J"~

Un \crsilal

Departament d'Economia i d'Histbria Econbmica
UNIVERSITAT AUfONOMA DB BARCELONA
08193 Bellaten&

(Spain)

Te!. (93) 58112 00

I

Fax (93) 5812012

4. La Iccnología. els cOSIOSIla produecló.Produceló
amb un dnle faclor variable. Rendimenls
a escala. Corbes de CoSIOS, prodUCIO marginall eost marginal. Diversos faetan variables. Curt
terminl 11Iarg lennini. L'orerta de I'empresa competitiva.

AulOOoma de Barcelona

Introducció

S. L'Eguilibri

a ('Economia

o"lubre 96 a gener 97
Pro!

;sora

Mclq,le

Uilll "I:rafia

Ed.mens

final s, convocaloríes

Competitiu.

Samuelson

i R. Sehmalensee

,P. i Nordhaus,

J.(1990):

General. Equilibri

i efici~ncia.

i

7. Més fallides de mercal. Ell.lemalilals, béns pl1bllcs I mc!s Inlervenció públlca.Les
correclores i els inclenlius. Problemes i proce<!Iments per les decisions coLleclives.

polfliques

de rebrer i juny.

Segona Part: 100rodueció a l'Economía

Podeu seguir el malerial d'aquesl curs en el segilenls manuals:

Fischer, S., R. Dornbush

El model blsic.Equilibrl

6. Ea!ljdes de merea¡ : mercals no compeliljus. Monopolls. Compet~ncia imJ'.Cffecta. Barreres
monopoli nalUral. Oligopolis. El paper de la informació. Inlervencló pt1bliea.
d'enlrada

Clara Ponsal' i Obíols
TUlories: dilluns i dimc, res de 9 a 10.30
DespalX 83 - 152, Tekfon: 581·1699
correu elcctrOOie: eponsali@cc.uab.es

d'Avaluació

3. Les decjsions
indiyiduals
de consumo eSlalyí í lrebaJ!. La restricci6
pressuposllría.
Prefer~ncies
i elccció. Variacions de renda. La corba·de demanda Individual. Resmccions
pressupslMies i preferemcies inlertemporals. Oferta de trebal1lndlvldual.

(1989]: Econom;a, McGraw

11

HiII.
8. Qbjeclius
i indicadors
macroeconomics.

Economía, McGraw HiII.

agregals.

Mesurar

I'alur,

la innació

i el creill.emenl.

Models

Stiglitz, J. (1993): Econom(a. /\riel.
9. Demanda Agregada. Mercal de treball. Renda, consum i inversió.
pública. Importacions i Ell.poracions.Demllnda
i ofertaagregades.
Diy¡

r

,es copies d'aqueslS manual s estan disponibles

a la biblioleca.

10. piner. Les funcions del dinero La banca i el credil. El banc cenlral, el sistema monetari Ila
polrtica monetma. Aspecles internacionals.

Temari

i

P¡1I1:

Introducci6

II.Dislribució
Juslfcia.
a l'Economía

de la Renda. E1s imposlos.

La redislribució.

Eficiencia

vs Equilal. Nocions de
'

l
12.,.hllres Sislemes
sulx!l'senvolupamcnl.

J.Ei; IU~ com eS11.!.l1km.
economía?
Recursos Iimilats I aspiracions
i els "1C.canismes d'assignació. Nocions i tecniqlles elemenlals.

2.1iI; mercals.
Des!',a~aments
intel ,·~ncions.

deule i despesa

Aill.b no és una llista

exli;, ,,¡iva, n'hi ha molts a1lres, lríeu i remeneu ... I

Primera

Imposlos,

sense Ifmit: els problemes

primera
aproximaci6.
Inlercanvi
i guanys. Demanda,
de la oferla i la demanda. E1asticitals.
Imposlos. preus

oferla
mbims

i preus.
i a1lres

Econbmies.

Les cconomíes

de planificacló

central.

Desenvoluparnenl

i

