
Assignatura-Codi 
 
Introducció a l'Economia  
 

25026  

 
 
Curs acadèmic  Cicle   Quadrimestre 
2008/09 1 octubre-febrer 
 
Grup/s  Professors                    Despatx                      Telèfon  Despatx 
01ECO Lluís Barbé B3-142 93.581.1201 
60 
ADE+Dr

 <Lluis.Barbe@uab.es>        "           " 

    
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 DESCRIPTOR OFICIAL  DE L'ASSIGNATURA 
 
Producció, distribució i consum. Mercats i empreses. Agregats macroeconòmics bàsics. Ocupació, 
diner, inflació i desenvolupament. La intervenció pública a l'economia. Sistemes econòmics i 
escoles del pensament econòmic.  
 
 
 
OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 

 
A la Introducció a l'Economia es presenten els principals conceptes i teories desenvolupats a la 
Ciència Econòmica, tot fent esment de les diverses escoles que els han configurat. Es pretén per 
tant que, a través de les classes i consultes en hores de despatx, l'estudiant s'acosti, d'una banda, 
als grans temes tractats dins de la Ciència Econòmica, i de l'altra, aprengui a respondre i presentar 
per escrit qüestions de caire econòmic i es comenci a familiaritzar amb les eines que li permetran el 
bastiment de models.  
 
 
 
PREREQUISITS 
 
No n'hi ha. 
 
 
 
METODOLOGIA 

La brevetat del curs impedeix que es pugui dedicar temps de classes a exposicions individuals o 
per grups dels estudiants. La classe magistral esdevé doncs l'eina fonamental del curs que es 
complementa amb classes pràctiques de problemes concrets i amb les consultes en el despatx a 
les hores de tutoria prèvia concertació de cita. 
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TEMARI  DETALLAT  DELS CONTINGUTS: 

 
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA 

 
 
I. ESCOLES DEL PENSAMENT ECONÒMIC I CONCEPTES D'ECONOMIA.  

 
1. Conceptes d'Economia. El mètode científic a l'Economia. 
 
2. Les grans escoles de pensament a la Ciència Econòmica. 
 

II. SISTEMES ECONÒMICS. 
 

3. Elements definidors dels sistemes econòmics. Els modes i les relacions de producció. Els 
factors de producció: Terra, treball, capital i tecnologia. Rendiments: Marge extensiu i intensiu.  
La distribució segons classes socials: Rendes, salaris i beneficis (interessos). L'esquema 
reproductiu. Tipus d'avenços tecnològics. Les concepcions sobre l'empresari. 

4. Evolució dels sistemes econòmics. Del sistema feudal al capitalisme. La renda de la terra i el 
desenvolupament capitalista. Origen i  evolució del capitalisme.  L'imperialisme. 

 
III. VALORS I PREUS. 

5. El valor en canvi. El mesurament del valor en canvi. Valors reals: La mercaderia patró. Els 
índexs de preus.  

6. La regulació del valor en canvi. El curt termini: El preu de mercat. L'oferta i la demanda. El llarg 
termini: El preu natural.  

 
7. El valor en ús: Del valor moral a la utilitat. L'utilitarisme. Utilitat cardinal i preferències ordinals. 

Utilitat cardinal sota risc. 
 

IV. INTERCANVIS  
 
8. Teories sobre l'intercanvi: La Teoria Pura del Comerç Internacional. Els guanys de comerç: 

avantatge absolut vs. avantatge relatiu. El cost d'oportunitat. La balança de pagaments. 
 

9.  Intercanvis neoclàssics. La llei de les utilitats marginals ponderades. L'equilibri general d'un 
mercat. Les corbes d'indiferència. De l'intercanvi bilateral al mercat competitiu. El cor d'una 
economia. 

 
 10. Anàlisi parcial del mercat d'un bé. La demanda i l'oferta. La clàusula cæteris paribus. Funcions i 

corbes de demanda i d'oferta individuals i de mercat. L'equilibri parcial. Les elasticitats. 
 
 

V. EMPRESA, PRODUCCIÓ I CONSUM 
  

 11. El principi de continuïtat i el principi de substitució. La taxa marginal de substitució. Llei de 
dificultat creixent de la substitució. Les fronteres de possibilitat.   

12. La producció. Productivitat i rendiment. Les isoquantes. La funció de costos: a curt i a llarg 
termini. L'empresa representativa. Economies internes i externes.  L'empresa i els costos de 
transacció. 

