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Facultat d’Economia i Empresa Universitat Autònoma de Barcelona 
Història Econòmica Mundial 25025 Campus de Bellaterra 

24786 Campus Sabadell  
 
 
 

Campus Sabadell Horari Professor/a 
Grups Empresarials   
10 (Teoría) L y X 10,00-11,30 A. Toniolo 
10 (Prácticas) X 11,30-12,30 Ll. Virós 
20 (Teoría) L 11,30-13,00; X 08,30-10,00  A. Toniolo 
20 (Prácticas) X 12,30-13,30 Ll. Virós 
50 (Teoría) L y M 16,30-18,00 E. Serrano 
50 (Prácticas) M 15,30-16,30 E. Serrano 
60 (Teoría) L 18,00-19,30; X 16,30-18,00 E. Serrano 
60 (Prácticas) X 15,30-16,30 E. Serrano 

 
 
 

Professor Tutories Despatx Telèfon E-Mail 
Alberta Toniolo L     9,00-10,00 

X   11,30-13,30 
S-225 93 7287708 Alberta.Toniolo@uab.cat 

Eloy Serrano L  15,30-16,30 
M y X  18,00-19,00 

S-225 93 7287708 Eloy.Serrano@uab.cat 

Lluís Virós X 10,00-11,30 S-225 93 7287708 Lluis.Viros@uab.cat 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
El curs d’Història Econòmica Mundial té per objectius principals:  
1. Proporcionar a l’estudiant el coneixement sobre què s’entén per creixement econòmic, 
quins són els factors determinants del creixement (recursos naturals, població, tecnologia, 
capital, institucions) i com es relacionen aquests factors.  
2. Situar històricament el conjunt de factors i la seva articulació per conèixer les 
característiques i l’evolució del sistema econòmic predominant en l’actualitat, el capitalista, 
en termes de nivells de vida, producció i organització.  
3. Analitzar els processos de canvi, evidenciant  els aspectes estructurals. En aquest sentit, els 
temes s’articulen mitjançant tres eixos argumentals relatius als segles XIX i XX: els models de 
creixement, els fluxos econòmics i demogràfics, les disparitats econòmiques entre àrees 
geogràfiques i països.  
4. Proporcionar als alumnes unes referències bàsiques sobre els antecedents històrics de 
l’actual sistema de relacions econòmiques internacionals i de la creixement integració i 
interdependència dels mercats a escala mundial.  
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DESCRIPTOR OFICIAL DE L’ASSIGNATURA 
 
La primera part del curs d’Història Econòmica Mundial s’enceta amb els canvis estructurals 
impulsats per la Primera Revolució Industrial, per arribar a evidenciar les repercussions del 
nou capitalisme industrial sobre el sistema de divisió internacional del treball (1860-1913). La 
segona part aborda la fase de crisi del model de creixement extensiu basat en els paradigmes 
econòmics del primer capitalisme industrial i de les temptatives per superar els seus límits 
(1875-1945). La tercera part analitza les transformacions experimentades per el sistema 
capitalista entre 1945 i 1971, destacant els mecanismes de funcionament de l’ordre econòmic 
mundial sorgit dels Acords de Bretton Woods. La quarta i darrera part del programa se centra 
en les respostes estructurals de l’economia internacional davant de la crisi de 1973-1983, 
posant èmfasi en la nova articulació del sistema mundial d’intercanvis durant les darreres 
dècades (1985-2009). 
 
 
TEMARI  DETALLAT  DELS CONTINGUTS 
 
 
PRIMERA PART: EL CREIXEMENT ECONÒMIC I L’AMPLIACIÓ DELS MERCATS 
EN LA PRIMERA FASE DEL CAPITALISME INDUSTRIAL (SEGLE XIX) 
 
1. Industrialització capitalista en el segle XIX 
1.1. Els canvis estructurals en l’economia i la demografia. 
1.2. La difusió del procés d’industrialització a Europa: models regionals i estatals. 
 
2. Capitalisme industrial i economia internacional 
2.1. El nou sistema de divisió internacional del treball. 
2.2. El sorgiment de noves potències industrials fora d’Europa: els EUA i el Japó. 

