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1. OBJECTIUS

1- Iniciar-se en la matèria econòmica
2- Conèixer la terminologia econòmica
3- Aprendre els principals plantejaments d’organització i funcionament econòmics
4- Conèixer i utilitzar les principals tècniques d’anàlisi econòmica

2. CONTINGUTS

El programa d’Economia Política que es presenta comprèn 17 temes organitzats en
quatre mòduls, cadascun d’ells amb una funció concreta dins del temari. El primer
mòdul,  titulat  Introducció  a  l’Economia  Política,  planteja  els  conceptes  bàsics,
presenta  els  principals  trets  de  les  grans  corrents  de  pensament  econòmic  i
introdueix nocions fonamentals de mercat, preu i equilibri.

A  partir  d’aquí,  el  temari  utilitza  la  distinció  tradicional  entre  microeconomia  i
macroeconomia.  Així  doncs,  el  mòdul  dos  analitza  el  funcionament  del  sistema
econòmic des de la perspectiva de les unitats econòmiques que prenen decisions
quotidianes  (consumidors  i  empreses).  Se  estudien  temes  relacionats  amb  la
conducta del consumidor i amb el procés productiu de l’empresa a la vegada que es
presenten  les  diferents  estructures  de  mercat.  El  mòdul  tres  tracta  de  la
macroeconomia, es a dir, del funcionament del sistema econòmic des del punt de
vista  agregat.  Comprèn,  bàsicament,  l’estudi  de  les  principals  macromagnituds,
l’anàlisi  de dos de les més importants polítiques macroeconòmiques: la fiscal i la
monetària, i una formulació bàsica de com es determina el nivell  de producció o
renda d’equilibri. 

Finalment,  el  mòdul  quatre  fa  referència  a  alguns  dels  principals  problemes
econòmics  actuals,  qüestions  que  es  consideren  d’interès  per  l’alumne  i  que
l’apropen a la realitat econòmica més propera.

3. PROGRAMA

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA POLÍTICA
Tema 1.- Economia Política i activitat econòmica

1.1. L’Economia Política
1.2. L’Activitat econòmica
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Tema 2.- Evolució del pensament econòmic
2.1. Els precursors de l’escola clàssica
2.2. L’Economia Política clàssica
2.3. L’Economia neoclàssica
2.4. L’Economia keynesiana
2.5. El pensament econòmic actual

Tema 3.- Organització de l’activitat econòmica
3.1. Els sistemes econòmics
3.2. El funcionament del mercat

MÒDUL 2: MICROECONOMIA: AGENTS ECONÒMICS I MERCAT
Tema 4.- Agents econòmics: consumidores i empreses

4.1. Els subjectes econòmics: empreses, famílies i Estat
4.2. El comportament dels consumidors
4.3. Les decisions de les empreses

Tema 5.- La competència perfecta
5.1. Els supòsits de la competència perfecta
5.2. El comportament de l’empresa

Tema 6.- Els mercats imperfectes
6.1. El monopoli
6.2. L’oligopoli
6.3. La competència monopolística

Tema 7.- Els límits del mercat
7.1. Crítiques a la teoria marginalista
7.2. Els límits del mercat com a sistema d’assignació

MÒDUL 3: MACROECONOMÍA: AGREGATS I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
Tema 8.- Agregats macroeconòmics

8.1. La mesura dels fluxos econòmics
8.2. Les magnituds macroeconòmiques

Tema 9.- El model d’Oferta i Demanda Agregada
9.1. L’oferta agregada
9.2. La demanda agregada
9.3. El consum
9.4. La inversió
9.5. Equilibri macroeconòmic: estalvi i inversió

Tema 10.- Polítiques macroeconòmiques: la política fiscal
10.1. El paper de l’Estat en l’economia
10.2. Despeses i ingressos públics: el dèficit públic
10.3. La política fiscal i la demanda agregada

Tema 11.- Polítiques macroeconòmiques: la política monetària
11.1. Naturalesa i funcions del diner
11.2. El sistema bancari i la creació de diner bancari
11.3. El Banc Central i l’oferta monetària

Tema 12.- El sector exterior
12.1. El comerç internacional
12.2. La balança de pagaments
12.3. Els pagaments internacionals
12.4. El sistema monetari internacional
12.5. El comerç exterior i la demanda agregada

MÒDUL 4: PRINCIPALS PROBLEMS ECONÒMICS
Tema 13.- La desocupació

13.1. La naturalesa de la desocupació
13.2. Les teories de la desocupació
13.3. Els efectes de la desocupació
13.4. Les polítiques de la desocupació
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Tema 14.- La inflació
14.1. La naturalesa de la inflació
14.2. La mesura de la inflació
14.3. Les teories de la inflació
14.4. Els efectes de la inflació
14.5. Les polítiques antiinflacionistes

Tema 15.- El creixement econòmic
15.1. La naturalesa del creixement econòmic
15.2. Les teories del creixement econòmic
15.3. Les fluctuacions del creixement i la crisi

Tema 16.- El subdesenvolupament
16.1. Consciència del subdesenvolupament
16.2. Les teories del subdesenvolupament
16.3. Les característiques del subdesenvolupament
16.4. La cooperació al desenvolupament
16.5. Els indicadors del subdesenvolupament

Tema 17.- La degradació medioambiental
17.1. Els principals problemes medioambientals
17.2. La relació entre economia i medi ambient
17.3. Els instruments de política medioambiental

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Bibliografia
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6. AVALUACIÓ

Examen parcial i examen final.
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