
INTRODlJCCIÓ A L'ECONOMIA 11

1,- variables macroeconQmjques

Producció, renda i despesa nacionals. Qualificacions: interior i nacional, brut i net, a preus de

mercat i al cost deIs factors. Comptabilitat nacional. Valor nominal i valor real. Index de preus.

2,- Produccjó j repda paciopals

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'acceleració.

3,- El diper

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

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

monetaria.

4,- L' estat j la repda paciopal

L'estat i la demanda agregada. El pressupost de l'estat. La política fiscal. Equilibri i deficit

pressupostari. El deute público

5,- L 'ocupacjó j el piyell de preus

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

d'equilibri. El mercat de treball i els salaris. Els salaris, la producció i l'atur. El ciele de l'atur.

La taxa natural cfatur.

6,- La inDació-

La corba de Phillips. Inflació de costos i inflació de demanda. Poütica fiscal i política monetaria

contra la inflaci6. Els tipus d'interés, el deficit pressupostari i l'inflació. La hiperinflació.

7,- El comerc jnternacioDal

EIs guanys derivats del intercanvi. L'avantatge comparativa. Les bases del comer~

internacional. La balan~a de pagaments. El mercat de divises. Sistemes de tipus de canvi. El

patr6 oroTipus fixes, tipus flexibles i devaluació. Lliberalisme i proteccionisme.
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8,- Els deles ecopQmjcs

Evidencia sobre les fluctuacions economíques a curt termini. La teoria keynesiana del cicle. La

concepció de Schumpeter. Interacció entre el multiplicador i l'accelerador.

9,- El crejxemept ecopQmjc

La teoria classica del creixement. Les teories modemes del creixement. L'estalvi i l'inversió.

Acumulació de capital i progrés tecnic. Equilibri dinamic i transició.

Referepcjes bjbUQKrafiques:

- S. Fisher iR. Dombusch. "Economia". Mc Graw-Hill,

- R.G. Lipsey. "Introducció a l'Economia Positiva". Vicens- Vives,

- P.A, Samuelson - Nordhaus. "Economía". Mac Graw-Hill.

- L. Barbé. "Curs d'introducció a l'Economía" vol. 1 i II. U.A.B.

Hores de copsulta:

Dimecres de 16:15 a 17:45

Dijous de 15:00 a 16:30

Metode dleyaluació:

Un examen curt i basic tipus "elecció multiple" eliminatori i un examen convencional amb

questions te6riqucs i problemes específics.

Calepdarj aproxima! de classes;

21-09 fms el 10-11 - Introducció 1

10-11 fins el 18-12 - Introducció n
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