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Objectius
L'objectiu fonamental del curs és presentar les principals variables microeconòmiques i
explicar els models bàsics que permeten determinar-les a llarg i curt termini.

Temari de l'assignatura
El temari està dividit en tres parts diferenciades. La primera té una vocació
introductòria; la segona inclou temes lligats a l'estudi de l'economia a llarg termini; i la
tercera s'ocupa de temes relacionats amb l'economia a curt termini.

Introducció
Què és la macroeconomia? Objecte d'estudi. La teoria com a elaboració de models. Els
models. (Cap. 1)
Els models El pensament microeconòmic i els models microeconòmics. (Cap. 1)
Les dades. El Producte Interior Brut (PIB). Altres indicadors de renda. L'index de
Preus al Consum (IPC). La taxa d'atur. Dades per a l'economia espanyola. (Cap. 2)
L'economia a llarg termini
La renda nacional. Producció total de bens i serveis, distribució del PIB. (Cap. 3)
El creixement econòmic. L'acumulació de capital. Model neoclàssic de creixement.
Model de creixement endogen. (Cap. 7)
L'atur. La pèrdua d'ocupació. Característiques de l'atur. Les causes de l'atur. La plena
ocupació. Costos de l'atur. (Cap. 6)
El diner i la inflació Funcions del diner. La teoria quantitativa del diner. La inflació i els
tipus d'interès. Costos de la inflació. (Cap. 4)
L'economia oberta Els moviments internacionals de capitals i béns. Els tipus de canvi.
La política econòmica i la balança comercial. (Cap. 5)
L'economia a curt termini
Cicles econòmics. Model de la demanda i l'oferta afegida. (Cap. 9)

Model IS-LM. Política económica (monetària i fiscal). (Cap. 10 i 11)
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Avaluació
Examen final. Les preguntes de l'examen es basaran en les classes teòriques i
pràctiques. Al llarg del curs es repartiran exercicis per a solucionar en les classes de
pràctica però aquestes no seran avaluades. Es recomana solucionar els exercicis abans
d'assistir a les classes. Tant els exercicis com el material es trobara a la meva webpage.

Horaris de consulta
Dilluns, 10:45-12:45, Despatx B3-164

