
EdiflciB

08193 BcIblcm (B"",Iona). Spoi.

Td.:(3)S811680

Fu:(3)S812292

T!kx: SlO4OEDUCI E

FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS

DPT. D'ECONOMIA APLICADA

PROGRAMA

Assignatura:
POLíTIQUES DE DESENVOLUPAMENT

Professorla:
Jordi Rosell

Curs: 1996-1997

....o •
•••••• IC~

·.0 ..••

U"~
\JnivmibI AuliItIam de Ban:dooa

FACUL TAT DE CI~NCIES ECONOMIQUES I EMPRESARIALS

POÚTlQUES DE DESENVOLUPAMENT

Segon Cicle / Curs 1996/1997
Prof. Jordi Rosen

I TEMARI

Tema 1.- Models i estrati!gies de desenvolupament
Els classies i el desenvolupament. El model de Harrod-Domar.
El model primari-exportador: condicions i Iimitacions. El desenvolupament cap a dins.
Transnacionalització, Intemacionalització i globalització.
Les grans decisions estrati!giques. LHurecanvisme o proteccionisme. Crelxement equilibrat vs. crelxement
desequilibrat. El capital social fIxa i les aclivitats directament productives.

Tema 2.- Come~ internacional i estrati!gies de desenvolupament
El lIoc deis paYsos en desenvolupament en el comerc; intemacional. Comerc; i desenvolupament: El
teorema de H-o i el comerc; com a "motor de crelxement". La degradació de la RRI. La teoria de l'
intercanvi desigual i els seus crlties. L'inestabilitat deis Ingressos per exportacions. El control de
mercaderies clau.

Polltiques comercials intemacionals i desenvolupament. La UNCTAD. El Sistema Generalitzat de
Preferéncies (SGP) i el PIPB. El sistema STABEX. Els intens per un Nou Ordre EconOmic Intemacional.
L' emergi!ncia d'una nova divisió intemacional del treban.

Tema 3.-lnversi6 directa, empreses transnacionals i desenvolupament.
Les empresas transnacionals i la intemacionalització del capital productiu. El paper de la inversió directa
estrangera a I'aparen productiu deis paYsas en desenvolupament. Noves formes d' intemacionalizació
de I'aparen productiu.
L'estructura productiva del paYsas en desenvolupament i les inversions estrangeres. El control deis
sectors c1aus. Las formes de la dependi!ncia productiva. Les inversions estrangeres i I'extraversió de les
economias subdesenvolupades.

Tema 4.- Politiques sectorials : El paper del sector primario
El paper de l'agriculbJra en el desenvolupament. Models de desenvolupament partint de I'atur encobert
en el sector agrario La transformaci6 de l'agriculbJra tradicional. La Revoluci6 Verda. L'agriculbJra actual:
evolució i problemes.

Tema 5.- Politiques sectorials: L'industrialitzaci6.
El model de substituci6 d'importacions (ISI) i el seu esgotament. Les experiencies socilistes: el model
Feldman-Mahalanobis. Les "industrias industrializants". El model d'industrianització exportadora (IOE)
i els Nous PaYsas Industrialitzats.

Polltiques de prom0ci6 industrial. EIs pols ipares de desenvolupament. Criteris de selecció d'inversions,
indústrias i tecnologia.

Tema 6.- La tecnologia
Els determinant del canvi tecnic. La tecnologia i el problema de I'ocupació. La discussió sobre la
tecnologia 'apropiada': la seleccl6 de tecnologia i el problema de la proporci6 deis factors.
La transferencia de tecnologia. Tecnologia i intemacionalizació del capital. El concepte de dependencia
tecnolOgica. Noves tecnologies i paYsos en desenvolupament.

Tema 7.- La recerca de models alternatius.

L'estrati!gia de las necessitats basiques. El NOEI. La "desconnexió". L'ecodesenvolupament. El
desenvolupament sostenible: significat 1implicacions prilctiques. El desenvolupament humil.

n REFER~NCIES BIBUOGRAFIQUES

Es proporcionam una Bibliografia detallada per temes.

