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Al final de cada lliC6s'indica (entre par€mtesis i de forma abreujada) la
bibliografia necessana per a estudiar-la; al final del programa

s'especifica la referencia de cada llibre.

PRIMERA PART: LA NECESSITAT DE REGULAR EL MERCAT. LES

CONTRADICCIONS SOCIALS

1. El període d'entreguertes. El sorgiment d'un noy model m
creixement econ0mic
-Repercussions del conflicte
-La inestabilitat economica deIs anys 20
-La crisi nord-americana del 1929

-La depressi6 deIs anys trenta

-Diferents reaccions davant deIs problemes causats per la depressi6
(ALDCROFT, caps. 2 i 3; HOBSBAWM, cap.3)

2. El trencawent de l'ecgnomia de mercat i la p]ªpj1jcaciÓ
centralii2ada
-L'economia de hi Rússia sovietica en els anys vint

-La col.lectivitzaci6 de 1'agricultura

-Plans Quinquennals i industrialització accelerada en els anys
trenta

(lectura TELLO)

3. La Segona Guerra Mundial ieJs anvs de la reconstrncciÓ
-EIs aspectes economics de la guerra
-L'establiment d'un nou marc institucional: els acords de Bretton
Woods i el GATI.
-La reconstrucció de l'activitat economica

(ALDCROFT, cap. 4)



SEGONA PART: ESTAT, MERCAT 1CREIXEMENT INTENSIU

4. L'econowja int.ernaCÍOuaJ.I947-1972

-La recuperaci6 economica i les noves bases del creixement
-Recuperaci6 i creixement del comer e internacional
(HOBSBAWM, cap. IX)

5. Creixewent idesi@.altats en l'economja mundial. 1950-1972

-Les economies avancades
-Les economies del "camp socialista"

-Les economies deIs parsos en vies de desenvolupament
(MADDISON, pp. 121-139 i HOBSBAWM, cap.IX)

6. Nous desffl'01Uibris i crisi delmodel de postauerrn.
-La fí del creixement de postguerra

-Les economies avancades davant la nova situació
-La mundialització de l'economia
-El Tercer M6n i la crisi

-La erisi de les economies planificades

(BERZOSA,pp. 29-69 i 475-507)
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Com a complement a les c1asse teoriques es realitzaran durant el

semestre 14 classes practiques, 7 corresponents a la Historia Economica
Mundial 1 i 7 a la 11.

(Departament d'Economia i Historia Economica).


