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INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA 1

PROLEGOMENS

l. Objccte del curso~ s'ent~n per Economia: Evolució deis conceptes i ideologies. El
~tode a la Cihcia Econbmica. Lg. I i 6; G. 1;Bb. l. 11.

2. Els modes d'anllisi: Anllisis positiva i normativa. E1ecció racional i guany
individual: L'homo econom;cus. L'equilibri econbmic. L1eis de comportament.
Models i teories. L.Ap. 1.3; Lg. 3 a 5; Bb. 11.111.

L'ESCOI,A cl,AsSICA.

PRESENTACIÓ D'AUTORS

3. L'~poca: El pas del feudalisme al capitalisme. La incipient Revolució Industrial.
Adam Smith: la divisió del treball. les cJasses socials. la Mllnvisible a La riquesa ti#!

les Nacions. T.R. Malthus: Un Q.fsa;gsobre el pril,cip; de la població, I'apologia del
terratinenl. G. II a VI; Bb. IV, V.

4. David Ricardo: teoria del valor treball, el capital com a fons de saJaris. teoria de la
renda diferencial. I'estat estacionan a EIsprillcipis d'Economia Polftica i Tributació .
J. Stuart Mili: El pont social-dembcrata eap al neoclassicisme. R. (1)-11;G. VII. IX.
X; Bb. VI. VII.

5. Karl Mant: El capitalisme segons El capital (acumulació. deseens de la taxa de
beneficis. alienació). F. 3 a 10; G. VIII i XI; R. (1)-11;Bb. VIII.

ELS GRANS TEMES D'ANÁLlSI

SISTEMES ECONOMICS

6. Elements !>lsies. Teories de Smith i Marx sobre el paper i I'evolució deis sisternes:
El materialisme histbric. Altres formulacions més recents: La cJassificació de
sistemes de Polanyi. Lg. 2; F. 2: G. XII; Bb. IX. L. 2.

7. Origen. evolució i fi del capitalisme segons Marx: Trcts del capitalisme. L'origen de
I'ellcedent. Evolució del sistema capitalista. Precisions sobre I'aven~ tecnolbgie. F.
3 a 10; Bb. X.

8. Models de deseripció d'economies simples: Models d'una economía amb un 501

sector productiu. Model d'una economia amb dos sectors productius. R. (2)-1 a 11I;
8b. XI.

~
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9. La inlerdepend~ncia deis sectors iclasses d'una economia: El Tableau iconomique
de Quesnay. L'anllisi de nUllOSde Mant. El model input-output de Leontief. oreu
noticia deis models de Srarfa i von Neumann. R. (1)-1: Db. XII.

LA mORtA DEL VALOR

10. Marc conceptual: La teoria del valor d'Adam Smith. La teoria crftica de Ricardo.
L'esquema Ibgic de De Quincey. La eoneeptualització general de Mant. F. 3; Db.
XIII.

11. El valor en canvi: Preus de producció i valors. treball-incorporat de Ricardo i de
Mant. La mercaderia patró de Ricardo. La mercaderia palró de Srarfa. Implicacions
pragritiques: Els fndell de preus. Bb. XIV, XVI.

12. El valor en ús deis c11ssics: El valor moral deis Bemoulli. Paradoxa de SI.
Petersburg. Desenvolupaments modems: Apostes de Ramsey. Vtilitat de von
Neuman &: Morgenstem. Teoria de la decisi6. Teoria deis jocs. Bb. XVII.

LA TEORlA DE LA mSENDA PÚBLICA

13. Els ingressos i les despeses de l'Estal. El pressupost de l'Estat. L'origen i la
naturalesa deis ingressos. El carlcter de les despeses públiques. Bb. XVIII. L. 23.

14. Els desequilibris entre ingressos i despeses públics. Conclusions que es desprenen
deIs c1lssics. Els impostos progressius i regressius. Bb. XIX.

LA TEORlA PURA DEL COMER~ INTERNAOONAL

15. EIs guanys de come~: Avantatge absolut de Smith vs. avantatge relatiu de Ricardo.
El cost d'oportunital. La teoria de la demanda redproca de Stuart Mili. E1s
arguments proleccionistes. La balan~a de pagaments. Bb. XX: L. 1.22,32.

