
Introducció a I'Economia 

Programa: 

l. Introducció. 

1. L'economia: *bit i objecte: Breu exposició de les principals escoles 
de pensament econbmic: classica, neoclassica, Keynesiana, 
monetarista. 

2. Instruments i mnceptes emprats en I'analisi econhica: variables 
endogenes i ex@enes, representació grafica duna funció, números 
índex, etc.. . 

II. Microeconomia. 

3. El mercat, la demanda i I'oferta; una primera aproximació: Estudi de 
I'equilibri de mercat, la corba de demanda, la corba d'oferta, els 
diferents tipus de béns i el concepte d'elasticitat. 

4. La teoria del consumidor: Explicació dels diferents elements que 
determinen I'elecció del consumidor: la funció d'utilitat, les corbes 
d'inferencia, la restricció pressupostaria, ... L'efecte renda i I1efecte 
substitució. 

5.. La teoria de la producció: La funció de producció. Producte marginal i 
rendiments creixents, decreixents i constants. La tecnologia i la corba 
isoquanta. Les funcions de costos i la corba isocost. 

6. L'oferta i la fixació dels preus: Determinació de I'optim per als 
productors segons les característiques de I'oferta. 

7. -Alguns temes de I'economia moderna. 

III, Macroeconomia. 

8. Conceptes basics. 

9. L'estudi de la renda: El flux circular de la renda. Les seves formes de 
comptabilització i analisi: la Comptabilitat Nacional. La taula 
input-output. 

10. Teoria de la determinació de la producció: Consum, estalvi i 
inversió. Desenvolupament dels diferents models per a la determinació 
de I'equilibri en el mercat de béns i de diner. Efectes de la política 
fiscal, de la política monetaria i de la política exterior. 

11. El mercat del diner: Usos del diner. La política monetaria. 

12. Preus, inflació i mercat de treball: Definició dels principals 
conceptes. Elements inflacionistes. La corba de Philips i la stangflation. 



L'equilibri en el mercat de treball. 

13. El sector exterior: La teoria del Iliurecanvi. La balanp de 
pagaments. Alguns aspectes de la política exterior. 

14. Els pressupostos de I'Estat: Analisi dels ingressos i les despeses de 
I'Estat. La política fiscal. 

Bi bliografia: 

- Banco de España: "Balanza de pagos de España" (revista). 
- W. J. Barber: "Historia del pensamiento económico". Alianza Editorial. 
- L. Barbé: "Curs d'introducció a I'economia l. L'escola classica". 
Manuals de la UAB. 
- L. Barbé: "Curs d'introducció a I'economia II. L'esAla neoclassica, 
Keynes i Schumpeter". Manuals de la UAB. 
- Instituto de estudios fiscales: "Presupuesto y gasto público" (revista). 
- lnstitut dlEstadística de Catalunya: "Evolució de les macromagnituds 
de I'economia catalana". (publicació periódica). 
- F. J. Escriba, M. Sanchez, J. M. Blanco: "Elementos de análisis 
económico". McGraw Hill. 
- S. Fisher, R. Dornbusch, R Schmalensee: "Economía". McGraw Hill. 
- J. L. García: "España, economía". Espasa Calpe. 
- R. G. Lipsey: "Introducción a la economía positiva". 
Vicens-Universidad. 
- F. Mochón: "Economía. Teoría y política". McGraw Hill. 
- C. Muñoz: "lnroducción a la economía aplicada". Espasa Calpe. 
- P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: "Economía". McGraw Hill. 
- J. Sloman: "lntroducción a la macroeconomia". Prentice-Hall. 
- J. Sloman: "lntroducción a la microeconomia". Prentice-Hall. 
- J. E. Stiglitz: "Economia". Ariel. 


