulsar la inquietud i l'interés investigador; buscar, ordenar,
analitzar i sintetitzar la informació econòmica, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la
presa de decisions en política econòmica.
- Desenvolupar la capacitat de treball en equip, coordinació de tasques, lideratge i compromís amb el
grup en l'exercici d'activitats d'anàlisi dels problemes econòmics i les seues solucions.
- Prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora
relacionada amb la resolució de problemes propis de la política econòmica i l'economia pública.
- Integrar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en la seua labor professional i/o
investigadora relacionada amb l'anàlisi de la intervenció de l'estat en l'economia.
- Aplicar els coneixements adquirits en la identificació d'eixides professionals i jaciments d'ocupació en
l'àmbit de l'economia privada, el sector públic i el tercer sector, partint del reconeixement de la
importància del domini de les tècniques i ferramentes de busca d'ocupació per a este fi i tenint
sempre present l'emprendimiento com una alternativa professional.
- Fomentar, en contextos acadèmics i professionals de l'àmbit de la política econòmica, l'avanç
tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement i en el respecte a: a) els
drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, b) els principis d'igualtat
d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una
cultura de pau i valors democràtic.
- Valorar diferents problemes econòmics, precisar les seues causes i interpretar la presa de decisions
de l'Estat.
- Poder realitzar una avaluació prèvia de les polítiques econòmiques de l'Estat i l'establiment
d'alternatives possibles.
- Poder avaluar l'impacte de la política econòmica sobre l'economia en el seu conjunt i per àrees
d'activitat o sectors.
- Valorar els límits institucionals a la capacitat d'acció de l'Estat.
- Poder avaluar el paper dels grups de pressió en la definició de l'agenda governamental.
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- Contrastar les relacions de poder presents en els sistemes econòmics i la seua influència en el
procés econòmic.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Les persones que cursen l'assignatura Polítiques d'estabilització aconseguiran els següents resultats
acadèmics: reconèixer els principals desequilibris macroeconòmics de les societats occidentals, el seu
mesurament i les seues conseqüències; confrontar les principals explicacions i enfocaments teòrics
sobre les causes dels desequilibris macroeconòmics i sobre la seua correcció; relacionar entre sí els
diferents desequilibris i els “trade-offs” més habituals que es presenten en la realitat; conèixer els
diferents programes de política d'estabilització duts a terme en els últims anys; conèixer els principals
enfocaments de política econòmica que determinen i condicionen els debats actuals sobre la política
macroeconòmica.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Polítiques d'estabilització (I): el creixement econòmic basat en la demanda agregada
1.1- Models de creixement econòmic: basats en l'endeutament, orientats a les exportacions i orientat a
la demanda agregada interna
1.2- Estratègia basada en el creixement dels salaris reals: experiència comparada
1.3- Estratègia de política econòmica basada en la demanda agregada

2. Polítiques d'estabilització (II): Política monetària i estabilització del nivell de preus
2.1- La inflació/deflació com a objectiu de política econòmica.
2.2- Ha de ser més alta la inflació?
2.3- Dependència i independència del Banc Central.
2.4- Mesures convencionals vs mesures no convencionals de política monetària.
2.5- Efectivitat i límits de la política monetària

3. Polítiques d'estabilització (III): Política fiscal: austeritat vs estímul fiscal?
3.1-Efectes de la política fiscal sobre l'estabilitat interna i externa.
3.2- Polítiques de dèficit públic i de deute públic.
3.3- Estímul fiscal vs. consolidació fiscal
3.4- Límits en l'eficàcia de la política fiscal.

4. Polítiques d'estabilització (IV) : un nou paper de la política de rendes?
4.1- El paper tradicional de la política de rendes: el control de la inflació.
4.2- Objectius i instrumentació de la política de rendes.
4.3- Política de rendes, distribució de la renda i demanda agregada.
4.4- Un nou paper per a la política de rendes
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
TOTAL

Hores
30.00
5.00
5.00
10.00
7.00
8.00
10.00
75.00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Les classes teòriques destacaran els continguts més importants de cada tema, segons el parer del
professor, remetent-se a la bibliografia per a aquells aspectes el detall dels quals no es considere
necessari en l'aula. Les classes fomentaran la participació i l'aprenentatge actiu de l'estudiant. El
professor proposarà una metodologia al començament del curs i proporcionarà els materials necessaris
als estudiants per a dur-la a terme. Dins d'aquest esquema metodològic es podrien utilitzar les següents
metodologies docents:
1) Lliçó magistral (participativa)
2) Classes dirigides a la posada en pràctica dels coneixements teòrics
3) Discussió d'articles (lectures).
4) Seminaris i conferències.
5) Debat i discussió dirigida.
6) Treball col·laboratiu.
7) Cerca, lectura i anàlisi de bibliografia científica

AVALUACIÓ
Per a l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte tres aspectes:
1) Examen final sobre els principals continguts de l'assignatura. Aquest examen serà mixt (test i
desenvolupament) (40%)
2) Treball individual o en grup sobre un dels temes de l'assignatura (40%)
3) Participació activa de l'alumne, així com un altre tipus de treballs voluntaris (20%).
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