ELS MERCATS. L'ACTIVIT Al' ECONOMICA 1EL DlNER

16. El paper de la lIei de I'oferta i la demanda. La lid deis mercats de SayoLa !Coriade
les pl~tores de Malthus. Les crisis de sobreproducció segons Stuart Mili i Karl
Mant. Bb. XXI; R (1)-1. 11.

17. La teoria quantitativa del diner: Antecedents histbrics iplantejament general. Relaeió
amb h"Uei de Sayo L'escola monetarista de Olicago. 8b. XXII; L. 33."" .•

EL CREIXEMENT

18. La teoria c1lssica del ereixeruenl El model c1lssic d'evoluci6 del sistema econbmic.
Db. XXID; L. 39.



INTROblJLCIÓ A L'ECONOMIA 11

I,'ESCOLA NEOCI,AsSICA.

PRESENTACIÓ D'AUTOKS

1. L'~poca: El capitalismc consolidat de I'era victoriana. Els venlS ulilitaristes. TrelS de
l'Escola Neocllssica.EI model de la Física Gossen, Jevons i LA Teoria de
l'Economia Polflica ••WiJ •.as: Elemenls d'Ecolwmia Polftica Pura,. Bb(2). 1,11;U.
2,3.

2. Edgeworth: Pslquica Malemdtica i els ueballs d'inícr~ncia esladística. Marshall:
L'cconooúsla proíessional i e1s Principis d'Economia .. Bb(2).II1, IV; U. 5, 4; R
(1)-11I.

ELS GRANS TEMES D'ANALISI

LA TEORIA DELS PREUS RELAT1US

un mercat amb grau de mono poli. EIs exccdcnts agrcgals de productors i
consumidors d'un mercal. CournOI i el duopoli. Bb(2). X, L. 16, 17.

9. Mercats de faclors: La demanda i I'ofcrta de faclors de producció. La laxa de
bcndicis a lIarg lermini i la distribució dcl produclC. Excedents, renda difcrencial i
quasi-rendcs. L'empresari de Walras i el benefici. 8b(2). XI, L. 18,19.

10. El mcrcallaboral: Dctenninaci6 del salari i de l'ocup-aci6SOlamercal competitiu, de
monopoli sindical i/o de monop50ni empresarial. L alur segons Pigou. La leoria del
capital i de I'inler~s de Jevons. Justificació de I'inlerts via ab:;tin~ncia o ajomament
del consumo La prcfer~ncia pel lemps de Fisher. R~gims de capitalització.
Valoracions retrospectiva i prospcctiva dcl capital. Bb(2). XII, L. 20, 21.

LA TEORlA DEL 8ENEST AR

11. Les tres elapes de la Teoria del 8encstar. 11)L'Ecollomia del 8eneslar de Pigou.
Bcnestar. justfcia social i dislribuci6 de la riquesa. El millor tipus de merca\.
Producte privat i producle social: economies i diseconomies exlernes. Les
condicions d'optimilzaci6 del bcnestar social de Bcrgson: Frontera de possibililats
de producci6 i funcions de benCSlarsocial. 8tns públics. Bb(2), Xlll; L. 1.

12. 21) La "Nova Economia del Beneslar". La comparaci6 en lermes del crilcri de
Pareto. EIs principis de compcnsaci6. 31) Econooúa axiomAtica del 8enestar: El
leorema d'impossibililal d'Arrow. La Ieoria de l'elecci6 social. Crítica i vig~ncia de
l'Economia del Bcnestar: El debat sobre el socialisme. L'empresa i el benestar.
Bb(2), XIV.

as MERCATS 1LA TEORlA DE LA DlSTRlBUCIÓ

3.

4.

5.

6.

7.

Intercanvis. La llci de la palanca de Jevons. El modcl d'cquilibri general de Walru.
Les corbes d'indifer~ncia d'Edgeworth, els índex d'ulilitat de Pareto i les

prefertncies de Hieles i Allen. L'intereanvi bilateral. El cor d'una cconooúa. Bb(2).V. W. 4a6. 16 i 17.

