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Foreløbig emne- og pensumplan for Makroøkonomi 1, efterår 2003
0. Introduktion
I.

Økonomien på det lange sigt: Økonomisk vækst og velstand

I.a. Fakta om vækst, den basale og udvidede Solow model, samt empiriske anvendelser
(Jones, Kap. 1, 2 og 3)
I.b. Hvordan opstår vækst? Tekniske fremskridt, forskning og udvikling, samt
eksternaliteter (Jones, Kap. 4, 5 og 8)
I.c. Forskelle mellem lande: Teknologiudnyttelse og samfundets infrastruktur (Jones,
Kap. 6 og 7)
I.d. Vækst og naturressourcer (Jones, Kap. 9)
I.e. Afrunding (Jones, Kap. 10)

II.

Økonomien på det korte sigt: Gode og dårlige tider kommer og går

II.a Fakta om konjunkturcykler (PBS, Kap. 15)
II.b Investeringer, aktiekurser, forbrug og formue (PBS, Kap. 16 og 17)
II.c Inflation og arbejdsløshed (PBS, Kap. 18)
II.d Samlet efterspørgsel, samlet udbud og konjunkturcykler (PBS: Kap. 19 og 20)
II.e Stabiliseringspolitik (PBS, Kap. 21)
II.f Den åbne økonomi og faste valutakurser (PBS, Kap. 22)

Bemærk, at der løbende sikkert sker justeringer i pensum (materialet til brug i 2. del af
kurset er eksempelvis under løbende revision, og vi vil prøve at benytte de nyeste
versioner – derfor vil kapitelnumrene højst sandsynligt ændre sig). En endelig
pensumliste vil derfor først foreligge i slutningen af semesteret.

Litteraturliste:
Jones, Charles I. (2002): Introduction to Economic Growth. Second Edition. W. W.
Norton & Company, New York [Jones]. (ca. 200 s.)
Sørensen, Peter Birch (2002/3): Kapitlerne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fra
bogmanuskriptet (m. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen) "A Course in Macro" [PBS]. (ca.
345 s.) (Bemærk, at kapitelnumrene nok ændrer sig, da vi vil bruge de nyeste versioner af
materialet).
Bogen (Jones) vil kunne købes i Studenterbogladen, Studiestræde 3,
www.studbog.ku.dk
Åbningstider: MAN-TORS 10-16, FRE 10-15.
Peter Birch Sørensen's materiale vil blive tilgængeligt på kursets hjemmeside (se
nedenfor).
Om ugesedler:
Ugesedler vil indeholde en kort beskrivelse af det i løbet af ugen gennemgåede stof (på
stikordsform), samt evt. uddybende noter (bemærk at sådanne vil betragtes som værende
pensum).
Om øvelser:
Opgaver til øvelserne (samt hjemmeopgaver) findes dels i Jones og PBS, dels på
hjemmesiden; de præcise opgaver aftales løbende med holdlæreren.
Om hjemmeopgaver:
Der stilles 3 (ikke-obligatoriske) hjemmeopgaver i løbet af semesteret efter nærmere
aftale med holdlæreren eller forelæseren.
Kursets hjemmeside:
www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-E2003/. Her findes løbende

informationer, ugesedler, pensum, (f.eks., hvad gennemgås næste gang til
forelæsningerne?, hvad skal laves til næste øvelsesgang?), samt ugesedler, pensum,
m.m.m. Desuden oprettes et "forum", hvor skriftlige spørgsmål stillet til mig bliver
offentliggjort med svar.
Hjemmesiden opdateres jævnligt, så det anbefales (=kræves) at besøge den mindst et par
gange om ugen for at følge ordentlig med i faget.

