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

PRÀCTICA 4

CURS 2017-2018

PRÀCTICA 4. L’ANÀLISI MACROECONÒMICA: CONCEPTES I INTERPRETACIONS BÀSIQUES
4.1. Mesures del creixement o del desenvolupament econòmic. Anàlisi dels següents
indicadors: Producte Interior Brut (PIB), Índex de Desenvolupament Humà (IDH), IDH Ajustat
per la Desigualtat (IDHI), Índex de Desigualtat de Gènere (IDG) i Índex de Pobresa
Multidimensional.
Documents:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
(taules estadístiques)
o http://www.elsalmoncontracorriente.es/?6-indicadores-alternativos-al
o http://www.eldiario.es/economia/alla-PIB-alternativas-medireconomia_0_494850626.html
o http://www.feministas.org/IMG/pdf/crisis_ecologica.pdf
o https://elpais.com/diario/2007/10/28/economia/1193522403_850215.html
o https://elpais.com/elpais/2015/04/14/planeta_futuro/1429026764_750076.html
(Aquests dos últims enllaços pot ser que no entren directament. Copia’ls en el cercador i
tria la primera opció que isca.)
o

Contesta les següents preguntes a partir de la lectura dels documents anteriors i del repàs
de la teoria.
a) Fes una taula amb tots els indicadors de l’enunciat 4.1 referents a 8 països que has de
triar sobre la base dels 4 models d’estat del benestar que hem vist en el tema 3 (tria 2
països per cadascun d’aquests 4 models). A partir de la comparació dels indicadors,
quines són les diferències més significatives que trobes entre ells?
b) És el PIB un bon indicador de l’estat de benestar d’un país? Comenta algunes
alternatives que es proposen per a substituir-lo.
c) Quins són els principals problemes en què es materialitza la crisi ambiental global?
Comenta breument cadascuna de les següents frases:
• Un món físicament limitat que somia créixer indefinidament.
• El canvi de metabolisme de l’economia planetària.
• Les promeses incomplides de la desmaterialització.
• Els diners com a única mesura del valor.
• Deute ecològic i deute de les cures.
• Aprendre a viure trepitjant lleugerament sobre la terra.
d) Estima quins serien els efectes sobre el mesurament de l’economia la inclusió del
“treball reproductiu”.
e) Comenta alguns dels efectes que ha tingut la política “desenrotllista” del Banc
Mundial?
4.2. Treball al servei del desenvolupament humà. A partir de l’Informe sobre
Desenvolupament Humà 2016 del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD):
o

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Desenvolupa les següents qüestions:
a) Manques bàsiques i obstacles substancials per al desenvolupament humà universal.
b) Explica les polítiques nacionals per a atendre els exclosos.
4.3. Desequilibris fiscals i distribució de la renda. A partir de les següents notícies:
A partir dels següents articles:
https://elpais.com/economia/2017/12/26/actualidad/1514309653_411452.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/11/58ecc14dca474155488b4692.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/21/opinion/1513874474_839067.html
https://elpais.com/economia/2017/07/31/actualidad/1501524601_773402.html
https://elpais.com/economia/2017/07/15/actualidad/1500141349_643692.html
https://elpais.com/economia/2017/07/20/actualidad/1500557097_827909.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/19/midinero/1500478161_363961.ht
ml
(En cas que els enllaços no entren directament, copia’ls en el cercador i tria la primera
opció que isca.)
o
o
o
o
o
o
o

Contesta a les següents qüestions:
a) Evolució del deute públic espanyol i la importància que hi han tingut les diferents
administracions.
b) Pressió fiscal a Espanya i la seua importància sobre els diferents actors econòmics.
Compleixen les grans empreses les seues obligacions fiscals?
c) Com ha evolucionat l’estalvi familiar i per què?
d) En què consistirien les suposades polítiques econòmiques d’oferta progressistes?
e) Per què l’FMI s’equivoca en el seu diagnòstic sobre Espanya?
4.4. La política econòmica de lluita contra la crisi i els seus límits.
4.4.1. Comenta el paper de la devaluació interna en l’evolució de la situació econòmica
espanyola en l’actualitat a partir dels articles. Quina relació té lloc a Espanya entre
recuperació del PIB i evolució dels salaris?
http://www.pompeunomics.com/otros/lecciones-de-economia-otros/que-es-unadevaluacion-interna-y-una-devaluacion-fiscal-2/
o https://elpais.com/ccaa/2014/01/05/paisvasco/1388908314_436548.html
o https://elpais.com/economia/2017/07/29/actualidad/1501348285_738174.html
o https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/midinero/1509543477_239291.ht
ml
(En cas que els enllaços no entren directament, copia’ls en el cercador i tria la primera
opció que isca.)
o

4.4.2. Fes un resum comentat de la següent conferència (Enfocament keynesià i
postkeynesià. Repensar l’economia):
o

https://www.youtube.com/watch?v=YsNV44_YqfA
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