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DESCRIPCIÓ 
En la societat actual, l’economia i els problemes econòmics ocupen una posició 
rellevant en la vida de les persones, fet que es tradueix en un autèntic allau d’informació 
econòmica en els mitjans de comunicació. En aquest context, en els temes d'Economia 
Mundial analitzem les forces que van entrellaçant les economies (el comerç, els 
processos d'integració i els mercats financers entre d’altres) i les que tendeixen a 
separar-les (la disparitat dels nivells de desenvolupament, la volatilitat canviaria o els 
diferents ritmes demogràfics entre d’altres). Els temes d’Economia Espanyola es 
dediquen a aplicar a una realitat concreta algunes de les eines fonamentals de l’anàlisi 
econòmic aplicat. La comprensió d'aquestes realitats de l’economia mundial i de 
l’economia espanyola és crítica per a les empreses i els seus directius. El tractament 
d'aquests temes exigeix rigor, però aquesta condició no ha d'estar necessàriament 
renyida amb un tractament dels mateixos que sigui, al mateix temps, assequible i 
atractiu. 

 
ECONOMIA MUNDIAL 

 
1. MAGNITUDS ECONÒMIQUES 

El PIB. L’Index de Desenvolupament Humà i altres indicadors. La balança de 
pagaments. Tipus de canvi. 
 
Múñoz Cidad, Cándido. Las cuentas de la nación: introducció de la economía aplicada. 
Civitas ediciones, Madrid, 2008. Cap. 4, 8, 9 i 10. 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 
2007-2008. La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo 
dividido.  
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/ 
 
Observatori del Deute en la globalització. www.odg.cat 
 
 

2. DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT 
Model Harrod-Domar. Model de Solow. Models estructuralistes. Models de creixement 
endògen. Convergència. Geografia i institucions. Canvi estructural.  
 
Alonso, José Antonio. “Desigualdad, instituciones y progeso: un debate entre la historia 
y el presente”, Revista de la CEPAL, núm, 93 (diciembre 2007). 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/31951/Alonso.pdf 



 
Ocampo, José Antonio. “Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del 
siglo XXI”, Revista de la CEPAL, núm. 75 (diciembre 2001). 
http://www.un.org/esa/desa/ousg/articles/pdf/ocampo.pdf 
 
Sutcliffe, Bob. 100 imágenes de un mundo desigual. Fundación Intermón Oxfam y 
Icaria, Barcelona, 2005. 
 
Easterly, William. En busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los 
economistas del desarrollo. Antoni Bosch editores, Barcelona, 2003. 
 
Sala-i-Martín, Xavier. Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch editor, 
Barcelona, 2000.  

 
3. COMERÇ INTERNACIONAL 

Model de Heckscher-Ohlin. Economies d’escala. Política comercial. La obertura 
comercial contribueix al creixement econòmic? El comerç just. 
 
Alonso, José Antonio y Garcimartín, Carlos (eds.). Comercio y desigualdad 
internacional. Los libros de la catarata, Madrid, 2005. 
 
Gratacós, Joan. El comercio justo en España 2006. SETEM, 2006. 
http://www.setem.cat/pdf/el%20cj%20en%20espanya%202006.pdf 
 
Intermón Oxfam. “La hora de la verdad: qué deben hacer los líderes frente a la crisis de 
los precios de los alimentos.” 2 de junio de 2008. 
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=452 
   

4. MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS. EMPRESES 
TRANSNACIONALS. 

Funcionament dels mercats financers internacionals. Estructura del mercat de capitals. 
Evolució històrica, crisis financeres. La Inversió estrangera directa. Les empreses 
transnacionals.  
 
Serra Ramoneda, Antoni. L’empresa: fonaments econòmics. Manuals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1989. Cap. 7. 
 
Verger i Planells, Antoni. El subtil poder de les transnacionals. Icaria, Col·lecció 
Contrarguments, 2, Barcelona, 2004.  
 
 

5. RECURSOS NATURALS.  
Situació actual en recursos naturals. Biocombustibles. Desenvolupament sostenible. 
Decreixement.  

 
Atlas medioambiental. Lo que amenaza al planeta y las soluciones para salvarlo. 
Cybermonde, Valencia, 2008. 

 
Naredo Pérez, José Manuel y Valero, Antonio. Desarrollo económico y deterioro 
ecológico. Fundación Argentaria, 1999. 



 
Latouche, Serge. La apuesta por el decrecimiento: ¿Cómo salir del imaginario 
dominante? Icaria, Barcelona, 2008. 
 
MANUALS DE REFERÈNCIA PER AL CONJUNT DELS TEMES: 
 
Alonso, José Antonio (dir.). Lecciones sobre economía mundial. Introducción al 
desarrollo y a las relaciones económicas internacionales, Civitas, Madrid, 2007.  
 
Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice. Economía internacional: teoría y política, 
Pearson-Addison Wesley, Madrid, 2007. Cap. 2 a 13, 19, 22, 23.  
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TEMA 6. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
La historia reciente de la economía española. La transformación del patrón de 
crecimiento. Los cambios en la estructura productiva. La distribución de la renta. 
 
TEMA 7. EL ENTORNO INSTITUCIONAL 
 El mercado de trabajo. El sistema financiero. El sector público. 
 
TEMA 8. LAS RELACIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR 
El financiamiento de la economía y los determinantes del equilibrio exterior. La balanza 
de pagos. Los determinantes de la competitividad internacional. Efectos de la 
ampliación de la Unión Europea. 
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AVALUACIÓ 
L’avaluació de la assignatura s’efectuarà mitjançant la realització d’un examen final en 
dues convocatòries (juny i setembre). Per a superar la assignatura cal obtenir un mínim 
de 5 punts. 
 
També hi ha la possibilitat de realitzar dues proves d’avaluació continua en cadascun 
dels dos semestres (4 proves en total) que alliberaran matèria. Per a superar la 
assignatura caldrà obtenir complir les següents condicions: (a) haver obtingut la 
qualificació mínima exigida pel professor corresponent i (b) que la mitjana de la 
qualificació dels dos parcials sigui com a mínim de 5 punts. En cas de realitzar les 
proves d’avaluació contínua i no assolir aquests condicions, l’alumne es podrà presentar 
als exàmens finals de juny i setembre.  
 
Els exàmens de juny i setembre tindran dues parts: una part amb preguntes 
corresponents a la matèria del primer quadrimestre (economia mundial) i una part amb 
preguntes corresponents a la matèria del segon quadrimestre (economia espanyola). A 
cadascuna de les convocatòries només cal examinar-se de les matèries no superades.  


