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Prerequisits

Per al seguiment de l'assignatura es recomana haver cursat Historia Económica.

Objectius

Els objectius que es pretenen assolir es poden resumir en dos:

En primer lloc, es proposa analitzar l'evolució de l'empresa en els darrers dos segles i, per tant, estudiar-ne els
canvis experimentats en grandària i forma. Es tracta que l'estudiant adquireixi una visió dinàmica de l'empresa
mitjançant la contrastació de la teoria amb la realitat històrica i que pugui comprendre com s'articulen els
factors determinants (canvi tecnològic, dotació de recursos, demanda potencial, estructura de mercat, sistema
financer, marc institucional...) de les transformacions en magnitud, en estructura i en organització de les
empreses.

En segon lloc, es tracta de proporcionar coneixements per a entendre la relació entre empresa i creixement
econòmic. Així mateix, s'emfasitzarà la construcció de capacitats organitzatives en àmbits espacials i
temporals ben definits (nacions i regions) i d'aquesta manera s'estudiarà la relació entre determinades formes
d'empresa i la intensitat del creixement econòmic.

Competències

Analitzar en termes històrics els problemes econòmics actuals per avaluar millor els canvis actuals.
Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Demostrar que es comprenen les relacions entre finances i política, en les diferents fases del
creixement econòmic contemporani.
Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar
oralment i per escrit el treball dut a terme.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Citar les diferents experiències de desenvolupament econòmic, a escala regional, nacional i
internacional, i analitzar el paper exercit per les empreses en el desenvolupament.
Descriure l'evolució seguida pels mercats de treball i els fluxos internacionals de treballadors, durant
les diferents fases del creixement econòmic contemporani.
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Descriure les principals causes que han possibilitat, històricament, períodes d'estabilitat econòmica,
recessió i crisi, a escala regional, nacional i internacional.
Identificar les principals fases del canvi tecnològic a escala regional, nacional i internacional, i
mostrar-ne l'impacte en la gestió dels processos socials de treball i en l'organització i la direcció de
l'empresa.
Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar
oralment i per escrit el treball dut a terme.

Continguts

Bloc I. L'EMPRESA EN LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. L'empresa en el capitalisme propietari

1.1. Orígens del sistema de fàbrica i de la nova empresa industrial

1.2. Les noves dimensions de l'empresa industrial

1.3. La forma predominant d'empresa

1.4. L'empresa en el comerç i en les finances

Bloc II. SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I GRAN EMPRESA MODERNA: L'EMERGÈNCIA DEL MERCAT
DE CAPITALS

2. Precedents de la gran empresa moderna i la modernització del sistema financer

2.1. Els ferrocarrils i els nous reptes de la complexitat del negoci: relacions propietat i gestió, canvis
comptables i administratius

2.2. La Segona Revolució Industrial i la integració del mercat internacional

2.3. La modernització del sistema financer

3. Les estratègies de creixement i la nova competència

3.1. Estratègies de creixement

3.2. La nova competència

3.3. Les noves tècniques de comercialització

3.4 L'emergència de les multinacionals

4. Desenvolupament de la gran empresa i diversitat de formes de finançament

4.1. EE.UU: dels trusts a la gran empresa multidivisional. El paper de la borsa

4.2. Gran empresa i capitalisme cooperatiu a Alemanya. La importància de la banca.

4.3. El Japó: un model d'integració empresarial i financera.

Bloc III. LES ALTRES FORMES D'EMPRESA A OCCIDENT

5. Continuïtats i canvis: empresa familiar i pimes

5.1. L'empresa familiar: les complexitats

5.2. Les petites i mitjanes empreses i el fenomen dels districtes

6. L'empresa pública a l'Europa occidental: ascens i davallada
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6.1. Els determinants de l'ascens de l'empresa pública

6.2 Empresa pública, banca pública i regulació del sistema financer

6.3. Privatització i desregulació

Bloc IV. L'EMPRESA EN LA DARRERA GLOBALITZACIÓ CAPITALISTA

7. L'empresa en els processos recents i reeixits d'industrialització

7.1. Les economies d'industrialització recent: trajectòries, paradigmes de transferència de tecnologia i formes
d'empresa

7.2. L'empresa emergent a la Xina

Metodologia

La metodologia de l'assignatura d'Història de l'Empresa contempla tot un seguit d'activitats formatives
(autònomes, dirigides i supervisades) que tenen per objectiu incidir en la millora de les competències dels
estudiants, tal i com es detalla.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Resolució d'exercicis, presentacions a classe 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Teoria 30 1,2 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Assistència a seminaris i conferències 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Ampliació (cerca) de materials complementaris 15 0,6 2, 3, 4, 5

Estudi del material i elaboració de treballs 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

En funció del nombre d'estudiants per grup docent, l'avaluació es realitzarà a partir de diverses combinacions
d'exàmens escrits, que representen aproximadament el 60% de la nota i d'exposicions orals, 30%, i de la
participació dels estudiants a les classes, 10%.

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que

 es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa
nota.

Un alumne es considera que està "No Presentat" a l' assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No Presentat".
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Avaluació. Proves escrites 8 0,32 2, 4
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