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Línies de recerca i/o transferència:
 Decisions de producció: Estudis d’eficiència, Decisions d’inversió, Demanda
d’inputs
 Anàlisis de demanda: Càlcul d’elasticitats, Impacte d’informació sobre seguretat
alimentària, Impacte d’informació sobre salut, Impacte de polítiques de preus per
a reduir l’obesitat
 Comportament del consumidor: Relació coneixement – actituds – compra de
diversos aliments, Metodologies: experiments d’elecció i subhastes
experimentals.
 Impacte de polítiques agràries: Sobre decisions de producció i distribució de la
terra
 Anàlisis de preus: Relacions espacials de preus, Relacions verticals de preus
 Impacte econòmic i ambiental de projectes: Valoració econòmica d’externalitats,
Valoració de béns de no mercat
 Anàlisis de competitivitat: Indústria agroalimentària, Impactes de liberalització de
mercats, Posicionament del producte i/o marca, Estratègies empresarials
 Anàlisis micro i macro de sectors: observatoris sectorials (vi, llet, carn, fruites,...)
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Tècniques més emprades:







Models economètrics d'anàlisis de la demanda i de l'oferta.
Tècniques d'anàlisis de preferències revelades.
Anàlisi de processos cognitius de percepció del consumidor
Econometria de sèries temporals per a l'anàlisi de preus
Fronteres estocàstiques de producció per a l'anàlis de l'eficiència.
Models d'utilitat esperada i estat-depenents per a l'estudi de les
decisions de producció sota risc.
 Entrevistes en profunditat.
 Teoria fonamentada.
 Focus Groups.

