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INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I

1,- Iptroduccjó

Objecte i metode de l'Economia. Abstracci6 teories i models. Variables endogenes, exogenes i

control. AnaIisi positiva i normativa. EIs problemes economics bAsics.Estructura economica i
mecanismes economics: Centralitzaci6 i descentralitzaci6. El funcionament de l'economia de

mercat.Competencia perfecta i competencia imperfecta.Microeconomia i Macroeconomia.

2,- La produccjó

Factors y productes. La funci6 de producci6. Corbes isoquantes. Sustituci6 entre factors.
Productivitat. Rendiments o economies d'escala. La relaci6 tecnica de sustituci6. Processos

productius eficients. La producci6 conjunta.

3,- Els costos

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

factors. Costos a curt i llarg termini. Relaci6 entre les corbes de costos i els tipus de
rendiments.

4,· Les empreses j I'oferta

L'empresa en competencia perfecta. Objectius de les empreses: maximitzaci6 del benefici i

minimitzaci6del COSl Oferta de producte y demanda de factors. Oferta y cost marginal. Oferta a

curt i llarg termini. L'elasticitat de l'oferta.

5,- L'elecció i el consum

Preferencies, utilitat i corbes d'indiferencia. La relaci6 marginal de sustituci6. La recta de

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

6,- La demanda

Definici6 de funci6 o corba de demanda. Despla~aments de les corbes de demanda. Efecte

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

Diferents tipus de bens. Complementarietat i sustituibilitat
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7,- Formació de preus en mercats de competencia perfecta

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

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

L'equilibri a llarg termini. Barreres a l'entrada de noves empreses.

8,- Formació de preus en mercats de competencia imperfecta

El monopolio Característiques tecnologiques del monopolio La corba d'ingrés marginal. Preu i

producci6, monopolistes. Monopoli discriminador. Duopoli i oligopoli. Diferenciació del

producte: competencia monopolista.

9,- Interdependencia sectorial: el model "input-output" de Leontief

El concepte d'equilibri general. El cas de tecnologies linials. El model "Input-output" de

Leontief: determinació de la producci6 i deIs preus.

10,- La distribució de la renda

Distribució personal i funcional. Rendes i quasi-rendes. EIs mercats de factors. EIs sindicats i el

monopoli bilateral. El preu i la valoració del capital: valors presents' La teoria de la productivitat

marginal. La frontera de preus deIs facfOrs.

11,- La teorja del benestar

EIs "estats economics" i la seva valoració. La funció de benestar social. El criteri de Pareto. EIs

principis de compensaci6. El teorema de l'impossibilitat de Arrow.
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