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I.-

INTRODUCCCIÓ

Tema 1.-

La ciència econòmica
La ciència econòmica i l'activitat econòmica. Objecte i problemes bàsics de
l'economia. Concepte d'economia.

Tema 2.-

Conceptes econòmics bàsics
Necessitats, béns i serveis. Utilitat i valor. Factors de producció i benefici.
Consum. producció i intercanvi. Mercat, pru i diner.

Tema 3.- El mètode en la ciència econòmica
Nocions bàsiques. El concepte de relació funcional. Representació gràfica.
Varibables, valors i índexs.

II.-

EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT I L'EMPRESA

Tema 4.-

L'oferta: producció i costos
Concepte i teoria de l'oferta. Teoria de la producció i dels costos: funcions
de producció, rendiments, eficiència, costos i sustituibilitat.

Tema 5.- La demanda i el consumidor
Concepte i teoria de la demanda. Utilitat i consumidor. Excedent del consumidor,
restricció pressupostària i i corves d'indiferència.
Tema 6.-

El mercat: elasticitat, preu i equilibri

Concepte d'elasticitat. Mercats: competència perfecta, monopoli i competència
imperfecta. Fallides del mercat.
III.-

EL FUNCIONAMENT AGREGAT DE L'ECONOMIA

Tema 7.-

Conceptes macroeconòmics bàsics
El fluxe circular de la renda i el producte. Medició de l'activitat econòmica:
Comptabilitat Nacional. Producte i Renda Nacional. Demanda Agregada.
Importacions i exportacions. Inflació i feina.

Tema 8.-

Diner i sistema monetari

Diner: funcions i classes. La financiació de l'activitat econòmica: sistema financer i
intermediaris financers. Política monetària.
Tema 9.- El paper del sector públic en l'economia
Funcions econòmiques de l'Estat. Despeses i ingressos públics: pressupostos.
Política econòmia: mitjans i fins.

IV.-

ECONOMIA INTERNACIONAL

Tema 10.-Balança de pagaments i comerç internacional
Balança de pagaments: concepte i components. Mercat de canvis i comerç
internacional.
Tema 11.-Desenvolupament i subdesenvolupament
Creixement
econòmic:
subdesenvolupades.
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Tema12.-Sistemes econòmics alternatius: el socialisme
El sistema d'economia centralitzada: funcionament i problemes. Crisi del món
socialista: cap a una economia de mercat.

APÈNDIXS (ORIENTATIUS)
A.- Economia Espanyola: evolució i estructura actual (Tema 7).
B.- Seguiment de la coyuntura econòmica: indicadors i fonts d'informació (tema 7)
C.- Bancs i Caixes d'Estalvi en l'economia espanyola (Tema 8).
D.- Pressupostos de l'Estat espanyol: ingressos i despeses (Tema 9).
E.- Balança de pagaments i comerç exterior d'Espanya (Tema 10).
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