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Curs 2006-2007 
Llicenciatura de Dret  
Primer curs.  
Professora: Aurora Trigo Catalina 
Despatx:   B3-056, Dpt. Economia Aplicada 
      Fac. Ciències Econòmiques 
Email: aurora.trigo@uab.es 
Hores consulta: 

Primer semestre:  
Dilluns de 12:00 a 13:00 
Dimarts de 11:00 a 13:00  

Segon semestre: 
Dilluns de 11:45 a 13:30  
Dijous de 11:45 a 13:00 
 

 
PART I: INTRODUCCIÓ 

 
1. Conceptes bàsics 

– Què és l’economia? – Macroeconomia i Microeconomia  – Eficiència – La Frontera de 
Possibilitats de Producció – Les decisions bàsiques d’una economia – Principals corrents de 
pensament econòmic – Els gràfics en economia 
 

2. Els mercats i l’Estat en l’economia 
– Què és un mercat – El comerç, el diner, el capital – Economies de mercat – Economies 
mixtes – Limitacions 
 

PART II: MICROECONOMIA 
 

3. La demanda, l’oferta i l’equilibri del mercat 
– Els agents econòmics – Oferta – Demanda – Equilibri –Desplaçaments de les corbes de 
demanda i oferta 
 

4. La demanda de béns 
– La utilitat – La demanda de mercat – L’excedent del consumidor – L’elasticitat 
 

5. L’oferta de béns 
– L’empresa – La producció i els costos – Llei de rendiments decreixents – Els costos a curt 
termini – Els costos a llarg termini –  El comportament de l’empresa  
 

6. Els mercats perfectament competitius 
– La competència perfecta – Els comportaments del consumidor i del productor en competència 
perfecta – Equilibris a curt termini  
 

7. Els mercats no competitius 
– Característiques de la competència imperfecta – El monopoli – Efectes i regulació del 
monopoli – L’oligopoli 
 

8. El mercat laboral 
– La demanda laboral – L’oferta laboral – L’equilibri – L’atur: escola clàssica i escola 
keynesiana. L’atur en Espanya: causes i estadístiques. 
 

9. Les fallides del mercat i l’intervenció de l’Estat 
– Les fallides del mercat – Externalitats – Béns públics – Intervenció pública – Política 
econòmica 
 

PART III MACROECONOMÍA 
 

10.  Visió agregada de l’economia 
– La política macroeconòmica – El producte nacional – El Producte interior brut – La renda 
nacional – Els models macroecomòmics  
 

11.  L’oferta i la demanda agregades 
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– L’oferta agregada – La demanda agregada – L’equilibri: clàssic i keynesià – Desplaçaments 
de les corbes – Els cicles econòmics 
 

12.  Política fiscal 
– La demanda de consum –  La demanda d’inversió –  La política fiscal – El multiplicador de les 
despeses públiques – L’efecte “expulsió” 
 

13. Política monetària i la inflació 
– La inflació. – Inflació de demanda. – Inflació de oferta. – El diner i els tipus d’interès – Els 
bancs – La política monetària – L’euro i el Banc Central Europeu – Les conseqüències de l’euro 
(pros i contres) 
 

14.  El sector exterior i els tipus de canvi 
 
– La Balança de Pagaments – La determinació dels tipus de canvi – Els sistemes de tipus de 
canvi fixes i flexibles – La Unió Econòmica i Monetària. – La Balança de Pagaments espanyola  
 

15. El comerç internacional i la integració econòmica  
 

–  Teories del comerç internacional – Ranking de exportacions i importacions espanyoles. – 
Ranking de països clients i proveïdors del estat espanyol – Efectes dels arancels i les cuotes a 
la importació.  – Modalitats d’integració. – Efectes positius de la integració. – Aspectes negatius 
de la integració. – Altres efectes dels processos d’integració econòmica.– El procés d’integració 
de l’UE. – Alguns exemples d’integració econòmica al mon. 
 

