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     CONTINGUT DEL CURS 
 
     La Macroeconomia explica l’evolució de variables que son el reflex del comportament econòmic 
d’una societat vista en el seu conjunt (generalment un estat).  Son variables macroeconòmiques: la 
producció de béns i serveis, el nombre de treballadors i d’aturats, l’índex de preus, la quantitat de 
diner en circulació,  el dèficit públic, o el dèficit exterior, per exemple. La seva importància per 
diagnosticar la salut de l’economia explica que l’evolució  d’aquestes variables sigui seguida amb 
interès pels responsables polítics, per les empreses i pels mitjans de comunicació. En aquest sentit 
es pot afirmar que la Macroeconomia es una disciplina econòmica  popular i atractiva. 
 
     L’objectiu principal del curs “Macroeconomia I” és familiaritzar els alumnes amb les variables 
macroeconòmiques més importants i iniciar-los en l’estudi de les seves interrelacions.  El curs té un 
caràcter introductori, però pressuposa  que l’alumne ha aprovat la “ Introducció a l’Economia” i que 
està  familiaritzat amb  els conceptes elementals d’Àlgebra i Càlcul. 
 
En concret els objectius del curs son: 
 

• Plantejar les qüestions principals suscitades per l’evolució de les variables 
macroeconòmiques, definir-les amb precisió i explorar de manera informal les interrelacions 
existents. (Temes 1, 2, y 3) 

 
• Exposar amb cert detall l’esquema comptable que els economistes han elaborat durant la 

segona meitat del segle passat per reflectir els fluxos de producció de béns i serveis, la 
generació i distribució de la renda; la utilització de la renda per absorbir els béns i serveis 
produïts.   Lògicament, els conceptes i l’ esquema que veurem s’aproximen als que 
s’utilitzen en la Comptabilitat Nacional d’Espanya (Tema 4.) 

 
• Desenvolupar un model de determinació de la producció a curt i a llarg termini en el que els 

preus tenen la funció d’equilibrar las quantitats demandades i ofertes als mercats. (Temes 5 
i 6) 

 
 
 
 
 
 



 
                 
PROGRAMA 

   
  PART I 
 
Tema 1. La Macroeconomia 
1.1 Introducció 
1.2 Principals qüestions macroeconòmiques 

                  - Evolució de la producció 
                  - La ocupació i l’atur 
                  - La inflació 

1.3 El mètode 
1.4 Un model senzill de determinació de la producció 
1.5 Resum 
 
• Mankiw, cap. 1, pàgs. 3-20. 
• Blanchard, cap. 1, pàgs. 3-22. 
• Dornbusch et al., cap. 1, pàgs. 3-22. 
 
Tema 2. Les variables macroeconòmiques 
2.1 Introducció 
2.2 El PIB i altres variables relacionades 
2.3 La ocupació i la taxa d’atur 
2.4 El nivell general de preus i la taxa d’inflació 
2.5 Altres variables macroeconòmiques 

    -  El diner i la taxa d’interès 
    - El dèficit públic 
    - El saldo exterior i la taxa de canvi 

2.6 Resum 
 
• Mankiw, cap. 2, pàgs. 21-52. 
• Blanchard, cap. 2, pàgs. 23-48. 
• Dornbusch et al., cap. 2, pàgs. 36-52. 
 
 
Tema 3. Interrelacions entre variables 
3.1 Introducció 
3.2 Producció i ocupació 
3.3 Producció i atur: Llei d’ Okun 
3.4 Producció i inflació 
3.5 Inflació i atur: corba de Phillips 
3.6 Inflació i diner 
3.8 Resum 
 
• Mankiw, cap. 2, pàgs. 21-52. 
• Blanchard, cap. 2, pàgs. 19-39. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 PART II 
 
 
Tema 4. El flux circular de la renda 
4.1 Introducció 
4.2 El PIB, altre cop 
4.3 El PIB i la Renda 
4.4 El PIB i la Despesa 
4.5 El flux circular de la renda 
4.6 Quan l’economia és oberta 
4.7 Resum 
 
• Mankiw, cap. 2, pàgs. 21-52. 
• Blanchard, cap. 2, pàgs. 19-39. 
• Dornbusch et al. cap. 2, pàgs. 23-35. 
 
 
Tema 5. La determinació de la producció d’equilibri 
5.1 Introducció 
5.2 Les famílies 
5.3 Les empreses 
5.4 Equilibri dels mercats 
5.5 El paper del Govern i de la política fiscal  
5.6 Resum 
 
• Mankiw, cap. 3, pàgs. 55-97 

 
 
Tema 6. Creixement econòmic 
6.1 Introducció 
6.2 Els factors del creixement  

      - L’acumulació de capital 
      - El creixement de la població 
      - El capital humà 
      - El progrés tècnic 

6.3 El model de creixement de Solow 
6.4  Polítiques per al creixement 
6.5 Resum 
 
• Mankiw, cap. 4, pàgs. 99-153 i cap. 5, pàgs. 135-167 
• Blanchard, caps. 10-12, pàgs. 223-298 
• Dornbusch, caps. 3  y 4, pàgs. 53-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
TEXTOS RECOMANATS 
 

Trobareu molts llibres de Macroeconomia al mercat. La majoria cobreixen els mateixos 
temes, la diferència rau en l’ordre de presentació, l’èmfasi i la profunditat. Farem cometaris sobre 
això durant el curs. 

 
. Mankiw, N. Gregory, 200,  Macroeconomía, sexta edició. Barcelona: Antoni Bosch, editor. 
La sexta edició estarà disponible a partir del 10 de octubre. 
. Blanchard, Olivier, 2006, Macroeconomía, quarta edició. Madrid: Pearson Educación 
S.A. 

 . Dornbusch, Rudiger, Fisher, Stanley i Stratz, Richard 2004, Macroeconomía, novena 
edició.  Aravaca: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 
 
L’ordenació dels capítols al llibre de Mankiw és la que s’adapta més al programa proposat, tot i que 
hi hagi algunes llacunes. El llibre de Blanchard es més exhaustiu i rigorós, però tampoc cobreix tots 
els punts  del temari. La nova edició del llibre de Dornbusch, Fisher i Stratz  és una alternativa. Al 
final de cada tema teniu les pàgines que corresponen als punts del programa. 
 
 
 
 
 ORGANITZACIÓ i AVALUACIÓ  
 
Farem cada setmana dues sessions de classe teòrica  (Muriel Casals) i una de classe pràctica 
(Diego Caramuta). A les primeres es presentaran els temes i a les segones treballarem en 
l’aplicació del que hem après. Us proposarem lectures i exercisis que trobareu al Servei de 
Fotocòpies. 
És molt recomanable haver llegit els capítols corresponents en algun dels llibres recomanats abans 
de cada classe; desprès els tornareu a llegir i hi trobareu més elements de treball. 
  
 La qualificació dependrà essencialment de l’examen final (11 de febrer 2009 en primera 
convocatòria, 1 de juliol en segona). Es valorarà positivament la participació activa a les classes. 
Així mateix, us recomanem que feu ús de les hores de tutoria. 
 
A l’examen hi haurà preguntes teòriques i exercicis com els que haureu fet a les classes pràctiques  
 
 
 

HORES DE CONSULTA 
 
 
PROFESSOR HORARI TUTORIES 
Muriel Casals  dimecres 10.30 a 11.45;  

dijous 15.30 a   17.15 
Diego Caramuta dijous  de 17 a 18.30 

  
 