La demanda i I'oferta. La c1lusula clZleris paribus. Funcions i corbcs de demanda i
d'ofena individuals i de mcrcaL L'cquilibri enue ofena i demanda. L'elaslicitat-preu
de la demanda: Elaslicilll en un poot i eiasticilal-funci6. Elasticilll-ingrts i elaslicilalS
creuades. Bb(2). VI, L. 4 a 10.

Principis d'Econooúa marshal.liana: el principi de conlinultat i el principi de
subslituci6 (per raons t~niques i per considcracions pccunilries). Subsliluci6 i
efici~ncia. La laXa marginal de substiluci6. L1ei de dificultat creixenl de la
subslituci6. Les fronlCres de possibilitaL Bb(2). VD. •

La producci6: Aplicació deis principis marshal·lians. Produclivilat i rendimenL Les
isoquantes. La frontera de coslOS.El problema de I'enginyer. La funci6 de costos: a
cun i a lIarg termini. L'empresa representativa. Economies internes i extcrnes.
Bb(2). VIII; L. 13 a 15.

El consum: Aplicaci6 deis principis marshal.lians. El problema del consuoúdor. La

despesa i I'ingr~s. Ti~us de ~ns. La despesa i cl preu: la corba de demanda.L'cfcclC substituci6 i IefcclC ingr6. Els ~ns Giffen. Bb(2). IX. L. 11, 12.
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',ES TEORIES DE KEYNES , SCIIJIMPETER

PRESENTACIÓ D'AUTORS

13. L'~poca: La gran deprcssió deis anys 30. E1s economistes dissidents: Notfcia de
Thorstein B. Veblen. John Maynard Keynes: La visi6 a lIarg termini de la Hislbria i
la intcrvenci6 de l'Eslal a cun lennini.La Teoria General. Abasl de la "revoluci6
keynesiana". Joseph A. Schumpeler: La teoría del desellvolupamelll economic i
I'estudi deis ciclcs. El pas del capilalisme al socialismc. Histbria dc I'anllisi
econboúca. Bb(2), XV, XVI; R (1)-11l;G. XV a XXI.
'-~

ELS GRANS TEMES D'ANALISI

EL NlVELL MACROECONOMIC

14. ConceplCs macrocconbmics. Variables i relacions macrocconomiques. Complabililal
Nacional. Ingr~s o Dividend, Producle i Dcspcsa Nacionals. Qualificacions: Interior
i nacional; brul i nel; a preus de mercal i al cost deis faclors. Variablcs expcctades i
rcalitzades. Valors efectius. Unilats de mesura. 8b(2), XVII; L.25, 26.

8. TIpus de mcrcalS. Pcr qu~ es va al mercat?: I'excedent del consuoúdor. MercalS de
báIs: L'cx<:cdcnt i el bencfici de I'empresa productora en un mercal competitiu i en



LA TEORlA DE L'OCUPACIÓ, L'INTEREs I EL DINER

TEORIES DEL CCLE I DEL DESENVOLUPAMENT

IS,

16.

17.

18.

19.

La c!etenninlCi6 del niven d'ocupaci6. E1s plans de producci6 i les previsions de
demanda. Les funcions d'oferta (planejada) agregada i de demanda (expectada)
agregada. El punt de demanda efectiva d'ucupaci6 i d'oferta efectiva de producte. El
men:at de treball: I'atur involuntari. 0b(2). XVIII; L. 40.

La realitzaci6 de la demanda. La funci6 de consum: les propensions a consumir i a
estalviar. Els factors objectius i subjectius de I'estalvi. La detenninaci6 del nivell
d'inversi6: L'efici~ncia marginal del capital i la taxa d'inter~s. Relacions u·ante i
ex-post entre estalvi i inversi6. El multiplicador de la inversió. El principi
d'acceleració. 0b(2). XIX; L. 27 a 29.