16. Creixement i desenvolupament 
 
– Creixement econòmic – Desenvolupament i subdesenvolupament econòmic – Possibles 
estratègies de desenvolupament –  Globalització 
 
BIBLIOGRAFIA (en negreta apareix la bibliografia recomanada) 
 
Teoria: 
 
MOCHÓN, F. (2001) Principios de economía. 2a edició. McGraw–Hill. 
SAMUELSON–NORDHAUS. (2002). Economía. 17a edició. McGraw–Hill. 
 
Exercicis: 
 
MOCHÓN, F., GARCÍA-ALARCÓN, MOCHÓN, A.(2002) Libro de problemas. Principios de 

Economía. 2a edició. McGraw–Hill. 
CASTEJÓN, R., PEREZ, A., MENDEZ, E., RODRÍGUEZ, J. MARTÍNEZ, J.L.(2002)  Libro de 

Prácticas. Economía Teoría y Política. McGraw-Hill. 
ALBA, A. Economía: teoría y política. Libro de problemas.  McGraw-Hill. 
GIMENO, J.;I  RUIZ HUERTA, J.  Principios de economía. Libro de ejercicios. (2005). McGraw-

Hill 
 
 
REFERÈNCIES ESPECÍFIQUES 
 
Tema 1.  MOCHÓN. Cap. 1 

  SAMUELSON–NORDHAUS. Cap 1. 

Tema 2.  SAMUELSON–NORDHAUS. Cap 2. 

Tema 3.  MOCHÓN. Cap. 2 

Tema 4.  MOCHÓN. Cap. 3 

Tema 5.  SAMUELSON-NORDHAUS. Caps 6 i 7 

MOCHÓN. Cap. 4 

Tema 6. SAMUELSON–NORDHAUS. Cap. 8. 

Tema 7. SAMUELSON-NORDHAUS. Cap. 9. 
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  MOCHÖN. Cap. 6 

Tema 8. MOCHÓN. Cap. 7 

Tema 9  MOCHÓN. Cap. 8 

Tema 10 MOCHÓN. Cap. 9. 

Tema 11. MOCHÓN. Cap. 9 

Tema 12.  MOCHÓN. Cap. 10.  

Tema 13.  MOCHÓN. Caps. 11 i 12. 

Tema 14. MOCHÓN. Cap. 13 

Tema 15.  SAMUELSON Cap. 30 i apunts 

Tema 16.  MOCHÓN. Cap. 14 

 
 

OBJECTIU DEL CURS 

Que l’alumne adquireixi un coneixement precís de les diferents variables i conceptes de la 
economia politica, així com de la seva utilitat. D’altra banda adquirir un mínim domini 
conceptual i correcta aplicació del instruments bàsics d’anàlisi econòmic.  
 
Els exercicis a utilitzar al llarg del curs, el programa de l’assignatura, exemples dels exàmens i 
la informació complementària sobre aquesta assignatura, els podreu trobar al Campus Virtual.  
 
 
 

MÈTODE D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA: 

Es farà un examen lliberatori al febrer (de la part vista a classe fins al dia de l’examen) i un 
examen final al juny (de tota la assignatura). L’examen consisteix en el desenvolupament d’un 
conjunt d’exercicis proposats, d’acord amb la matèria explicada al curs i les pràctiques 
desenvolupades al llarg del mateix.  
 
Els exàmens tindran una part tipus test (5 punts) i una segona part de preguntes i exercicis (5 
punts) descriptius. Per corregir la segona part es necessari obtenir un mínim de 4 en la part 
tipus test. En total, l’examen es valorarà amb un màxim de 10 punts. Si s’aprova l’examen de 
febrer amb un mínim de 4 punts es guarda la nota fins a la convocatòria de juny, però no es 
guardarà la nota fins al setembre.  
 

https://cv.uab.es/
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