PROGRAMA DE MACROECONOMIA- CURS 2004-2005.
OBJECTIUS:
Donar al alumne les eines conceptuals i teòriques que li permetin interpretar el
funcionament d'una economia des d'un punt de vista agregat.
TEMARI:
1-INTRODUCCIO
Les variables macroeconòmiques fonamentals: renda, atur i inflació. La "llei" d'Okun. La
corba de Phillips. Política econòmica: objectius; política fiscal; política monetària i bancs
centrals; valoració de l’èxit de la política d’estabilització econòmica.
2-ESCOLES DE PENSAMENT MACROECONOMIC
Monetaristes i keynesians. Neokeynesians i escola d'expectatives racionals.
3-MACROMAGNITUTS FONAMENTALS
El fluxe circular de la renda. El P.I.B. i el P.N.B.. Renda Nacional i magnituts derivades.
Components de la demanda agregada. Index de Preus: Deflactor del PIB, I.P.C. i I.P.M.
Fonts estadístiques.
4-CREIXEMENT ECONOMIC
La comptabilitat del creixement. Model neoclàssic. El creixement endògen. La política del
creixement.
5-MODEL SENZILL RENDA-DESPESA
La demanda: consum i inversió. La administració pública: impostos, transferències i
despesa pública. Equilibri del model. Multiplicadors. Estabilitzadors automàtics. El déficit
pressupostari.
6-MODEL IS-LM
L'equilibri en el mercat de béns i serveis: la corba IS. L'equilibri en els mercats financers: la
corba LM. Equilibri del model. Política fiscal i política monetària: efectes, mecanisme de
transmissió i multiplicadors. Casos especials.
7-MACROECONOMIA D'UNA ECONOMIA OBERTA
La balança de pagaments. La teoria de la PPP. L’efecte J. Breu història dels sistemes de
tipus de canvis. El model Mundell-Fleming : economia oberta amb tipus de canvi fixos i
economia oberta amb tipus de canvi flexibles.
8-LA OFERTA I DEMANDA AGREGADES
La corba de demanda agregada. El model clàssic. La "revolució keynesiana". El model
keynesià. El model neokeynesià. Política fiscal i política monetària. L'economia de la
oferta. La corba de Phillips i la corba d'oferta agregada. La corba de Phillips amb
expectatives sobre la inflació. Estratègies per reduir la inflació.
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