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ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS DE SABADELL 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA 
 

 GRUPS 50/60  CURS 2004-2005 
 

PROF.: Lidia Andrés 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 
Tema 1. UNA VISIÓ GLOBAL DE L’ECONOMIA 

Els fonaments de l’economia 
 
Tema 2. LA DEMANDA, L’OFERTA I EL MERCAT 

Què és un mercat? 
La mà invisible 
Representació gràfica del mercat: la corba de demanda del mercat i la 
corba d’oferta del mercat 

 
Tema 3. LA DEMANDA: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 

La teoria de la utilitat 
La teoria de l’elecció del consumidor 
Les elasticitats de la demanda: l’elasticitat-preu de la demanda, 
l’elasticitat-renda de la demanda i l’elasticitat creuada de la demanda 

 
Tema 4. L’OFERTA: EL COMPORTAMENT DE LES EMPRESES 

La teoria de la producció i els rendiments a escala  
Els costos de producció: el cost total (fix i variable), el cost total mig i el 
cost marginal 
La relació entre la producció i els costos 
Els costos d’oportunitat 

 
Tema 5. LES DIFERENTS ESTRUCTURES DEL MERCAT 

La competència perfecta: la conducta d’una empresa competitiva i la 
conducta de l’oferta en els mercats competitius  
La competència imperfecta: el monopoli,  l’oligopoli i la competència 
monopolística 
Els mercats i el benestar 

 
Tema 6. LA INTERVENCIÓ DE L’ESTAT 

El paper econòmic de l’Estat: l’eficiència i l’equitat 
Les externalitats  
Els béns públics  
Els recursos comuns 
La incidència dels impostos 
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Tema 7. INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 
Els objectius de la macroeconomia 
La mesura  de l’activitat econòmica: la comptabilitat nacional 

 
Tema 8. LA DEMANDA I L’OFERTA AGREGADES 

La corba de demanda agregada: les fluctuacions cícliques 
La corba de l’oferta agregada 
El model de la demanda i l’oferta agregades 

 
Tema 9. EL MODEL DEL MULTIPLICADOR I LA POLÍTICA FISCAL  

El model bàsic del multiplicador 
La política fiscal en el model del multiplicador 
La influència de la política fiscal en la demanda agregada 

 
Tema 10. EL SISTEMA BANCARI I LA POLÍTICA MONETÀRIA  

El diner i el tipus d’interès 
Els bancs i l’oferta monetària 
El banc central i la política monetària 
La influència de la política monetària en la demanda agregada 

 
Tema 11. L’ATUR I LA INFLACIÓ  

L’atur: definició i efectes 
Llei d’Okun 
Interpretació econòmica de l’atur: l’atur clàssic i l’atur keynessià 
La inflació: definició i efectes 
La teoria moderna de la inflació: la corba de Phillips i la NAIRU 

 
Tema 12. LA NOVA ECONOMIA 

Què és la nova economia? 
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AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
 
Aquesta assignatura està dividida en dos parts clarament diferenciades: 
microeconomia i macroeconomia. La microeconomia, la qual suposa un 50% de la 
nota final de l’assignatura, serà objecte d’estudi al primer quatrimestre i, la 
macroeconomia, amb el 50% restant de la nota final de l’assignatura, al segon 
quatrimestre.  
 
L’avaluació consistirà en la realització d’un examen eliminatori al mes de febrer de la 
part de microeconomia, i d’un examen final al mes de juny de tota l’assignatura si no 
es va superar la part de microeconomia al febrer, i en cas contrari, només de la part 
de macroeconomia. Per superar amb èxit aquesta assignatura s’ha d’aconseguir una 
mitjana de 5 punts entre les dues parts, tenint en compte que només es calcularà 
aquesta mitjana amb una nota mínima de 4 punts en una de les parts. Si un alumne 
no supera (menys de 4 punts) alguna de les parts podrà examinar-se al setembre 
només de la part suspesa, o bé haurà d’examinar-se de tota l’assignatura per tal de 
superar-la dins del curs acadèmic. 
 
Val a dir que, els alumnes tenen la possibilitat de realitzar dos proves voluntàries, una 
de la part de microeconomia al mes de desembre i una altra de la part de 
macroeconomia al mes d’abril, les dates exactes de realització de les quals es 
determinaran al llarg del curs entre la professora i els alumnes, i tindran lloc ambdues 
dintre de l’horari de classe. S’ha d’apuntar que aquestes proves voluntàries es 
valoraran positivament a l’hora de determinar la qualificació final de l’assignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORIES 
 
Primer quatrimestre: dilluns 19:00-20:00, dimecres 19:00-20:00, dijous 17:00-19:00 
Segon quatrimestre: dilluns 17:00-19:00, dijous 15:45-17:45 
Despatx 222 
Telf.: 93 728 77 09 / 93 581 34 15 (Campus) 
E-mail: lidia.andres@uab.es  