 13. El consum. El problema del consumidor. La despesa i l'ingrés. Tipus de béns. La despesa i el 
preu: la corba de demanda. L'efecte substitució i l'efecte ingrés. Els béns Giffen.  
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VI. MERCATS I DISTRIBUCIÓ 
 
 14.  Tipus de mercats. Per què es va al mercat?: l'excedent del consumidor. Mercats de béns: 

L'excedent i el benefici de l'empresa productora en un mercat competitiu i en un mercat amb 
grau de monopoli. Els excedents agregats de productors i consumidors d'un mercat.  

 
 15.  Mercats de factors: La demanda i l'oferta de factors de producció. La taxa de beneficis a llarg 

termini i la distribució del producte. Excedents, renda diferencial i quasi-rendes. Els perfils de 
lempresari  i del benefici.  

 
 16.  El mercat laboral: Determinació del salari i de l'ocupació en els diferents mercats. Els tipus 

d'atur. La teoria neoclàssica del capital i de l'interès. L'ajornament del consum. La preferència 
pel temps. Valoracions retrospectiva i prospectiva del capital.  

 

VII. HISENDA PÚBLICA I BENESTAR ECONÒMIC 
 
17. Els ingressos i les despeses de l'Estat. El pressupost de l'Estat. L'origen i la naturalesa dels 

ingressos. El caràcter de les despeses públiques. Els desequilibris entre ingressos i despeses 
públics. Els impostos progressius i regressius. 

 

18. L'Economia del Benestar. La funció de benestar social. La Nova Economia del Benestar: els 
criteris de compensació. El teorema d'impossibilitat de construcció de preferències socials sense 
judicis de valor. 

 

VIII. AGREGATS I LLEIS MACROECONÒMIQUES. OCUPACIÓ, DINER I INFLACIÓ 

19. La visió agregada. Conceptes macroeconòmics. Variables i relacions macro-econòmiques. 
Comptabilitat Nacional. Variables expectades i variables realitzades. Les lleis de comportament. 

 

20.  El nivell de l'activitat econòmica. La llei dels mercats de Say. Les crisis de sobreproducció. La 
determinació del nivell d'ocupació segons Keynes. Els plans de producció i les previsions de 
demanda. El mercat de treball: l'atur involuntari. 

  
21. La realització de la demanda. La funció de consum: les propensions a consumir i a estalviar. 

La determinació del nivell d'inversió: L'eficiència marginal del capital i la taxa d'interès. Relacions 
ex-ante i ex-post entre estalvi i inversió. El multiplicador de la inversió. 

 
22. Plantejament general de la teoria monetària. La teoria quantitativa del diner: Naturalesa i  

determinació de la taxa d'interès. Els motius de la demanda de liquiditat. L'oferta monetària. 
L'equilibri del mercat monetari i la taxa d'interès. 

 
IX.  LA INTERVENCIÓ PÚBLICA A L'ECONOMIA. FLUCTUACIONS I DESENVOLUPAMENT 
 
23. La intervenció del govern: polítiques fiscal i monetària. La inflació de costos i la inflació de 

demanda. L'estagflació. La corba de Phillips i els tipus d'inflació.  
 
24. El problema de les fluctuacions econòmiques. La llei de Say i la impossibilitat de fluctuacions. 

Teories exògenes i endògenes sobre el cicle. La teoria del desenvolupament i els cicles de 
Schumpeter. 
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CALENDARI APROXIMAT 
 
El calendari acadèmic preveu un nombre total d'unes 41/42 classes, entre teòriques i pràctiques, al 
llarg de 14 setmanes. Cada tres parts —(I, II, III), (IV, V, VI) i (VII, VIII, IX)— corresponen 
aproximadament a quatre setmanes. Aquest ritme permetria que les classes sobre Introducció a 
l'Economia acabessin abans de les vacances de Nadal i que es puguin dedicar les dues setmanes 
lectives del mes de gener a classes i tutories de repàs i de pràctiques. (Vegeu més avall).  
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
 
L. Barbé, Curs d'Introducció a l'Economia, I. L'Escola Clàssica, S.Pub.UAB. 
L. Barbé, Curs d'Introducció a l'Economia, II. L'Escola Neoclàssica, Keynes i  Schumpeter, S.Publ. 

UAB; o bé la seva versió castellana: 
L. Barbé, El curso de la Economía, Ed. Ariel./S.Publ. UAB. 
J.M. Blanco & J.Aznar, Introducción a la Economía. Teoría y práctica, McGraw-Hill. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
J.K. Galbraith, Historia de la Economía,  Ed. Ariel. 
N.G. Mankiw, Principios de Economía, McGraw-Hill. 
E.S. Phelps, Economía Política, Antoni Bosch, ed. 
 
