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1. OBJECTIUS

1. Tenir una formació teòrica bàsica quant a fenòmens econòmics agregats com la
producció, el  consum, l’estalvi,  la  inversió, l’ocupació,  el  nivell  de preus i  el
sector exterior, entre altres.

2. Situar les diferents polítiques macroeconòmiques en el context dels corrents de
pensament econòmic.

3. Entendre el funcionament de les variables econòmiques agregades en l’entorn
actual de l’economia agregada espanyola, europea i mundial.

2. CONTINGUTS

El seguiment d’aquesta matèria es realitzarà a partir de l’exposició dels diferents
temes, segons el programa teòric de l’assignatura, que faran els professors a classe.
Les explicacions teòriques aniran acompanyades de sessions de pràctiques, a través
de les quals s’intentarà fer participar l’alumnat, a fi i efecte d’aprofundir en el tema i
presentar-lo des d’una perspectiva més propera a la realitat quotidiana. Les classes
de  pràctiques  es  realitzaran  sobre  la  base  dels  materials  que  els  professors
proposaran als alumnes i que inclouran exercicis i temes de debat. Finalment, els
alumnes disposaran de les hores de tutoria per poder fer consultes als professors
sobre qualsevol tema del programa teòric o sobre els casos pràctics.

3. PROGRAMA

TEMA 1: INTRODUCCIÓ I MACROMAGNITUDS
1.1. La macroeconomia: concepte i instruments
1.2. La comptabilitat nacional i les macromagnituds
1.3.Introducció al model d’oferta i demanda agregada
1.4.Resum dels principals corrents de pensament

TEMA 2: EL MERCAT DE BÉNS: EL MODEL KEYNESIÀ BÀSIC
2.1.  La  demanda  de  béns i  la  determinació  de  la  producció  d’equilibri:  l’efecte

multiplicador
2.2. El sector públic i la política fiscal: el pressupost, efectes en l’equilibri i nous

multiplicadors de la despesa
2.3. Identitats bàsiques de la macroeconomia
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TEMA 3: ELS MERCATS FINANCERS
3.1. L’equilibri dels mercats financers: l’oferta i la demanda de diner
3.2. La demanda de diner
3.3. L’oferta de diner

3.3.1. El banc central i la base monetària
3.3.2. El procés de creació de diner bancari
3.3.3. El banc central i la política monetària

TEMA 4: ELS MERCATS DE BÉNS I FINANCERS: EL MODEL IS-LM
4.1. Introducció al model IS-LM.
4.2. El mercat de béns i la relació IS
4.3. Els mercats financers i la relació LM
4.4.  L’equilibri  simultani.  Les  polítiques  de  demanda:  política  fiscal  i  política
monetària

TEMA 5: L’OFERTA I LA DEMANDA AGREGADES 
5.1. La funció de demanda agregada
5.2. La funció d’oferta agregada: model clàssic i model keynesià
5.3. Efectes de les polítiques macroeconòmiques en els dos supòsits sobre l’oferta

agregada

TEMA 6: ECONOMIES AMB SECTOR EXTERIOR
6.1. La balança de pagaments
6.2. Els tipus de canvi i els mercats de divises
6.3. El mercat de béns en una economia oberta
6.4. La mobilitat del capital. L’equilibri intern i extern
6.5 Les polítiques monetàries i fiscals en una economia oberta

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Dossiers electrònics i bibliografia facilitada a l’inici de cada tema.
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6. AVALUACIÓ

Per superar l’assignatura, els alumnes han de presentar-se a la convocatòria oficial
corresponent i superar una prova que inclourà una part teòrica i una part pràctica.
Es podrà realitzar un examen parcial tipus test que comptarà en la nota final.
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