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OBJECTIUS DE L´ASSIGNATURA

Amb aquesta assignatura es pretén aprofundir en el concepte d´Estat del Benestar, des de diferents punts de

vista. En primer lloc, es plantegen els aspectes teòrics necessaris per analitzar l´Estat del Benestar aixi com el

debat actual sobre quina ha de ser la seva evolucio.

En segon lloc, s´analitzen aspectes sectorials de l´Estat del Benestar, com podríen ser la sanitat, l´educacio, l

´atur, l´acces a la vivenda o el sistema de pensions.

El plantejament consisteix en  posar sobre la taula alguns dels elements decisius per definir el model de

societat cap el que ens adrecem, prestant especial atenció al debat actual sobre els límits de l´accio del l

´Estat.

TEMARI

I. EL SECTOR PÚBLIC EN L´ESTAT DEL BENESTAR

1.- Intervenció del sector públic en l´economia.

 Objectius en el camp de l´eficiència i l´equitat.

 Fallades del mercat i intervenció del sector públic.

 Tipus d´intervenció: regulació, finançació i producció.

2.- L´Estat del Benestar

 La funció redistributiva del sector públic.

 Aspectes vinculats amb la informació.

 Aspectes vinculats amb la funció asseguradora (selecció adversa i risc moral).

3.- Crisi de l´Estat del Benestar.

 Problemes de finançament. Crisi fiscal.

 Problemes d´incentius.

 Estat del benestar i creixement econòmic.



4.- Possibilitat de reformes en l´Estat del Benestar.

 Formacio de quasi-mercats en l´Estat del Benestar.

 L´impost negatiu sobre la renda. La renda bàsica garantida.

 La “tercera via”: revisió critica.

II. REVISIO SECTORIAL DE LA INTERVENCIO PÚBLICA EN L´ESTAT DEL BENESTAR. APLICACIO AL CAS

ESPANYOL.

5.- Sanitat.

 Fallades del mercat en el camp de la sanitat.

 Tipus d´intervencio en el camp sanitari: finançament i producció de serveis sanitaris.

 Finançament i estratègies de reforma. Possibilitat de formació de “quasi-mercats”

 Evolució de la sanitat espanyola durant els darrers quinze anys.

6.- Educació.

 Formes d´intervenció pública en el camp educatiu.

 Finançament dels diferents nivells educatius.

 Descentralitzacio de la despesa pública educativa.

 Possibilitats de reforma en el finançament de l´educació.

7.- Atur

 Elements per a la intervenció: eficiència i equitat.

 La “trampa de la pobresa”

 Proteccio per atur. Evolució de les polítiques i la legislació a Espanya.

 Polítiques actives en el camp de l´ocupacio.

8.- L´acces a l´habitatge

 El mercats d´habitatge.

 Polítiques públiques en  materia de l´habitatge.

9.- Les pensions de jubilacio

 Problems demogràfics i creixement de les pensions.

 Sistemes d´acumulació, sistemes de repartiment i sistemes mixtes. La incidencia de la demografia i la

inflació sobre els sistemes.

 Alternatives de reforma. Reformes aplicades en el contexte internacional.

 Alternatives de reforma. Reformes en el cas espanyol: el “Pacto de Toledo” i les seves repercussions.
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CRITERIS D´AVALUACIÓ

L´alumne podra escollir una de les següents opcions:

A) Superar un examen teoric respecte dels temes que consten en el programa. Aquest examen equivaldra al

50 per cent de la nota total.

Tanmateix, per completar l´avaluacio, el professor propossara a l´alumne la realitzacio d´un treball en base a

una bibliografia concreta que li sera presentada pel professor. Aquest treball representara el 50 per cent de la

nota total. 

B) Superar un únic examen teoric respecte dels temes del programa. En aquest cas, l´examen equivaldrá al

100 per cent de la nota total.

Per altra banda, l´assistencia i participacio activa de l´alumne a les classes sera un element que tindra en

compte el professor, sigui quina sigui l´opcio d´evaluacio que aquest hagi escollit.


