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El curs te com objectiu fonamental proporcionar una base analítica que permeti
entendre una bona part de la realitat econòmica i social actual. Entre altres
qüestions: els factors determinants de la producció, del consum, del creixement
econòmic, del nivell general de preus, de l'atur i de la distribució de la renda.
Així com les repercusions econòmiques i socials de les decisions polítiques.
PRIMERA PART: VISIÓ GENERAL DEL SISTEMA ECONÒMIC.
TEMA 1: Introducció.
L'economia: objecte d'estudi i qüestions metodològiques. L'activitat econòmica:
producció, distribució i consum. Elements del procés productiu: els factors de
producció. Els límits de la producció. Els problemes econòmics fonamentals.
TEMA 2: El funcionament de les economies de mercat.
El mercat com mecanisme d'assignació de recursos. El preu de mercat. Tipus
de mercat. Oferta i demanda: conceptes, determinants, canvis. L'equilibri de
mercat. Excès de demanda i excès d'oferta. Els agents que participan al
mercat.
TEMA 3: La Demanda : les decisions de consum.
El fonament de la demanda de mercat: les decisions individuals de consum. La
restricció pressupostària. L'elecció òptima: la demanda individual. El excedent
del consumidor.
TEMA 4: L'oferta: tecnologia i producció.
La funció de producció a curt i llarg termini. El producte físic marginal. La llei
dels rendiments decreixents. Els costos de producció: el cost total, els costos
mitjans, el cost marginal. Eficiència tècnica i eficiència econòmica. Les
decisions de producció de la empresa i la maximització de beneficis.
TEMA 5: Les decisions de producció i la estructura del mercat.
El mercat de competència perfecta: factors condicionants. L'empresa
perfectament competitiva i les decisions de producció. La competència
perfecta i l'equilibri. Mercats de competència imperfecta: característiques
bàsiques. Les causes d'imperfecció als mercats. Tipus de mercats de
competència imperfecta. El monopoli: concepte, característiques i equilibri del
mercat monopolístic. L'oligopoli. La concentració i l'oligopoli. La
interdependència i l'oligopoli.
TEMA 6: Les fallides del mercat i l'intervenció pública.
L'eficiència econòmica i el sistema de preus. La naturalesa i causes de les
fallides de mercat. Les extremalitats en el consum i en la producció:
L'intervenció pública. Béns públics i fallides de mercat. La correcció de les
fallides de mercat.
TEMA 7: La distribució de la renda i la riquesa.
Renda i riquesa: definició i medició.

Distribució i mercat de factors de

producció.
La distribució funcional i personal de la renda. L'Estat i la redistribució de la
renda.
SEGONA PART: EL FUNCIONAMENT GLOBAL DE L'ECONOMIA.
TEMA 6: Anàlisi del producte o renda nacional.
La visión macroeconòmica. Objectius i instruments de la macroeconomia. La
medició del producte o renda nacional: la doble dimensió del producte nacional.
Detalls de la comptabilitat nacional: les macromagnituts i les seves
interralacions. Magnituts nominals i reals.
TEMA 9: La teoria de la determinació de la renda.
Enfocaments clàssic i keynesià. Determinació de la renda en el model
keynesià: la funció de consum. La demanda d'inversió. La rena d'equilibrei i la
renda potencial. El nivell d'equilibre de la renda. Augment de la despesa: el
multiplicador de la inversió.
TEMA 10: La política fiscal: despesa pública i impostos.
La despesa pública i la renda d'equilibri. Els impostos: impacte sobre la renda i
el multiplicador. El pressupost públic i la política fiscal. El dèficit públic i
l'endeutament: causes i conseqüències.
TEMA 11: Diner i política monetària.
Les funcions del diner. Sistema financer i creació de diner. El mercat de diner:
la demanda de diner. Oferta de diner, tasa d'interès i política monetària.
L'impacte sobre la renda de la política monetària. Les interaccions amb la
política fiscal.
TEMA 12: L'oferta i demanda agregades.
Els components de la demanda agregada. Els tipus d'interès i la demanda
agregada. La demanda agregada i el nivell de preus. L'oferta agregada i
l'equilibri macroeconòmic.
TEMA 13: La inflació i l'atur.
Concepte d'inflació i la seva mediació. Teories tradicionals de la inflació. L'atur
i la seva mediació. Teories tradicionals sobre l'atur. Atur i inflació: La curva de
Phillips.
TEMA 14: Les relacions exteriors d'una economia.
Les relacions externes i la balança de pagaments. Comerç internacional i la
política comercial. Mercat de divises i tipus de canvi. Els processos d'integració
econòmica.
BIBLIOGRAFIA.
No es segueix estrictament cap manual. Com a material bibliogràfic bàsic
poden es poden consultar els llibres següents:
Mochón, F., (1993) Economía, Teoría y Política. Ed. Mcgraw-Hill, Madrid.
Samucison P., Nordhaus W., (1986) Economía.. Mcgraw-Hill, Madrid.
Schilier B., (1994) Principios Esenciales de Economía. Ed. Macgraw-Hill,
Madrid.

Com material complementari:
Heilbroner R., Thurow L., (1985) Introducció a L'economia. Ed. Ampúries,
Barcelona.
Despatx B3-046, Departament d'Economia Aplicada. Telf 581-1153.