 

NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS 

L'avaluació del grau de domini dels diversos temes per part de cada estudiant es farà mitjançant un 
doble procediment alternatiu: A) El sistema “tradicional”, que consistirà en un examen final escrit 
amb quatre qüestions teòriques i dos problemes específics. B) Per als estudiants que puguin 
assistir regularment a classe i treballar l'assignatura de forma contínua s'aplicarà, als qui ho 
desitgin, el sistema d’escolarització compulsòria (seguint els patrons de "BOLONYA") que es regirà 
per les normes que s'especifiquen en full a part.  

A l'examen final es permetrà que l'estudiant es consideri com a NO PRESENTAT, si es retira dins 
del primer quart d'hora.    
 
 
 
 
HORES TUTORIES PRIMER QUADRIMESTRE 2008-2009 
 
PROFESSOR HORARI TUTORIES 
Lluís Barbé Dilluns de 16,30 a 18,00 h.
Despatx  B 3-142 Dimarts de 10,20 a 11,50 h.
Tel. 93.581.1201 (Concertar cita prèvia) 
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Sistema d’escolarització compulsòria (seguint patrons de  "Bolonya") 
PART TEÒRICA 
1. L'estudiant que es vulgui apuntar a aquest procediment d'avaluació té 

l'obligació d'assistir regularment a les classes teòriques i pràctiques. El 
professor podrà passar llista si convé per comprovar les assistències. 

 
2. En el termini de dues setmanes —fins al dimarts 7 d'octubre— l'estudiant que 

vulgui seguir aquest procediment entregarà una fitxa amb les seves dades al 
professor de l'assignatura. 

 
3. Cada dimarts, a partir del dia 30 de setembre, el professor anunciarà un tema 

que s'haurà de contestar per escrit, amb una extensió màxima de les dues 
cares d'un sol full —de mida "holandesa" (22x28 aprox.). Cal presentar-lo 
manuscrit. Òbviament no pot copiar-se d'altres textos o de companys o 
d'Internet. La resposta s'entregarà al professor el dimarts següent i convé que 
l'estudiant en guardi fotocòpia. 

 
4. A la vista de les repostes entregades, cada dimarts el professor citarà  a 

tutories —a convenir per a la setmana següent— els estudiants que calgui 
per tal d'anar orientant la seva avaluació. Aquestes cites en cap cas exclouen 
les que puguin demanar els propis estudiants. 

 
5. El diimarts 25 de novembre, en funció de la qualitat dels temes ja entregats, el 

professor farà pública una primera avaluació, distingint entre els estudiants 
que poden passar a la segona fase i els que són remesos al procediment 
tradicional (examen final escrit).  

 
6. Els estudiants admesos a la segona fase podran defensar oralment, a partir del 

25 de novembre, en grups de 3 o 4 estudiants, els temes i problemes 
entregats. Per fer-ho demanaran cita durant la setmana anterior a la seva 
comparescència.  

 
7. El dimarts 13 de gener, en funció dels elements anteriors i de la nota dels 

problemes pràctics, es faran públiques les notes del curs, que distingiran 
entre els estudiants que passen l'assignatura, els que han d'anar a examen final 
d'una part de la teoria o de les pràctiques o els que han de fer tot l'examen final. 
Les notes dels qui passin curs poden ser millorades anant a l'examen final. 

 
PART PRÀCTICA 
1. Cada divendres, a partir del 17 d'octubre i fins al 12 de desembre, el professor 

de pràctiques anunciarà un problema que els estudiants han de portar 
resolt i entregar el divendres següent. 

 
2. Aquests problemes resolts s'afegiran al material teòric que els estudiants 

han de defensar a la segona fase i que produiran les notes de curs. 
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Sistema “tradicional”  
Els estudiants que no s'acullin al sistema "Bolonya" podran assistir a totes les 
classes —teòriques i pràctiques— que desitgin sense haver de justificar 
absències ni entregar cap fitxa. També tindran dret a fer ús de les tutories. La 
seva avaluació es farà mitjançant un examen final escrit amb quatre preguntes 
teòriques i dos problemes específics. Tres de les preguntes teòriques i els dos 
problemes correspondran a algun dels temes o a algun tipus de problemes 
semblants als plantejats als estudiants del sistema "Bolonya" al llarg del curs.     
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  

 
 
 


