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I TEMARI
Tema 1.- Models i estrat~gies de desenvolupament

Els classies I el desenvolupament. El model de Harrod-Domar.
El model primari-exportador: condicions I Iimltacions. El desenvolupament cap a dins.
Transnaclonalització, Internacionalització I globalització.
Les grans decisions estrat~lques. Uiurecanvisme o proteccionlsme. Creixement equilibrat 'IS. creixement
desequilibrat. El capital social fixa i les activitats directament productives.

Tema 2.- Comer~ internacional I estrat~gies de desenvolupament
El lJoc deis palsos en desenvolupament en el comerc¡ Internacional. Comerc¡ I desenvolupament: El
teorema de H-O I el comerc¡ com a "motor de creixement". La degradació de la RRI. La teoria de l'
Intercanvi desigual I els seus crfties. L'lnestabllitat deis Ingressos per exportacions. El control de
mercaderies clau.

Polftiques comercials Internaclonals i desenvolupament. La UNCTAD. El Sistema Generalitzat de
Prefer~ncies (SGP) iel PIPB. El sistema STABEX. Els intens per un Nou Ordre EconOmic Internacional.
L' emergencia d'una nova dMsió Internacional del treball.

Tema 3.-lnversi6 directa, empreses transnacionals i desenvolupament.
Les empresas transnacionals Ila intemaclonalització del capital productiu. El paper de la Inversló directa
estrangera a I'aparell productiu deis palsos en desenvolupament. Noves formes d' internacionalizació
de I'aparell productiu.
L'estructura productiva del palsos en desenvolupament I les Inversions estrangeres. El control deis
sectors c1aus.Les formes de la dependencia productiva. Les Inversions estrangeres i I'extraversió de les
economles subdesenvolupades.

Tema 4.- Polftiques sectorials : El paper del sector primario
El paper de I'agricultura en el desenvolupament. Models de desenvolupament partint de I'atur encobert
en el sector agrarioLa transformacló de I'agricultura tradicional. La Revolucló Verda. L'agricultura actual:
evolució i problemes.

Tema 5.- Polftiques sectorials: L'lndustrialitzaci6.
El model de substitucló d'importacions (ISI) I el seu esgotament. Les experiencies socilistes: el model
Feldman-Mahalanobls. Les "industries Industrializants". El model d'industriallització exportadora (IOE)
I els Nous Pa'fsos Industrialitzats.

Polftiques de prom0ci6 industrial. Els pols I pares de desenvolupament. Criteris de seleccló d'lnverslons,
Indústries I tecnologia.

Tema 6.- La tecnologia
Els determinant del canvi tecnlc. La tecnologla I el problema de I'ocupació. La discussió sobre la
tecnologia 'apropiada': la selecció de tecnologla I el problema de la proporció deis factors.
La transferencia de tecnologia. Tecnologia Ilnternacionalizació del capital. El concepte de dependencia
tecnolOgica. Noves tecnologles I paTsos en desenvolupamenl

Tema 7.- La recerca de models alternatlus.

L'estrat~gia de les necessitats bAsiques. El NOEI. La "desconnexió". L'ecodesenvoluparnent. El
desenvolupament sostenible: slgnificat I ImplicBcions pn\ctlques. El desenvolupament hum¡}.

U REFERENCIES BIBUOGRAFIQUES
Es proporcionarA una Bibliografia detallada par temes.

DI AVALUACI6

Es farA un examen final par escrito

iV HORARI DE TUTORIES
Dimartsde 12:00 a 13:30 h.1 Dijousde 16:00 a 17:30 h.


