
INTRODlICCIÓ A L'ECONOMIA IJ

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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