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1) proporcionar una base analitica que permeti entendre una bona
part de realitat social actual: els factors determinants del
consum, de la producci6 i del creixement economic; el funcianament
del mer cat com a mecanisme d'ass ignacio dels recursos, i les
limitacions del mateix en determinats cassos; les repercussions
economiques d'algunes decisions politiques; i la racionalitat
economica de la intervencio publica.

2) proporcionar la base conceptual per tal de poguer seguir els
cursos amb contingut economic de la llicenciatura.

1. Introducci6: els objetius de la ciencia economica. Concepte i
metode.
2. Les decisions economiques fonamentals: necessitats i recursos.
Factors product ius i frontera de possibili tats de produccio.
Creixement economic i despla9aments de la frontera. El cost
d'oportunitat de les decisions.
3. Mecanismes de decisio: el mercat i l'Estat. criteris de
valoraci6: Eficiencia, ineficiencia, equitat.

Les preguntes: Que fa que els preus de les coses (i dels serveis)
siguin els que son, en una economia descentralitzada com l'actual?
2.Com explicar que els canvis de preus? 2. Tenen els impostos
indirectes repercussions sabre els preus? 2.Qui acaba pagant els
impastos indirectes?

2. L'equilibri de mercat. Exces d' oferta i exces de demanda.
Elasticitat.



mercats; incidencia dels impostos indirectes (qui acaba pagant
l'IVA). El mercat de treball.

Les preguntes: l Com expliquem el comportament individual pel que
fa ales compres de bens i serve is? lQuines son les consequencies
de diferents politiques socials (p.e., salari social) sobre el
benestar dels individus 0 families afectats? Es millor optar per
un salari social que per un sistema de cupons de vivenda 0

d'educacio ? Quins son els costos socials i beneficis socials de
diferents politiques?
1.El fonament de la demanda de mercat: les decisions individuals de
consum. La restricci6 pressupostaria i les preferencies.
2. L' elecci6 optima. Canvis en la decisi6 optima. La demanda
individual i la demanda col.lectiva.
3. L'excedent del consumidor.
publiques.

5. Aplicacions. Costos i benefic~s socials de diferents polltiques
redistributives.

Les prequntes: D'on surten, i de que depenen els
produccio? De que (i com) depenen les decisions de
contractacio de treball de les empreses ?

costos de
produccio i

1. Condicionants de les decisions de producci6: tecnologia i funci6
de producci6. Productivitat i Producte Marginal. Eficiencia
tecnica. Rendiments d'escala.
2. El cost d'oportunitat dels factors productius. La funcio de
costas. Cost total, cost mig, i cost marginal. Economies d'escala.
Eficiencia economica.
3. Efectes de canvis dels preus dels factors de produccio i de les
materies primes. Canvi tecnologic. Aplicacions.
4. La demanda de factors de producci6: la demanda de treball i de
serveis de capital.

Les preguntes: Que son i d'on surten els benef icis economics de les
empreses? Per que a vegades hi han beneficis i a vegade perdues?
C6m repercutira aixo sobre la contractaci6 de treball ? Per que



neixen noves empreses, i per que d'altres tanquen ? Es igual que
en un mercat hi hagin moltes 0 poques empreses? l Que es el poder
de mercat?

2. Decisions de produccio i contractacio optima. Beneficis. Creacio
i tancament d'empreses.
3. Competencia perfecta i eficiencia del mercat. El quadre
(l'equilibri) general.

Tema 6: Intervenci6 pUblica: fallides de mercat, eficiencia i
equitat.
Les preguntes: Quines repercussions te l' us de poder de mercat
sobre el preu dels productes, sobre els beneficis de les empreses
i sobre el benestar dels consumidors? Quines per l'eficiencia?
Que passa quan les decissions individuals de consum 0 de produccio
no tenen en compte els costos socials totals de les mateixes ? Que
son els costos socials ? Es pot esperar que els paYsos que
contaminen mes redueixin unilateralment la contaminaci6 que
generen? Quins son els arguments per la provissi6 per part de
l'Estat de determinats bens i serveis, i quines les consequencies?

1. Competencia imperfecta: el cas del monopoli. Equilibri i
eficiencia. Comparaci6 amb el mercat perfectament competitiu.
2. Competencia imperfecta: oligopoli i teoria de jocs, competencia
monopollstica.

4. Externalitats en el consum i en la producci6: concepte,
existencia i consequencies. Intervenci6 pUblica.
5. Bens privats i bens col.lectius. La provisi6pQblica de bens
col.lectius.
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Lectures complementaries que es distribueixen a traves del servei
de fotocopies.

PRACTIQUES:
Les sessions de practiques conistiran en la realitzaci6 i discussi6
de problemes estretament relaciona ts amb els conceptes teorics.
Son imprescindibles per la comprensio i assimilaci6 de la materia.

AVALUACIO:
Es basara fonamentalment en la nota obtinguda en l'examen final.

A classe s'especificar~ el valor de les ~r~ctiques en la nota final.


