
)( INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA 11

1,- Variables macrocconbmiques

Objecte de I'anllisi macroeconbmica. Producció, renda i despesa nacionals. Qualificacions:

interior i nacional, brut i net, a preus de mercat i al cost deis factors. Comptabilitat nacional.

Valor nominal i valor real. Altres varibles macroecooomiques.

2,- Produc;s:i6 j reOda Oadonals

El fluxe circular de la renda. Contponents de la despesa agregada. La funció de consumo La

inversió. El nivell d'equilibri de la producció. Estalvi i inversió. El multiplicador. La recta IS.

3" El djner

El diner i les seves funcions. Eltipus d'interés. La demanda de dinero L'oferta monetaria. El

sistema bancario Instruments de la política monetlria El diner i la renda nacional. La recta LM.

4,- I.'eslat j la renda oadopal

L'estat i la demanda agregada. El pressupost de I'estat. Impostos i despesa pública. La polftica
fiscal. Equilibri i ~ficit pressupostari. El deute públic.

S,- L'C9ujljbrj mlCroccoobmjc
!

La demanda agregada i el nivell de preus: El modeIIS-LM. El rnercat de treball i els salaris.

L'oferta agregada i el nivell de preus. L'equilibri macroecooomic global.

6,- La jonad6 I I'alur

La me~ura de la inflació: EII~. Conseq~ncies de la inflació. Inflació de costos i inflació de

demanda. Política fiscal i polftica monetAria contra la inflaciÓ. Inflació i atur: la corba de
Phillips. Causes de I'atur. La laxa natural d'atur.

7,- El ,reiaemeot I el! ,iela econbmjg

La mesura del creixement. El model de creixement més simple. L'estalvi i la inversió.

Acumulació de capital i progrés t~cnic. Equilibri dinlmic i transiciÓ. Evid~ncia sobre les

fluctuacions econbmiques a curt termini. Despl~arnents de "oferta i la demanda agregades.
Teories sobre els cicJes ecooomics.
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8" El comerc inlernaci0nal

Els guanys derivats del intercanvi. L'avantatge comparativa. Les bases del comer~

internacional. La balan~a de pagaments. El mercat de divises. Sistemes de tipus de canvi. El

patró oroTipus fixes. tipus flexibles i devaluació. L1iberalisme i proteccionisme.

Rdertodes bjbU0l:r¡\fiques:

- S. Fisher, R. Dornbusch i Schmalensee. "Economia". Mc Graw-HiII.

- R.G. Lipsey. "Introducció a l'Economia Positiva". Vicens-Vives.

• P.A. Samuelson . Nordhaus. "Economía". Mac Graw-HiII.

- L. Barbé. "Curs d'introducció a I'Economia" vol. I i 11.U.A.B.

Dores de cOnsuUa:

Dimarts de 19:00 a 20:30

Dijous de 18:00 a 19:30

'6'd d'eyalua,!Mtlo e

Exarnens finals "convencionals" amb 4-6 qüestions i 2-3 hores de temps

Calendar¡ apm ••jmat de elasses:

3-10 fins el 21-11 - Introducció I

21-11 fins el 20-01 - Introducció 11

4