 
 

SEGONA PART: LES CONTRADICCIONS DEL MODEL DE CREIXEMENT I LA 
NECESSITAT DE REGULAR ELS  MERCATS (1870-1945) 
 
3. Problemes conjunturals i estructurals de l’economia capitalista 
3.1. La depressió finisecular i les respostes de les economies nacionals. 
3.2  La Primera Guerra Mundial i les seves repercussions. 
4.   La crisi definitiva del capitalisme liberal tradicional 
 
4.1. La gestació i l’esclat de la Gran Depressió de 1929-1933. 
4.2. Les reaccions davant l’enfonsament del sistema. 
4.3. La Segona Guerra Mundial (1939-1945): una interpretació econòmica del conflicte. 
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TERCERA PART:  ESTAT, MERCAT I CREIXEMENT INTENSIU ENTRE 1950-1973. 
 
5.   La reconstrucció postbèl·lica i les bases d’un nou ordre mundial 
5.1. La intervenció financera nord-americana i la recuperació econòmica d’Europa Occidental i 
Japó. 
5.2. Els Acords de Bretton Woods i el nou sistema de relacions internacionals entre economies 
de mercat. 
 
6.    L’època daurada del capitalisme liberal 
6.1. Les economies capitalistes avançades. 
6.2. Coordenades i característiques dels fluxos econòmics internacionals. 
 
 
QUARTA PART: LA RELOCALITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA I LA DESREGULACIÓ 
DELS MERCATS (1973-2009) 
 
7.    La ruptura dels equilibris de la segona postguerra: la “dècada perduda” (1973-83) 
7.1 La crisi estructural de 1973-1983 i les reaccions dels països de la OCDE. 
7.2 La crisi del deute d’Amèrica Llatina durant els anys vuitanta. 
 
8.   La globalització i el mapa de l’economia mundial durant els darrers 25 anys (1984-2009) 
8.1. Els paradigmes polítics i tecnològics. 
8.2. La Triada i els Països de Nova Industrialització. 
  
 
 
METODOLOGIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA - 
ITINERARI DE DOCÈNCIA TUTORITZADA (DT) 
 
En el Campus de Sabadell (diplomatura de Ciències Empresarials) l’assignatura té 6 crèdits, 
repartits de la manera següent: classes de Teoria (T) que inclouen 3 itineraris individuals 
d’estudi per preparar segons els criteris específics de la Docència Tutoritzada= 4,5 crèdits de 
teoria i classes de Pràctiques (P)= 1,5 crèdits. 
 

A fi d’estimular l’interès dels estudiants, fonamentar l’aprenentatge individual i la 
propensió al treball en grup, l’itinerari d’estudi DT està basat en:  

  
- la continuïtat en l’assistència a les classes de teoria i de pràctiques;  
- l’avaluació continuada de la preparació sobre els temes tractats en les classes de teoria; 
- la profundització de tres grans temes transversals al programa d’història econòmica: 

-  La modernització de la població mundial (segles XIX-XX) 
-  La paràbola de les economies socialistes de planificació centralitzada (1917-1989) 
-  Les tres fases de mundialització de l’economia (segles XIX-XX).  
 

En aquesta opció (Itineraris d’Estudi DT), l’estudiant haurà de preparar: 
 
- Els temes presentats i discutits durant les classes de teoria (veure el temari detallat). 
La verificació de l’estudi realitzat tindrà lloc en tres sessions fixades entre març i final de maig 
de 2010. 
 
- Els tres temes d’història econòmica transversals al programa. El treball seguirà un guió 
coordinat pel docent i que inclou unes lectures complementàries, uns exercicis de redacció i 
algunes tasques de recerca bibliogràfica i per Internet.  



 

 

 

4

La verificació del treball realitzat individualment es farà durant les classes de 
pràctiques que tindran lloc entre març i maig de 2010.  
 
La realització de les sessions de teoria i pràctiques i la participació a les classes constituiran les 
bases sobre les quals el/s professor/s podrà/an avaluar cada alumne durant el semestre. Per 
ulteriors explicacions sobre els criteris d’aquesta avaluació es vegi la  Modalitat A d’examen i 
avaluació pels estudiants amb assistència continuada a la Docència Tutoritzada, en l’apartat 
del programa  NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS. 
 
 
BIBLIOGRAFIA I MATERIALS D’ESTUDI OBLIGATORIS  
 
 
Manual bàsic de referència: G. Feliu- C. Sudrià, Introducció a la història econòmica mundial, 
Valencia, 2006, caps. 3-22. 
 
Dossier A Classes DT: La modernització de la població mundial (segles XIX-XX). 
Dossier B Classes DT: La paràbola de les economies socialistes de planificació centralitzada 
(1917-1991). 
Dossier C Classes DT: Les tres fases de mundialització de l‘ economia (segles XIX-XX). 
 
