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UN SISTEMA 
MUNDIAL 

LA 
GLOBALITZACIÓ 

• Globalització: interdepèndencia econòmica, política, social i cultural 
de tots els països del món.  
• Característiques: 
– Té una cobertura mundial. 
– És immediata.  
– Té una base econòmica i comercial.  
– Ha transformat les bases de la societat (les formes de produir, de 
governar i de viure). 
– Ha creat una consciència mediambiental i social mundial. 

LA 
GLOBALITZACIÓ 
ECONÒMICA 

• Característiques de l’economia global: 
– Concentració del capital i formació de grans empreses. 
– Defensa de la lliure competència. 
– Facilitat de moviment dels capitals que tenen les borses mundials. 
• Tres grans centres de poder (els EUA, la UE i el Japó) i alguns 
centres secundaris (Austràlia, l'Índia, la Xina i el Brasil). 

LA 
GLOBALITZACIÓ 
EN LA MANERA 

DE VIURE 

VIDA 
QUOTIDIANA I 
GLOBALITZACIÓ 

• La globalització, present en la nostra vida quotidiana:  
– El comerç global, amb l'ajut de la publicitat, facilita que es 
consumeixin els mateixos productes arreu del món. 
– La ciència i la cultura també s'ha globalitzat, i els nous avenços o les 
obres més recents són adoptats o coneguts arreu. 

RISCOS DE LA 
GLOBALITZACIÓ 

• Greus amenaces de la globalització: 
– Propagació de malalties: la millora de les comunicacions augmenta 
el risc de contagi de certes malalties que s'han convertit en un 
problema mundial (ex. la sida). 
– Terrorisme: actuació de grups organitzats violents, que rebutgen 
l’ordre polític i social mundial i intenten imposar els seus objectius amb 
actes terroristes. 

TECNOLOGIA, 
COMUNICACIÓ I 
GLOBALITZACIÓ 

DESENVOLUPA-
MENT 
TECNOLÒGIC I 
ECONOMIA 

• La investigació científica i tecnològica i les seves aplicacions han fet 
créixer l’economia mundial. 
• La inversió en investigació i innovació és molt costosa, però. Els 
països més desenvolupats destinen al voltant del 3% del PIB a la 
investigació tecnològica. Hi ha grans diferències en inversió d’aquest 
tipus entre països desenvolupats i països subdesenvolupats. 
• Quan una empresa fa una innovació, la patenta i tots aquells que 
volen utilitzar la nova tècnica han de pagar per poder-los aplicar. 
Les patents són una bona font d’ingressos. 

COMUNICACIÓ, 
INFORMACIÓ I 
DESENVOLUPA-
MENT 

• El desenvolupament de la informàtica i de les telecomunicacions ha 
possibilitat la creació de les autopistes de la informació, que han 
interconnectat el món i permeten un enorme transvasament 
d'informació. 
• Dins de les autopistes de la informació, la xarxa més utilitzada 
és Internet. 

UN MÓN 
TELEVISIU 

• La televisió és, ara, el mitjà d'informació i entreteniment principal. 
• Qualsevol fet que passa al món, el podem “contemplar” a la televisió. 
• La televisió per satèl·lit permet veure programes de molts països. 
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GLOBALITZACIÓ I 

DESIGUALTAT 

INDICADORS DE 
DESENVOLUPA-
MENT 

• Indicadors de desenvolupament d'un país més utilitzats: 
– Producte Interior Brut (PIB) 
– PIB real per habitant 
– Índex de Desenvolupament Humà (IDH). 
• Altres dos indicadors: 
– Consum de calories: nombre de persones que consumeixen per sobre 
o per sota del mínim necessari (2400 calories diàries). Al món hi ha uns 
850 milions de persones insuficientment alimentades. 
– Línia de Pobresa Humana (LPH): permet saber quantes persones 
viuen en un país amb menys diners del mínim imprescindible. 

L’ACCÉS 
DESIGUAL A LA 
RIQUESA AL 
MÓN 

• L'economia global crea grans desigualtats al món: 
– Els Estats Units, el Canadà, el Japó i la Unió Europea dominen 
l'economia mundial. La renda per habitant i any: uns 35000 dòlars. 
– Altres  llocs viuen a la misèria, amb renda inferior a 1000 dòlars. 

L’ACCÉS 
DESIGUAL AL 
BENESTAR 

• Augmenten les diferències entre els països rics i els països pobres.  
A més del PIB per habitant, hi ha uns altres dos indicadors bàsics per 
comprendre les desigualtats entre països rics i pobres: l'esperança de 
vida (78 anys i 53 anys respectivament) i l'accés a l'educació 
(desigualtat d’oportunitats abismal). 

LA FAM I LA 
SOBREALI-
MENTACIÓ 

• La fam és un dels problemes greus del món. Més de 850 milions de 
persones passen fam al món. 
• La fam està provocada per: 
– Causes naturals: sequeres, inundacions, glaçades, plagues, etc. 
– Causes humanes: guerres, decisions polítiques i econòmiques, etc. 

CAUSES DE LA 
DESIGUALTAT 
EN UN MÓN 

GLOBALITZAT 

CAUSES DE LA 
DESIGUALTAT 

• Les causes principals de l'existència de països subdesenvolupats són: 
– Els desequilibris demogràfics: la natalitat alta dóna lloc a una 
població jove creixent que no té feina i que intenta emigrar. 
– La descolonització: es va donar en estats nous amb pocs mitjans i 
amb una població poc preparada. Aquests països han patit el domini 
econòmic de les seves antigues metròpolis i guerres inacabables. 
– El deute extern: el comerç desigual amb els països desenvolupats del 
nord endeuta els països pobres del sud. 

MESURES DE 
FUTUR 

• La humanitat és conscient de la desigualtat que hi ha entre el món ric 
i el pobre. Diferents sectors polítics i organitzacions proposen mesures 
per superar la pobresa: 
– Condonar o anul·lar el deute extern dels estats més pobres. 
– Dedicar el 0,7% de la Renda Nacional Bruta dels països rics per 
ajudar-los a desenvolupar-se. 
– Establir un comerç just perquè els productors dels països pobres 
rebin un preu adequat pels seus productes. 

 


