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PROGRAMA DE  MACROECONOMIA
GRUPS 10 i 20,  CURS 2002-03

XAVIER RAMOS

OBJECTIU: proveir a l’alumne amb una sèrie d’instruments i eines que li permetin

entendre i analitzar el funcionament d’una economia moderna des d’un punt de vista

agregat.

PROGRAMA: el programa està dividit en 3 parts clarament diferenciades. La primera té

una vocació introductòria; la segona es dedica a l’estudi de la demanda agregada; i la

tercera es preocupa de l’oferta agregada.

PART I: INTRODUCCIÓ

TEMA 1:  CONCEPTES BÀSICS I MAGNITUDS MACROECONÒMIQUES BÀSIQUES

Objecte de la macroeconomia. Alguns conceptes i macromagnitudes bàsiques: PIB,

ocupació, atur, nivell general de preus, inflació, etc. Identitats comptables bàsiques.

Consum, inversió, despesa pública, balança per compte corrent. La diferència entre

brut i net, nacional i interior, nominal i real, etc. Evolució d’alguna d’aquestes variables

para a l’economia espanyola.

TEMA 2:  UN MODEL SENZILL DE DETERMINACIÓ DEL NIVELL DE RENDA: EL MODEL

RENDA-DESPESA

Supòsits bàsics del model. La funció de consum i d’inversió en el model renda-despesa.

Determinació de la renda d’equilibri en un model de dos sectors: economies

domèstiques i empreses. El multiplicador. El model renda-despesa amb sector públic.
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PART II: LA DEMANDA AGREGADA

TEMA 3:  ELS MERCATS DE BÉNS: COMPONENTS DE LA DEMANDA DE BÉNS I SERVEIS

Els diferents components de la despesa en béns i serveis: el consum, la inversió, la

despesa pública i la demanda exterior neta. La funció de consum keynesiana lineal, la

hipòtesi de renda permanent de Modigliani i Friedman. Els fonaments microeconòmics

de la decisió d’invertir per part de les empreses: capital existent i capital desitjat.

Inversió neta i depreciació. Descripció dels principals components de la despesa

pública i la seva evolució recent pel cas espanyol. La demanda d’importacions i

d’exportacions.

TEMA 4:  L’EQUILIBRI EN EL MERCAT DE BÉNS I SERVEIS: LA FUNCIÓ  IS

Anàlisi de l’equilibri en el mercat de béns i serveis sota la hipòtesi de preus rígids. La

corba IS: la seva pendent, els seus desplaçaments, i les situacions de desequilibri.

Multiplicadors rellevants per la corba IS. Efectes d’una variació del tipus impositiu

d’un impost directe sobre la renda i els estabilitzadors automàtics.

TEMA 5:  LA DEMANDA I L’OFERTA DE DINER

La demanda i l’oferta de diner. Definició i caracterització del diner. Fonaments teòrics

de la demanda de liquidès: la demanda de diner transaccional i la demanda de diner

com a actiu. El sistema bancari i el procés de creació de diner. Els multiplicadors

monetaris i l’exogeneitat o endogeneitat de l’stock de diner. L’oferta de diner i el seu

control per part de l’autoritat monetària.

TEMA 6:  L’EQUILIBRI EN EL MERCAT DE DINER: LA FUNCIÓ  LM

Equilibri en el mercat de diner: la funció LM. Els desplaçaments de la funció LM i les

implicacions per la LM del control del tipus d’interès.
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TEMA 7:  EL MERCAT DE DIVISES I L’EQUILIBRI EXTERN: LA FUNCIÓ BP

Els sistemes canviaris de tipus flexibles, fixes i semifixes. Relacions existents entre el

tipus de canvi i el tipus d’interès. La balança de pagaments i les seves dues

components principals: la balança per compte corrent i la balança per compte de

capital. La condició d’equilibri extern: la funció BP.

TEMA 8:  EL MODEL DE MUNDELL-FLEMING I LA DEMANDA AGREGADA

El model IS-LM-BP amb mobilitat perfecta de capitals: el model de Mundell-Fleming

sota els règims canviaris fix i flexible. Anàlisi dels efectes de la política fiscal i

monetària. Anàlisi dels efectes de pertorbacions reals i financeres originades en

l’exterior. La funció de demanda amb tipus de canvi fix i flexible.

PART III: L’ OFERTA AGREGADA

TEMA 9:  OFERTA AGREGADA KEYNESIANA I CLÀSSICA I ELS SEUS FONAMENTS EN EL

MERCAT DE TREBALL

El mercat de treball keynesià i la corba d’oferta agregada horitzontal keynesiana. La

concepció clàssica del mercat laboral flexible i l’oferta agregada vertical clàssica. Efecte

renta i substitució. L’atur voluntari.

TEMA 10:  POLÍTIQUES DE DEMANDA I D’OFERTA EN ELS MODELS KEYNESIÀ I CLÀSSIC

L’eficàcia de les polítiques d’oferta i demanda en els models keynesià i clàssic. La

política de demanda —monetària i fiscal— a curt i a llarg termini. Les polítiques

d’oferta: les polítiques fiscals que incideixen en la demanda i oferta de treball i les

polítiques de rendes.

TEMA 11:  LA CORBA DE PHILLIPS, EXPECTATIVES I LA TAXA NATURAL D’ATUR

La corba de Phillips. Expectatives adaptatives i racionals. La corba de Phillips a curt

termini i a llarg termini. La taxa natural d’atur. La Llei d’Okun.
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AVALUACIÓ: l’avaluació del curs s’efectuarà mitjançant un examen final.

TUTORIES: dimarts i dimecres de 10:45 a 12:45, al despatx 224.


