
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMJA 11

1.- Variables macroecogOmigues

Objecte de l'anllisi macroeconbmica. Producci6, renda i despesa nacionals. QuaJificacions:

interior i nacional, brut i net, a preus de mereat ¡al cost deis factors. Valor nominal i valor real.

Altres variables macroeconbmiques. Comptabilitat nacional.

2.- Prodycci6 I regda gaclogals

El fluxe circular de la renda. Components de la despesa agregada. La funci6 de consumo La

inversi6. El nivel! d'equilibri de la producció. Bstalvi i inversi6. El multiplicador. La recta IS.

3.· El dlger

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

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

4.· Vestat I la renda nacional

L'estat i la demanda agregada. El pressupost de !'estat. Impostos i despesa pública. La política

fiscal. Bquilibri i deficit pressupostari. El deute público

5.- Veguilibri macroeconOmjc

La demanda agregada i el nivell de preus: El model IS-LM. El mercat de treball i els salaris.

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

6.· La InOaci6 ! I'atur

La mesura de la inflaci6: El IPC. ConseqUencies de la inflació. Inflaci6 de costos i inflació de

demanda. Política fiscal i política monetaria contra la ¡nflaci6. Inflació i atur: la corba de

Phillips. Causes de !'atur. La taxa natural d'atur.

7.- El crejxement !els cicles econOmjcs

La mesura del creixement. El model de ereixement més simple. L'estalvi i la inversi6.

Acumulaci6 de capital i progrés tecnic. Bquilibri dinamic i transició. Evidencia sobre les

fluctuacions economiques a curt termini. Despl~aments de !'oferta i la demanda agregades.
Teories sobre els cicles economics.
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8.- El comer~ intergacional

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

internacional. La ba1~ de pagarnents. El mercat de divises. Sistemes de tipus de canvi. El

patr6 oroTipus fixes, tipus flexibles i devaluaci6. Lliberalisme i proteccionisme.

ReferCgc!es bibllo&raOgues:

- S. Fisher, R. Dombusch i Schmalensee. "Economia". Me Oraw-Hill.

- R.O. Lipsey. "Introducci6 a l'Economia Positiva". Vicens- Vives.

- PA Samuelson - Nordhaus. "Economía". Mac Oraw-Hill.

Rorea de cogsulta:

Dilluns de 16.50 a 19.20

Dimecres de 17.30 a 18.00

Metode d'eyaluaci6:

Examens tinals "convencionals" amb 4-6 qUestions i 2-3 hores de temps

Calendar! aproxima' de classes:

30-9 fins el 28-11 - Introducci6 1

2-12 fins el 19=6-01 - Introducci6 II

...
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