ECONOMIA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS - Grau en Treball social
Departament d’economia aplicada

PRÀCTICA 3

CURS: 2017-2018

PRÀCTICA 3. ELS ACTORS PÚBLICS: BENESTAR, EFICIÈNCIA I JUSTÍCIA DISTRIBUTIVA
3.1. Desigualtat econòmica i distribució de la renda.
A partir del visionament de la pel·lícula “Desigualdad para todos”, en:
o

https://www.youtube.com/watch?v=x4Ny6OlmOGE

Contesta a les següents qüestions:
a)
b)
c)
d)
e)

Què està passant amb la distribució de la renda i la riquesa?
Per què?
És això un problema?
Quin paper tenen les classes mitjanes en l’evolució de l’economia?
Quin paper han jugat: la globalització, la desregulació, els sindicats, la tecnologia, i
l’educació; en l’evolució de la distribució de la renda i riquesa.
f) La concentració més alta de riquesa genera més ocupació?
g) Com han intentat sobreviure les classes mitjanes a l’evolució en la distribució de la
riquesa?
h) Relaciona concentració de la riquesa i democràcia.

3.2. A partir de la lectura dels documents que s’adjunten i del repàs de la teoria,
reflexiona sobre les següents qüestions:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Income_distribution_statistics/es
http://nadaesgratis.es/admin/ciclo-economico-y-distribucion-de-la-renta-enespana-que-esta-pasando-y-por-que
http://www.ine.es/prensa/ecv_2016.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Gobernar%20
para%20las%20%C3%A9litesl.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-workingfor-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealthhaving-all-wanting-more-190115-es.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2964724/0/brecha-salarial-genero-se-amplio-crisis/
https://w3.grupobbva.com/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_13_tcm269-634339.pdf
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/16/millon-mediopersonas-vive-riesgo/1628718.html
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/20112014030054_3429.pdf
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a) Explica els diferents i taules recollits per Eurostat sobre l’evolució recent de la
desigualtat econòmica en la Unió Europea.
b) Relaciona desocupació i pobresa.
c) Quina ha estat l’evolució de la distribució de la renda a Espanya en les últimes
dècades?
d) Efecte redistributiu dels ajustos fiscals als països de la UE.
e) Comenta les opinions dels diferents autors recollides en l’article: “Secuestro
democrático y desigualdad económica: Reflexiones sobre España”.
f) Quines són les principals raons que expliquen la desigualtat econòmica i la
distribució de la renda des de l’inici de la crisi econòmica?
g) Interacció entre desigualtat i manipulació de les regles polítiques.
h) Transmissió de privilegis: la perpetuació de la bretxa entre pobres i rics.
i) La rendició de comptes i participació ciutadana: l’antídot contra el segrest del
govern per part de les elits.
j) Recomanacions d’Oxfam.
k) Distribució salarial i classe mitjana.
l) Comenta sintèticament la situació d'exclusió, desenvolupament social i pobresa a la
Comunitat Valenciana.

3.3. Sistema fiscal
A partir de la lectura dels articles que s’adjunten i del repàs de la teoria:
o http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/08/07/59884830468aeb4c688b460f.html
o https://www.datosmacro.com/estado/presupuestos/espana-comunidadesautonomas
o https://elpais.com/economia/2017/12/20/actualidad/1513769538_322710.html
o http://www.datosmacro.com/deuda/espana
o http://www.elmundo.es/economia/2017/01/09/5872817422601d56288b456f.html
o http://www.datosmacro.com/deficit
o http://www.minhafp.gob.es/esES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionCCAAs/ResumenEjecutivoP
resCCAA.aspx
o https://elpais.com/elpais/2017/09/19/opinion/1505843470_911241.html
o http://www.eldiario.es/economia/grandes-empresas-pagan-impuestospymes_0_671233249.html
o http://www.elmundo.es/economia/2017/03/09/58c061b7e5fdea1c058b459d.html
o http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8220211/03/17/Economia-LaOCDE-pide-subir-el-IVA-y-el-IBI-mas-impuestos-verdes-y-abaratar-el-despido.html
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Contesta les següents qüestions:
a) Quina és la situació pressupostària de les comunitats autònomes?
b) Quina és la situació pressupostària de l’Estat espanyol en l’actualitat? Compara el
dèficit públic espanyol amb el dels principals països del món.
c) Quina política té la UE enfront del deute públic dels seus estats membres i com
afecta Espanya?
d) Quines són les principals raons del frau fiscal a Espanya?
e) Quin impacte té el frau fiscal en la situació pressupostària espanyola?
f) Paguen pocs impostos les grans empreses?
g) Quines recomanacions fa l’OCDE respecte a la fiscalitat a Espanya i per què?
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