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1. Introducció : què es i què pretén l'economia? El mecanisme de mercat. Les fallides de 
mercat i les intervencions de l'Estat en l'economia. Economia i dret. 
 
2. El creixement econòmic. Les fluctuacions econòmiques, a llarg i a curt termini. 
 
 

PRIMERA PART: NOCIONS DE MICROECONOMIA 
 
3. El Mercat. Oferta i demanda. Preus i quantitats. El concepte d'equilibri. 
 
4. Els consumidors. Necessitats i recursos. La demanda de consum, els preus i la renda. 
 
5. Les empreses. Producció, costos i oferta de productes. 
 
6. Les formes de mercat. El mercat de "competència perfecta". Els "mercats imperfectes": 
Monopolis i competència monopolística: oligopolis. 
 
7. Treballadors i empresaris. La oferta i la demanda de treball. Els salaris. Les diferències de 
salaris. 
 
8. El sector públic. L'Estat com productor de béns i de serveis. Externalitats i béns colAlectius. 
Modalitats d' intervenció. El finançament de l'activitat estatal. Efectes. 
 

 
SEGONA PART: NOCIONS DE MACROECONOMIA 

 
9.  La demanda agregada. Components: consum,  inversió,  despesa pública, saldo exterior. 
Determinants. Els principals conceptes de la comptabilitat nacional. La balança de pagaments.  
 
10. La política fiscal. Objectius i instruments. Les "polítiques keynesianes". Els "estabilitzadors 
automàtics". 
 
11. El diner. Funcions. La demanda de diner. El sistema bancari i l'oferta de diner. La política 
monetària. 
 
12. Desequilibris i polítiques macroeconòmiques: els problemes de l'atur i la inflació. L'atur: 
tipologia i costos. La inflació: causes, polítiques. 
 
13. La distribució de la renda. Els problemes de les desigualtats. la funció redistributiva de 
l'Estat. La crisi de l'Estat del Benestar. 
 
14. El comerç internacional. Exportacions i importacions. Els beneficis del comerç internacional. 
Tendències a llarg i a curt termini. Fluxes de capitals. Els mercats de divises i ells tipus de 
canvi. L'equilibri exterior de l'economia. La integració internacional. 
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Referències bibliogràfiques: 
 
A. Llibres de text: 
 
Bradley R. Schiller, Principios Esenciales de Economia, McGraw-Hill, Madrid, 1994. 
Joseph E. Stiglitz, Economia, Ed. Ariel, 1993. 
 
Juan Torres López, Economia Política. Segunda Edición, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1995. 
 
B. lectures complementàries: 
 
Per cada bloc de temes es distribuiran llistes de referències detallades. Es reproduiran treballs 
de lectura obligada així com altres materials a utilitzar en les sessions de classes pràctiques. 
 
Avaluació: examen final. 
 