BIBLIOGRAFIA I MATERIALS COMPLEMENTARIS  
  
Altres manuals de referència: 
- F. Comín, M. Hernández, E. Llopis (eds.), Historia Económica Mundial, siglos XIX-XX, 
Barcelona, 2005 
- V. Zamagni, Historia económica de la Europa contemporánea, Barcelona, 2001 
- M.I. Barbero, R.L. Berenblum., F.R. García Molina,  J.R.E. Saborido, Historia económica y 
social general, Buenos Aires, 2001. 
 
 
NORMES D’AVALUACIÓ I D’EXAMEN 
 
Itinerari d’Estudi DT: la finalitat de les proves és verificar si l’estudiant: 
1. ha adquirit els coneixements teòrics i pràctics dels continguts de l’assignatura; 
2. ha desenvolupat de manera contínua el procés d’aprenentatge programat en el decurs del 

semestre; 
3. ha millorat les seves capacitats en relació amb l’auto-aprenentatge, la comprensió de textos, 

l’expressió escrita i oral i la capacitat de treballar en grup.  
 
 
Els tres objectius hauran de ser assolit mitjançant l’assistència a les classes de teoria i de 
pràctiques, la realització del treball i dels exercicis programats en l’àmbit del Itinerari d’Estudi 
DT durant el semestre (Modalitat A). 
 
Els estudiants que no participin a l’Itinerari d’Estudi DT, o que no compleixin les tasques 
programades, o que no obtinguin els resultats establerts, hauran de preparar el programa amb 
l’estudi del manual bàsic de referència  (G. Feliu- C. Sudrià, Introducció a la història econòmica 
mundial, València-Barcelona, 2006, caps. 3-22).(Modalitat B). 
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En síntesi, s’ofereixen dues modalitats (A i B) d’avaluació: 

 

MODALITAT A d’avaluació dels estudiants amb assistència continuada a les classes de teoria i 
de pràctiques i amb preparació específica del Itinerari d’Estudi DT. Això comporta: 
  
 En les classes de teoria:  
Tres exercicis test de verificació - en les dates que indicarà el professorat - sobre els temes 
explicats en les classes de teoria: cada exercici tindrà 10 preguntes i puntuarà 0,2 punts per 
cada resposta correcta;  nota màxima 2 punts (total 6 punts pels 3 exercicis).  
 En les classes de pràctica de l’Itinerari DT:  
Resolució a l’aula, mitjançant el treball en grup, d’uns exercicis referents als 3 temes de 
l’Itinerari d’Estudi DT: nota màxima de 1,35 punts per cada tema desenvolupat. Nota màxima 
total de 4 punts. 
 
 
EN FINALITZAR TOTES LES SESSIONS DE PROVES PARCIALS, ELS ALUMNES QUE 
HAGIN OBTINGUT UNA NOTA IGUAL O SUPERIOR A 6,0 PUNTS TINDRAN APROVADA 
L’ASSIGNATURA I NO HAURAN DE PRESENTAR-SE A LES CONVOCATÒRIES OFICIALS 
D’EXAMEN.  
 
ELS ESTUDIANTS QUE HAGIN OBTINGUT UNA NOTA INFERIOR A 6,0 PUNTS 
HAURAN DE PRESENTAR-SE A L’EXAMEN OFICIAL SEGONS LA MODALITAT B.  
 
 
MODALITAT B d’examen i avaluació per a tots els estudiants que no compleixin els requisits 
de la Modalitat A (incloent la no obtenció de la nota mínima necessària per a l’avaluació 
continuada). 
 
En les proves oficials que corresponen a les dues convocatòries d’examen 
(Campus de Bellaterra: 21 de gener i 6 de juliol de 2010; Campus de Sabadell: 15 de juny i 9 de 
setembre de 2010): 
 
− un exercici test de 15 preguntes sobre els continguts temàtics de l’assignatura (classes 

de teoria i manual obligatori): puntuació por cada resposta correcta, 0,30 punts: total nota 
màxima 4,5 punts; 
− dos exercicis de pràctiques de l’Itinerari d’Estudi DT: 1,0 punt por cada exercici: total 

nota màxima 2,0 punts; 
− dues preguntes sobre temes tractats en el manual bàsic de referència; nota màxima per 

cada resposta 1,75 punts; nota total màxima 3,5 punts. 
 

 


