
 
PROGRAMA D’ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL 
 
Curs 2003-2004 
Grups 50 i 60 (Diplomatura en Ciències Empresarials) 
 
Professor: Albert Puig. Departament d’Economia Aplicada 
 
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 la part d'Economia Mundial  analitzem les forces que van entrellaçant les economies (el comerç, els 
processos d'integració, la difussió tecnològica i els mercats financers entre altres) i les que tendeixen a separar-les (la 
disparitat dels nivells de desenvolupament, la volatilitat canviària i els diferents ritmes demogràfics entre altres). La part 
d’Economia Espanyola es dedica a aplicar a una realitat concreta algunes de les eines fonamentals de l’anàlisi 
econòmic aplicat. La comprensió d'aquestes realitats, tant de la globalització de l’economia mundial com de l’economia 
espanyola en aquest entorn globalitzat, és crític per 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, asequible i atractiu. 
 
Instruments per l’anàlisi de l’Economia aplicada: Conceptes macroeconòmics bàsics.  Tractament elemental de 
les variables econòmiques i comparacions temporals i espaials. La balança de pagaments. 
 
Bibliografia bàsica 
 
Parts I, IV i V de MUÑOZ, C. (2000), Las Cuentas de la Nación. Introducción a la economía aplicada, Editorial 
Civitas, segona edició. 
 
 
PROGRAMA D’ECONOMIA MUNDIAL 
 
Tema 1. Introducció a l’economia mundial: Les principals transformacions de l’economia mundial al segle XX. 
L’estat de l’economia mundial. El creixement econòmic i el desenvolupament. La globalització econòmica. 
 
Alonso (1, 2, 3 i 4); Tugores (1 i 8); Vidal Villa (6, 8, 22 i 26) 
 
Tema 2. El comerç internacional: Teoria bàsica del comerç internacional. Política comercial i debat lliure comerç 
versus proteccionisme. Indicadors de comerç internacional i resultats. El marc institucional: la OMC. 
 
Alonso (7); Tugores ( 2 i 3); Vidal Villa (23 i 27) 
 
Tema 3. La internacionalització de les empreses i la inversió estrangera directa: El procés 
d’internacionalització de la producció. Explicacions teòriques. Les estratègies d’internacionalització de les 
empreses multinacionals. Efectes de la IED. 
 
Alonso (9); Vidal Villa (19) 
 
Tema 4. Les finances internacionals: Tipus de canvi i sistemes de paritats. Els fluxes financers internacionals. El 
deute extern. La globalització financera. Les crisis monetàries. 
 
Alonso (10); Tugores (4 i 5); Vidal Villa (24) 
 
Tema 5. La integració Econòmica: Concepte i formes d’integració. Efectes de la integració comercial. El procés 
d’integració a Europa. La integració monetària. L’ampliació de la Unió Europea. 
 
Alonso (8); Tugores (6 i 7); Vidal Villa (20) 
 
Bibliografia bàsica 
 
-ALONSO, J.A. (Director) (2000), Diez lecciones sobre la Economía Mundial, Editorial Civitas. 
-TUGORES, J. (2002), Economía Internacional, globalización e integración económica, Editorial McGraw-Hill, 
cinquena edició. 
-VIDAL VILLA, J.M. i MARTINEZ PEINADO, J. (Coordinadors) (2001), Economía Mundial, Editorial McGraw-Hill, 
segona edició. 



 
 
PROGRAMA D’ECONOMIA ESPANYOLA 
 
Tema 1. Introducció a l’economia espanyola: L’economia de la dictadura. L’economia durant la transició 
política. La incorporació a la Unió Europea. 
 
García Delgado (1 i 2); Ralló (1, 17 i 18); Vallés (1, 2 i 3) 
 
Tema 2. El sector exterior: El deficit comercial i la competitivitat de l’economia espanyola. La compte corrent i la 
compte de capital. La compta financera i la inversió estrangera. 
 
García Delgado (16); Ralló (15); Vallés (8) 
 
Tema 3. Població, ocupació i atur: Aspectes demogràfics. Les estadístiques laborals a Espanya. La població 
activa. Activitat productiva i ocupació. L’atur i les seves causes. La política d’ocupació. 
 
García Delgado (11); Ralló (3 i 4); Vallés (5) 
 
Tema 4. El sector públic: Organització del sector públic espanyol. Les transformacions del sector públic a 
Espanya. La hisenda pública. Les empreses públiques i la política de privatitzacions. 
 
García Delgado (13); Ralló (16); Vallés (19) 
 
Tema 5. La distribució de la renda: La distribució funcional de la renda. La distribució personal de la renda. La 
distribució territorial de la renda. 
 
García Delgado (14 i 15); Ralló (19); Vallés (9 i 10) 
 
Tema 6. El sector financer: El sistema financer i el sistema econòmic. Funcions del sistema financer. 
Components del sistema financer. Institucions financeres a Espanya. Mercats financers a Espanya 
 
García Delgado (12); Ralló (14); Vallés (18) 
 
Bibliografia bàsica 
 
-GARCIA DELGADO, J.L. (Director) (2001), Lecciones de economía española, Editorial Civitas, cinquena edició. 
-RALLO, A., GUZMAN, J. & SANTOS, F.J. (Coordinadors) (2001), Curso de estructura económica española, 
Editorial Pirámide. 
-VALLES, J. (Coordinador) (1997), Economía española, Editorial McGraw-Hill. 
 
 
Horaris de tutories (Despatx 0224) 
 
Primer quatrimestre: Dilluns de 17 a 19 i divendres de 18 a 20 
Segon quatrimestre: Dilluns de 15’45 a 16’45, dimarts de 18’45 a 19’45 i divendres de 17 a 19 
 
Normes d'avaluació 
 
L’avaluació de l’assignatura s’efectuarà mitjançant la realització d’un examen final en dues convocatòries (juny i 
setembre). Al mes de febrer es realitzarà un examen parcial alliberador a partir d’una qualificació de 4 de la part del 
programa que s’hagi fet fins aquell moment. Els examens de juny i setembre tindran dues parts: una part amb 
preguntes corresponents a la matèria del primer quatrimestre (primer parcial) i una part amb preguntes corresponents 
a la matèria del segon quatrimestre (li direm segon parcial). En cada una de les convocatòries només t’hauràs 
d’examinar d’aquelles parts que no hagis alliberat. 
 
Per superar l’assignatura cal complir dues condicions: a) haver obtingut un mínim de 4 punts en cada un dels parcials 
i; b) que la mitja dels dos parcials superi els 5 punts. Si no s’acompleixen les dues condicions l’assignatura quedarà 
suspesa en la seva totalitat pel proper curs. 


	PROGRAMA D’ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
	Bibliografia bàsica
	PROGRAMA D’ECONOMIA MUNDIAL
	Bibliografia bàsica
	PROGRAMA D’ECONOMIA ESPANYOLA
	Tema 2. El sector exterior: El deficit comercial 
	Bibliografia bàsica
	Horaris de tutories (Despatx 0224)
	
	
	Normes d'avaluació




