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PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓ
Objecte de l’Economia.  La producció.  La frontera de possibilitats de producció.  Els

problemes econòmics bàsics.  Mecanismes econòmics: centralització i descentralització.  L’Economia
de mercat: oferta, demanda i competència.  Microeconomia i Macroeconomia.  El mètode de l’anàlisi

2. PRODUCCIÓ, COSTOS I OFERTA
Stocks i fluxes.  La funció de producció.  Sustitució entre factors.  Corbes isoquantes.

Rendiments o economies d’escala.  Curt i llarg termini: funcions de productivitat.  Les funcions de
cost: curt i llarg termini.  Representacions gràfiques.  Costos i rendiments.  Objectiu de les empreses:
oferta de producte i demanda de factors.  Desplaçaments de les corbes d’oferta.

3. L’ELECCIÓ, EL CONSUM I LA DEMANDA
Preferències, utilitat i corbes d’indiferència. La recta de balanç.  L’equilibri del consumidor.

La funció i la corba de demanda.  La elasticitat de la demanda.  Diferents tipus de béns.

4. LA FORMACIÓ DE PREUS I ELS DIFERENTS TIPUS DE MERCAT
La competència perfecta.  Demanda i oferta de mercat.  El preu d’equilibri a curt i llarg

termini.  Barreres d’entrada.  El monopoli i les seves variants.  Duopoli i oligopoli.  La competència
monopolista.

5. L'EFICIÈNCIA DEL MERCAT COMPETITIU
            L'excedent del consumidor. L'excedent del productor. L'eficiència dels mercats. Fallides del
mercat.

6. PRODUCCIÓ I RENDA NACIONALS
Objecte de l’anàlisi macroeconòmica.  Producció, renda i despesa nacionals. El PIB i altres

conceptes de la  comptabilitat nacional. El concepte de valor afegit.  Valors nominals i valors reals.
El fluix circular de la renda.  La despesa agregada: el consum i la inversió.  El nivell d’equilibri de la
renda nacional.  El multiplicador.  La relació estalvi-inversió.



7. EL DINER
El diner i les seves funcions.  El tipus d’interés.  La demanda de diner. El mercat de diner. El

banc central i el sistema bancari.  La base monetària i el multiplicador del diner.  Instruments de la
política monetària.  El diner i la renda nacional.

8. L’ESTAT I L’ECONOMIA
Les funcions del sector públic.  Els pressupostos de l’estat.  Impostos i despesa pública.  La

política fiscal.  Dèficit pressupostari i deute públic.  L’estat i la despesa agregada.  Renda d’equilibri

9. LA INFLACIÓ I L'ATUR
L’índex de preus al consum (l’IPC).  La mesura de la inflació.  Consequències de la inflació.

Inflació de demanda i inflació de costos.  Política monetària i política fiscal contra la inflació. El
mercat de treball els sindicats i els salaris.  Definició estadística de l’atur.  Causes de l’atur i mesures
contra l’atur. Inflació i atur: la corba de Phillips.

10. L’EQUILIBRI MACROECONÒMIC GLOBAL
.  El nivell de preus i l’oferta agregada.  El nivell de preus i la demanda agregada.

L’equilibri macroeconòmic global.

11. EL CREIXEMENT  ECONÒMIC
   Fluctuacions económiques. L'evidència empírica. Les fonts del creixement econòmic  La

mesura del creixement.  Un model de creixement simple.

CALENDARI APROXIMAT

Capítols 2 i 4............ 4 sessions teòriques i 2 sessió pràctiques per capítol.
Capítols 1 i 3.............3 sessions teòriques i 1 sessió pràctica per capítol.
Resta capítols.............2 sessions teóriques i 1 sessió pràctica per capítol.

S. Fisher, R. Dornbusch i Schmalensee. “
R.G. Lipsey. “Introducció a l’Economia Positiva”
N,G.Mankiw. "Principios de Economía"
P.A. Samuelson - Nordhaus. “Economia”
J. Stiglitz. “Economía”

EXAMENS I AVALUACIONS
Un únic examen final

HORES TUTORIES

PROFESSOR HORARI TUTORIES
  Jordi Andreu Dimarts 10:30 - 12

Dimecres  3 - 4:30


