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INTRODJJCCI6 A I/ECONQMIA 1

l.. Introdgccl6

Objecte i rifode de l'Economia. Abstracci6 teories i models. Variable$ endbgenes, exbgenes i

control. Anllisi positiva i nonnativa . Els problemes econbmics blsics. Estructura econbmica i

mecanismes econbmics: Centralitzaci6 i descentralitzaci6. El funcionament de I'economia de

mereat. ~ia peñecta' i ~ncia imperfecta. Mic:roeconomia i Macroeeonomia.

2.• L, Produccf6

Factors y productes. La funci6 de producci6. Comes isoquantes. Sustituci6 entre factors.

Productivitat. Rendiments o economies d'escala. La relaci6 ~nica de sustituci6. Processos
productius eflCÍents. La producci6 conjunta.

3.• El. CQltos

Cost total mig i marginal. Representaci6 grinca deIs costos. Variacions en els preus deIs

factors. Costos a cun i lIarg tennini. Relaci6 entre les comes de costos i els tipus de
rendiments.

••.• 14 empl'ClClI l'oIertl!

L'empresa en compe~ia peñecta. Objectius de les empreses: maximitzaci6 del benenci i

minimitzaei6 del cost Ofena de producte y demanda de faetors. Ofena y cost marginal. Ofena a
con i Uarg tennini. L'elasticitat de l'ofena.

5•• L'dAClr 61el con"m

PrefeUncies. utilitat i comes d'indifmncia. La relaci6 marginal de sustituei6. La recta de

bala~. L'equilibri del consumidor. Variaci6 deIs preus deIs productes i de la renda.

' •• La tlcmanda

Dennici6 de funci6 o corba de demanda. Despla~nts de les corbes de demanda. Efecte

sustituci6 i efecte renda. Propietats de les corbes de demanda. L'elasticillt de la demanda.

Diferents tipos de bens. Compiementariellt i sustituibililll

7.. Formac;.6de prcus ea mercata de compeUnd, ocrfcda

Característiques deIs mercats competitius. La claulula "ceteris paribus". L'empresa i la

industria. Demanda i ofena de mercats. El preu d'equilibri. Estabilitat del preu d'equilibri.

L'equilibri allarg termini. Bmeres al'entrada de noves empreses.

'.. Formacl6 de prega cg merca" de c:ompeünd, Imperfec:ta

El monopoli. Característiques tecnolbgiques del monopoli. La corba d'ingtis marginal. Preu i

producci6. monopolistes. Monopoli discriminador. Duopoli i oligopoli. Diferenciaci6 del

produc:te:~a monopolista.

9.. In&crde_dnd, BdpNI¡ el -d "Input-output" de LcogUel

El concepte d'equilibri general. El cas de tecnologies Iinials. El model "Input·output" de

Leontief: determinaci6 de la producci6 i deIs preus.

lO.. La dlstdbud6 de 1, read,

Distribuci6 personal i funcional. Rendes i quasi-rendes. Els mercats de faetors. Els sindicats i el

monopoIi bilateral. El preu i la valoraci6 del capital: valors presents. La teoria de la productivitat

marginal. La frontera de preus deIs faetors.

J l.. 1" tcod' dd be_,r

Els "estats econbmics" i la seva valoraci6. La funci6 de benestar social. El criteri de Pareto. Els

pincipis de compensaci6. El teorema de l'impossibilitat de Arrow.
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1,. Yadabla macroeqmbmlgga

Producció, renda i despesa nacionaJs. QuaJiflClCions: interior i nacionaJ, brot i net, a preus de

mercat i aJ cost deIs facron. Comptabilital nacional. Valor nominaJ i vaJor real. Index de preus.

1,. Produq:16 I rcn. ,adona"

El fluxe circular de la renda. Components de la despesa agregada. La funció de consumo La

inversió. El nivell d'equilibri de la producció. Estalvi i inversió. El multiplicador. El principi
d'acceleraci6.

3.. El dlgcr

El diner i les seves funcions. La demanda de dinero L'oferta monetaria. La taxa d'inte~. El

diner i la renda nacionaJ. El model IS-LM. El sistema bancario Instruments de la política
monetbia.

4,. L'.' I la rcgda nadogal

L'estat i la demanda agregada. El pressupost de I'estal La política fiscal. Equilibri i d~ficit

pressupostari. El deute públic.

$,. L'OCU_i6 I d nlvdl de preDI

La producció de plena ocupació. La demanda agregada i el nivell de preus. Els preus

d'equilibri. El mercat de treball i els salans. Els salans, la producció i I'atur. El ciele de I'atur.
La taxa natural d'atur.

6,. La Innad6

La corba de Phillips. Inflació de costos i inflació de demanda. Política fiscal i polftica monetlria

contra la inflació. Els tipos d'in~, el ~flCit pressupostari i l'inflaci6. La hiperinflaci6.

7,. El quncrc Intemadonal

Els guanys derivats del intercanvi. L'avantatge comparativa. Les bases del come~

internacionaJ. La bal~a de pagaments. El mercat de divises. Sistemes de tipos de canvi. El

patnS oroTipos fix~, tipos flexibles i clevaJuació. L1iberalisme i proteccionisme.
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8.. El. dca econbmlq

Evidmcia sobre les fluctuacions ecoOOmiquesa curt tennini. La teoria keynesiana del cicle. La

concepció de Schurnpellel'.Interacció entre el multiplicador i I'aeeelerador.

',. El crclxcmca' egmbmlc

La teoría clAssica del creixemenl Les teoríes modernes del creixemenl. L'estalvi i I'inversió.

Acumulació de capital i progr6s ta:nic. Equilibri dinlmic i transició.

Relelinda blblloarlflguCl:

- S. Fisher, R. Dombusch i SchmaJeese. "Economía". Mc Oraw-HiII.

• R.O. Upsey. "Introducció a l'Economía Positiva". Vicens-Vives.

• P.A. Samuelson - Nordhaus. "Economía". Mac Graw-HiII.

- L. Barb6. "Curs d'introducció a l'Economia" vol. 1 i n. U.A.B.

Hora de c;ogsulta:

Dilluns de IS:OOa 16:30

Dijous de 12:00 a 13:30

Wtode d'eyaluacM:

Examens finaJs "convencionals" amb 4-6qUestions i 2-3 hores de temps

Calcudad apmlna' de dlSSt!l:

20-09 fms el 80-11 - Introducció 1

8-11 fms el 23-12 - Introducció 11
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