La detenninaci6 de la taxa d'inter~s. La demanda de liquidital. Els motius de
transaccions, precaucionari i especulatiu de Keynes. Altres motius. L'oferla
monetAria. El diner i els bancs. La base monetAria. Mecanisrnes de crcació i control
de ('oferta monetAria. L'equilibri del mercat monelan i la taxa d'inter~s. Noticia del
modeIIS-LM. Bb(2). XX, L. 34 a 37.

La determinaci6 del nivell de preus i deIs benerlCisdeIs empre5llris. El mecanisme de
reformulaci6 d'expectatives. La intervenci6 del govero: les poHtiques fiscal i
monelAria. Les corbes d'oferla-preu i demanda.preu agregades a curl tennini. La
innaci6 de costos i la innaci6 de demanda. L'estagnació. La corba de Phillips i els
tipus d'innaci6. Bb(2). XXI; L. 30, 31, 38, 41, 42.

El problema de les fluctuacions econ~miques. La lIei de Say i la impossibilitat de
fluctuacions. Teories ellbgenes i endbgenes sobre el ciele anteriors a Keynes. La
leoria de Keynes del dele. El model del multiplicador-accelerador de Samuelson. La
leoria del desenvolupament i els cieJes de Schumpeter. 0b(2). XXII; L. 45. J'r:

Oblcdh13 de les ",-,IEnalures d'lnlroducció

A Introducci& a I'Economia I i 11 es presenten els principals conceptes desenvolupats a la
Ci~ncia Econbmica, prenent com a fiI conductor els grans temes treballats per les escoles
Olés rellevants del pensament econbmic: L'Escola CI~ssica (I), l'Escola NeoclAssica, Keynes
i Schumpeter (II). Aixb suposa, dones, introduir a I'estudiantla idea de diversitat de corrents
per tal que pugui situar els enfocs de les mat~ries que se Ii presenten despres al Uarg de la
carrera. D'a1tra banda, els conceptes introdultts se slluen a dos nivens: un nivel! d'enunciats

institucionals, tot descrivint realitats actuals o passades i un niven d'enunciats tellrics aptesper procedir a ulteriors consUuccions de models. Quant a I'elltensió de les diverses leories,
es contempla el seu desenrotllamcnttenint molt en compte els continguts deIs programes de
les posteriors assignatures troneals. Es pret~n per tant que, a trav~s de les eJasses i consultes
en hores de despatll, I'estudiant arribi, d'una banda, a copsar els grans temes de la Ci~ncia
Econbmica segons les diverses escoles tal com els van presentar els grans autors, i de I'altra,
es comenci a familiaritzar amb les cines que Ii permetran el bastimenl de models.

Mtlodc d"y,lu.1:I6

L'avaluaci6 del compliment deIs anteriors objectius en cada estudiant es farl mitjan~ant un
ellamen final amb qUestions tebriques i problemes especffics per a cada una de les dues
assignatures.

Hora de lulorl'

Pror. Muriel Casals (despatx 03-108): dimarts idijousde 16,30 a 18,00.
Prof. Uufs Oar~ (despatx 83-114): dimecres de 16,30 a 18.00 h.

Rc(crtol:lcl blbllogrlOquCl

Bb••• L, Barbt, Curs d'lntroduccid a I'Economia, l. L'Escola Cldssica, S.Pub.U.A.B.
Hi ha versi6 castellana.

Bb(2). = L. Barbt, Curs d'Introducci6 a I'Economia,l1, L'Escola Neoe/dssica, Keynes i
Schumpeter, S.Pub!. U.A.B.

F, • B. Fine, "El Capitar de Marx, Col. MacMillan • Vicens-Vives.

O, •• J. K, Oalbraith, Historia de la Econom{a, Ed. Ariel.

Lg.•• O. Lange, Econom{a Potftica, Fondo Cultura Econ6mica.

L. •• R.O. Upsey &. c. Harbury, Principis trEconomia, &l. Vicens Vives.

R.• J. Robinson &. J. Eatwell,Introducci6n a la Econom{a ModerlU1.F. Cultura Ec.

U.•• J. Urrutia. Eco"om{a neoe/ti.tica, Pirámide.

W •• V.C.Walsh,lntroduccwn a la Microeconomfa Contempordnea, Ed.V.Vives.
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