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Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Conèixer el nou concepte de globalització, concepte que va 
més enllà de l’àmbit estrictament econòmic, degut a la 
internacionalització de l’economia com a fenomen històric 
del sistema capitalista, i que sorgeix de forma organitzada a 
partir de la II Guerra Mundial. 

2. Reflexionar a partir de la teoria sobre l’economia política de 
la globalització. 

3. Analitzar les diferències que a nivell internacional s’estan 
produint entre la política i l l’economia, i com l’Estat que 
apareix amb la revolució industrial no serveix, en 
l’actualitat, per a la configuració d’un model de modernes 
polítiques encaminades a corregir els desequilibris que 
aquesta globalització genera. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

1. Sistemes econòmics. 
a. Valoració béns i serveis. 
b. Capitalisme i economia de mercat. 
c. Tendències del capitalisme. 
d. Les fases històriques del capitalisme. 

2. El comerç. 
a. El comerç internacional. 
b. Economies d’escala i comerç internacional. 
c. Els instruments de la política comercial. 
d. Integració relacions comercials entre països. 
e. Zones de lliure canvi i unions duaneres. 

3. Comptabilització moviments internacionals mercaderies i 
capitals. 
a. La balança de pagaments. 
b. La balança comercial. 
c. La balança de serveis. 
d. La balança de rendes. 
e. La balança de transferències. 
f. La balança per compte corrent. 



g. La balança de capitals. 
i. El compte de capital. 

ii. El compte financer. 
4. Les finances. 

a. Valoració internacional de les mercaderies. 
b. Tipus de canvi i paritats monetàries. 
c. El sistema monetari internacional. 
d. El mercat global de capitals. 
e. Els països en vies de desenvolupament: deute, estabilit-

zació i reforma. 
f. La crisi financera del 2008. 

i. Mercats financers. 
ii. Actius financers. 

5. La producció. 
a. Producció transnacional. 
b. La inversió estrangera directa (IED). 
c. Formes de penetració del capital estranger. 
d. L’impacte de la transnacionalització productiva. 

6. La globalització lliure, la globalització regulada 
a. Limitacions a la privatització o liberalització? 
b. Instruments reguladors. 
c. La globalització i el seu impacte en les fases expansiva i 

recessiva del cicle. 
7. La globalització i la societat internacional. 

a. Globalització i organismes econòmics internacionals 
(FMI, BM, OMC). 

b. Les societats front la globalització. 
c. Les veus crítiques i els moviments antiglobalització. 
d. Les vies del futur. 

8. Globalització i tercer món. 
a. Els desequilibris internacionals. 
b. Alliberament del deute. 
c. Globalització i economia informal. 
d. Institucions públiques internacionals. 

 

 



Eixos metodològics de l’assignatura 

D’acord amb els continguts de l’assignatura se seguirà una meto-
dologia amb proposicions tant positives com normatives, la qual 
cosa implica que s’analitzaran les lleis científiques de la globalit-
zació, és a dir, el que és, però també contrastant-les amb el que 
hauria de ser, malgrat els judicis de valor que tota proposició sobre 
noves formes, sobre nous models, comporta. 

 

Sistema d’avaluació 

Assistència: 
Malgrat no ser estrictament obligatòria l’assistència a classe, com 
que els coneixements en economia política són, regularment, molt 
pobres, es considera molt positiva aquesta esmentada assistència i el 
seu pes sobre l’avaluació final serà del 20%. 

Treballs: 
Hi haurà dos treballs que es comentaran a classe. Un de la globalit-
zació en general i un altre de l’impacte d’aquesta en les relacions i 
desequilibris internacionals. El seu percentatge en l’avaluació final 
serà del 40%. 
Els treballs podran fer-se individualment o en grup amb un màxim 
de dues persones. 

Proves: 
Hi haurà dues proves teòriques amb un model d’examen tipus qües-
tionari que es faran a casa. La primera a finals de març i la segona a 
finals de maig. El seu pes sobre l’avaluació final serà del 40%. 
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Recursos on-line 

Institut Nacional d’Estadística 

www.ine.es  

Banc d’Espanya 

www.bde.es  

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 

www.oecd.org  

Fons Monetari Internacional 

www.imf.org  

Banc Mundial 

www.bancomundial.org  



Unió Europea 

www.europa.eu  

Central Estadístiques Unió Europea 

www.eurostat.ec.europa.eu  

Banc Central Europeu 

www.ecb.int  
 


