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Introducció

L’objectiu de l’assignatura és cobrir els continguts bàsics d’un curs de macroeco-

nomia intermèdia. La teoria econòmica explica la realitat a través de models, i

un model macroeconòmic és una representació simplificada de la totalitat

d’una economia, que s’expressa mitjançant un sistema d’equacions que relacio-

nen entre si un conjunt de variables agregades.

En general, els models que estudiarem són models estàtics, és a dir, totes les

variables tenen la mateixa data, la qual cosa ens permet analitzar els valors d’e-

quilibri instantani alternatius d’un conjunt de variables endògenes associats a

valors alternatius de variables exògenes en aquesta data en concret. Farem, per

tant, exercicis de comparació de dues posicions d’equilibri estàtic utilitzant com

a mètode l’estàtica comparativa. Només s’introdueixen elements dinàmics en els

models explicatius de la inflació, moment en què s’estudia la trajectòria tempo-

ral dels preus.

El contingut del curs és acumulatiu, en el sentit que es construeixen models

generals a partir de models parcials de l’economia. El primer mòdul analitza

el mercat de béns de nova producció, i el segon, el mercat monetari i el

model IS-LM, que integra tots dos mercats. En el tercer mòdul s’estudien el

mercat de treball i el conjunt de condicions que determinen l’oferta agre-

gada de l’economia. A continuació, en el quart mòdul, s’introdueixen els

preus en el model IS-LM, que donen lloc a la corba de demanda agregada, la

qual, interrelacionada amb la corba d’oferta agregada, permet obtenir un

model complet per a una economia tancada. El model IS-LM s’amplia en el

sisè mòdul amb la introducció del conjunt de variables i relacions pròpies

d’una economia oberta.

El contingut del cinquè mòdul representa també una ampliació en una altra

direcció: és la introducció al model complet dels elements dinàmics que són

necessaris per a l’estudi de la inflació. Convé assenyalar que a partir del tercer

mòdul i al voltant del model bàsic que es construeix es distingeixen dues

variants, d’acord amb dos tractaments diferents del mercat de treball: els de les

escoles de pensament keynesiana i clàssica.

Els models que estudiem aquí admeten una representació gràfica, l’ús de la

qual ens permet entendre amb més facilitat la naturalesa de la interde-

pendència entre les variables. D’altra banda, l’anàlisi de la realitat macroe-

conòmica a través de models exigeix un tractament rigorós, tal com es fa en

el text. Per tant, es recomana a l’estudiant que tingui en compte en tot

moment el context del tema d’estudi, és a dir, el conjunt d’hipòtesis utilitza-

des en la construcció de les diferents peces que componen cada model. I

també que posi a prova el seu nivell de comprensió de l’assignatura fent un
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bon nombre d’exercicis que l’obliguin a plantejar-se les qüestions i les impli-

cacions dels models estudiats que no es poden considerar en tota la seva

extensió en el text, atès l’abast de l’objecte d’estudi. !
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Objectius

En els materials didàctics d’aquesta assignatura trobareu les eines indispensables

per a aconseguir els objectius següents:

1. Estudiar de manera simplificada però rigorosa els models de determinació

dels nivells d’equilibri de les variables macroeconòmiques bàsiques: la pro-

ducció agregada, l’ocupació i els preus.

2. Derivar les implicacions dels models teòrics en la política econòmica per a

cobrir diversos objectius macroeconòmics.

3. Relacionar els coneixements adquirits amb la realitat macroeconòmica espa-

nyola actual i el seu context, per tal de millorar-ne la comprensió i la capaci-

tat d’anàlisi.

Per a assolir aquests objectius es requereix:

• Plantejar i fer servir amb rigor els models teòrics.

• Analitzar els fonaments microeconòmics de les relacions de comportament

entre les variables.

• Introduir el context institucional actualitzat en què es desenvolupen les eco-

nomies modernes.

• Presentar les conseqüències principals de política econòmica que s’extreuen

dels models estudiats. 

• Posar a prova la comprensió i l’aprofitament que ha assolit l’estudiant mit-

jançant la resolució de qüestions i exercicis.
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Continguts

Mòdul didàctic 1

Agregats macroeconòmics. El mercat de béns

Óscar Bajo Rubio, M. Antònia Monés Farré

1. Agregats macroeconòmics

2. El model renda-despesa

3. La demanda de consum

4. La demanda d’inversió

5. L’equilibri en el mercat de béns de nova producció: la corba IS
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i la política fiscal
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1. El nivell de preus en el model IS-LM: la corba de demanda agregada

2. L’oferta agregada en el model keynesià

3. L’oferta agregada en el model clàssic
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2. La relació entre inflació i desocupació

Mòdul didàctic 6

L’economia oberta

Óscar Bajo Rubio, M. Antònia Monés Farré
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3. El model macroeconòmic de l’economia oberta (II)
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