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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 (del 1 al 7) 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 (del 8 al 11) 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. 
 
 
Temari 
 
Tema 1. Instruments per l’anàlisi econòmic. Conceptes econòmics bàsics. Indicadors econòmics. 
Macroeconomia d’una economia oberta. Balança de pagaments i equilibri extern. Tipus de canvi. 
 
Tema 2. Radiografia de l’economia mundial. L’economia mundial en el segle XX. La globalització 
econòmica. Creixement, canvi estructural i desenvolupament. Les economies emergents. 
 
Tema 3. La integració econòmica. La integració dels mercats. La integració de les polítiques 
econòmiques. Blocs comercials i regionalisme. La integració europea. 
 
Tema 4. La base material de l’economia mundial. La dinàmica demogràfica. Els recursos naturals 
 
Tema 5. El comerç internacional. El marc normatiu. La teoria del comerç i de la protecció. Les 
principals característiques del comerç internacional. Obertura comercial i creixement econòmic. 
 
Tema 6. La inversió estrangera i les empreses multinacionals. Teories de la inversió estrangera 
directa. Evolució i estructura de la IED al Mon. Els efectes de la IED. Estratègies d’internacionalització 
empresarial. 
 
Tema 7. Els mercats financers internacionals. Evolució dels mercats financers internacionals. Crisis 
monetàries i financeres. Les institucions financeres internacionals. 
 
Tema 8. La transformació estructural de l’economia espanyola. Canvis en el patró de creixement. 
Les transformacions en l’estructura productiva. La distribució de la renda 
 
Tema 9. L’estructura sectorial.  Agricultura: evolució, productivitat i política agrària. Indústria: 
característiques, evolució i política industrial. Serveis: evolució, característiques especifiques i 
productivitat. 
 
Tema 10. El sector exterior. La balança de pagaments espanyola. Els determinants de la competitivitat 
internacional. Els efectes de l’ampliació de la Unió Europea. 



 
Tema 11. L’entorn institucional. El mercat de treball. El mercat de capitals. El sector públic. 
 
 
Bibliografia bàsica 
 
ALONSO, J.A. (Director) (2005), Lecciones sobre economía mundial, segona edició, Editorial Thomson 
– Civitas. 
 
GARCIA DELGADO, J.L. i MYRO, R. (Directors) (2005), Lecciones de economía española, sèptima 
edició, Editorial Thomson - Civitas. 
 
LLADOS, J.; TORRENT, J. i VILASECA, J. (2005), Análisis de la economía española, Editorial UOC. 
 
REQUEIJO, J. (2006), Economía Mundial, tercera edició, Editorial McGraw-Hill. 
 
 
Avaluació 
 
L’avaluació s’efectuarà mitjançant la realització d’un examen final en dues convocatòries (juny i setembre). 
Al mes de febrer es realitzarà un examen parcial de la part del programa que s’hagi fet fins aquell moment. 
A més a més, al llarg de cada un dels dos quadrimestres es plantejarà la realització de diverses proves així 
com la d’algunes pràctiques que permetran acumular alguns punts a sumar en la nota final de l’assignatura. 


