
21317 - Economía General I

Objectius

L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és donar a l’alumne uns coneixements elementals
relatius a la teoria econòmica. No es pretén aprofundir de manera extremadament rigorosa
en l’amplitud de temes i qüestions que s’inclouen dins la ciència econòmica, sinó que la fita
a assolir estriba a donar una formació àmplia i general que pugui ser d’utilitat a l’alumne
tant en l’àmbit professional com en el personal.

Continguts

— La demanda, l’oferta i el mercat.
— La corba de demanda: ajustaments a les variacions del preus i la renda.
— La teoria del consumidor.
— La tecnologia de l’empresa.
— Les corbes de costos i la decisió de produir.
— L’estructura de mercats: competència perfecta.
— Competència imperfecta: oligopoli.
— L’empresa monopolista.
— Una introducció a la macroeconomia: les principals variables macroeconòmiques.
— El model simple de renda-despesa.
— Diners i inflacció.

Bibliografia

— DORNBUSCH, R.; FISHER & SCHMALENSEE: Economia. McGraw-Hill.
— CUERVO-ARANGO, C. & TRUJILLO, J.A.:Introducción a la economia. McGraw-Hill. 1986.
— VARIAN, H. R.: Microeconomía intermedia.A. Bosch. 

21318 - Economía General II

Objectius

L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és donar a l’alumne uns coneixements elementals
relatius a l’àrea de la teoria econòmica coneguda com a Macroeconomia. No es pretén
aprofundir de manera extremadament rigorosa en l’amplitud de temes i qüestions que
s’inclouen dins d’aquesta àrea, sino que la fita a assolir estriba en donar una formació àmplia
i general que pugui ser d’utilitat a l’alumne, tant en l’àmbit professional com en el personal.

Continguts

— Introducció a la macroeconomia i a la comptabilitat nacional.
— Cicle econòmic. La producció i la demanda agregada. Un model simple de renda despesa.
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— La política fiscal en un model simple de renda despesa.
— El mercat de diner. Demanda de diner.
— L’oferta de diner i la política monetària.
— Una perspectiva més àmplia: model IS-LM.
— Demanda i oferta agregada: model neoclàssic i model keynessià.
— Una extensió: model dels salaris nominals rígids.
— Una introducció a les economies obertes: comerç internacional, balanç de pagaments i

tipus de canvi.

Bibliografia

— BELZUNEGUI B.; CABRERIZO, J.& PADILLA , R.: Macroeconomía.McGraw-Hill.
— DORNBUSCH, R.; FISHER, S. & SCHMELENSEE: Economía. McGraw-Hill.
— DORNBUSCH, , R. & FISHER, S.: Macroeconomía.McGraw-Hill.
—  WYPLOSZ, Ch. & BURDA, M.: Macroeconomía: un texto europeo.Ariel.

21319 - Economía General III

Objectius

En aquesta assignatura es pretén donar a conèixer a l’alumne les eines mínimes per poder
dur a terme de manera rigorosa una anàlisi empírica de les relacions que s’estableixen entre
les nombroses variables econòmiques existents.
Es requereixen coneixements estadístics.

Continguts

— Apèndix estadístic
a) Estadística descriptiva.
b) Concepte de variable aleatòria.
c) Distribucions contínues i discretes.
d) Contrast d’hipòtesis.

— Conceptes previs
a) Models exonomètrics i models econòmics.
b) Tipus de variables i la informació econòmica disponible.

— El model lineal general: hipòtesis bàsiques

— Estimació de relacions econòmiques en un model simple: mètode dels Mínims Quadrats
Ordinaris (MCO).

— L’estimador màximversemblant en el context d’un model simple.

— Anàlisi de les propietats dels estimadors MCO.
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