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ECONOMIA  MUNDIAL 
 
Tema 1. Introducció 
 
El procés de formació de l'economia mundial: orígens del comerç internacional. La formació dels imperis 
colonials. L'hegemonia britànica i l'era del lliurecanvisme. Lliurecanvisme vs. proteccionisme. 
 
Tema 2. L'ordre econòmic mundial posterior a la Segona Guerra 
Mundial 
 
L'onada expansiva (1950-1970). Factors determinants del creixement. El sistema monetari internacional. 
El GATT. La internacionalització del capital. Les empreses multinacionals. El paper de l'estat a 
l'economia. El subdesenvolupament. 
 
Tema 3. La crisi econòmica mundial 
 
La crisi de 1973. Les polítiques d'ajust positiu a la crisi. El segon "xoc" del petroli (1979). La política 
econòmica de l'administració Reagan. La problemàtica del deute extern. Reconversió industrial i 
desmantellament de l'estat del benestar. 
 
 
Tema 4. El mòn actual 
 
Els desequilibris Nord-sud. L'atur i creixement. Globalització. Integració. Els pols d'economia mundial. 
 
 
ECONOMIA ESPANYOLA 
 
Tema 5. Del pla d'estabilització a la crisi econòmica 
 
L'esgotament de la via autàrquica. El pla d'estabilització i l'obertura a l'exterior. Trets específics del model 
econòmic dels 60 i dels primers 70. Els nous mecanismes d'equilibri amb l'exterior. La política econòmica. 
Disfuncionalitats del model. 
 
Tema 6. La crisi econòmica 
 
Crisi i transició democràtica. Els factors diferencials de la crisi a Espanya. La institucionalització 
democràtica. Els Pactes de la Moncloa. Les polítiques d'ajust. L'impacte de la segona crisi. El triomf del 
PSOE. Reconversió industrial i desequilibris. 
 
 
Tema 7. L'adhesió a la CE 
 
La CE i les polítiques comunitàries. L'impacte d'un procés d'integració econòmica. El tractat d'adhesió i la 
reforma de la CE. Mercat comú vs. Mercat únic. Espanya en el context comunitari. 
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Tema 8. La reactivació econòmica 
 
Recuperació econòmica mundial i primers anys de la integració a la CE. Les macromagnituts. L'estat del 
benestar: pressió fiscal, despesa pública i dèficit públic. Política monetària i tipus d'interès. Balança de 
pagaments i sobrevaloració de la pesseta. Comerç exterior i inversió estrangera. Mercat de treball i 
ocupació. 
 
Tema 9. La situació actual 
 
El context internacional: EUA, Japó i CE. Vulnerabilitat de l'economia espanyola i globalització de 
l'economia mundial: recessió, crisi, desindustrialització i atur. Balança de pagaments: devaluació i tipus 
d'interès. Integració o desintegració europea? Cap a un futur incert. 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
 
S'editaran al llarg del curs una sèrie de lectures bàsiques. 
 
Caldrà consultar, també, les col·leccions de diferents revistes, principalment, Información Comercial 
Española, del Ministerio de Economia y Hacienda, Investigaciones  Económicas, de la Fundació 
Empresa Pública; Papeles de Economia Española, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; 
Agricultura y Sociedad, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; L'Informe anual, del Banco de 
España; i Economia Industrial, del Ministerio de Industria y Energia. 
 
 
EXAMENS 
 
 
Es valorarà la comprensió dels temes donats i, en especial, la consolidació dels conceptes bàsics. 
 
 
  
 
 
 
 
 