11IAVALUACIO

Es faril un examen final per escrito

IV HORARI DE TUTORIES

Dimarts de 12:00 a 13:30 h. i Dijous de 15:00 a 16:30 h .
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Aproximadament el 40 % de les hores lectives seran de practiques. S'estlma que, a mes de
I'assistencia a classe, cal que I'alumnedediqui un minim de 3 hores a la setmana a ¡'estudi, des
del comen~ment. Cada grup de 2-3 alumnes realilzara un treball d'aplicació amb dades reals
d'una empresa o sector, al lIargde tots els temes del programa. Per a la realilzacló del treball,
caldrit familiarilzar-seamb I'ús d'algun programa d'ordinador tipus 'fullde calcur (Excel o Lotus).
Els resultats del treball hauran de ser exposats a classe.

TFMES:

PROGRAMA

RESUM TEMATIC

L'assignatura esta orientada, des d'una perspectiva empirica, a l'an81isi del comportament
economic de les empreses a partir, principalment., deIs comptes que estan obligades a elaborar
periOdicament (balan~s i estats de resultats). Pretén familiaritzar I'alumne amb I'ús de
conceptes bisics com rendibílitat, productMtat, nivell d'OCllpació, í"dex de preus, "mix"
comercial¡ i subministrar-li uns instruments per poder contestar preguntes com: Quines són les
causes rellevants de la variació observada en la rendibilitat de I'empresa "A"? ¿En quina
mesura ha influIt cada una d'aquestes causes? ¿Ha millorat la productivitat envers el penode
anterior? ¿Com ha influit aquest fet en el resultat economic (en la taxa de marge, p.e. )? ¿Per
que ha augmentat (ho ha disminuit) la produetivitat respecte a I'any passat? ¿S'observa que
I'empresa "A" té una productivitat més alta (o més baixa) que I'empresa "B"? ¿En quant a
millorat la produetivitat del sector alimentari espanyol durant el darrer any? ¿L'increment
salarial del sector de transformats metatics ha estat relativament superior o inferior a
I'increment de la seva produetivitat ?

Pre-requisits:

L'orie~' traclament adoptat no pressuposa altres coneixements previs que els propis d'un
_________ Ciencies Economiques (ADE o ECO), encara que, el fet que l'alumne estigui

- 'liarilzatamb la utililzacióI Interpretació d'estats financers facilitara el segulment
Per exemple, haver cursat previament: "Análisi d'Estats Financers" (alumnes de
'con6mIco-Financerade /'Empresa" (alumnes de ECO) . O bé lIegirpréviament
1 sobre el tema, com: URIAS, Jesús (1991) Análisis de Estados Financieros,

l. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ D'UNA EMPRESA DES DE L'EXTERIOR: FONTS
D'INFORMACIÓ BÁSICA

1.1 El BALANC;: DESIlUACIÓ:estructura estandard; criteris implícits; interpretació.
1.2. El COMPTEDERESULTATS:estructura estandard; costos unitaris I costos imputats;
1.3 La perspectiva de l'analisi externa: objectius; possibilitats; limitacions.

2. QUADRE DE VARIABLES ECONÓMICO-COMPT ABLES PER A L'ANÁLISI

2.1 Variables normalitzades per al BALANC;:; variables compostes; "ratios" basiques.
2.2 Traducció/resum d'un balan~, en termes de les variables definides.
2.3 Variables normalitzades per a I'ESTATDERESULTATS;
2.4 Traducció/resum d'un estat de resultats, en termes de les variables definides
2.5 EIs actius i resultats aliens a I'explotació
2.6 EIs resultats extraordinaris

3. AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT ECONÓMIC : LA TAXA DE RENDmILITAT
3.1 El concepte de rendibilitat d'una empresa, i les seves diferents versions
3.2 Models d'an81isifactorial simple de la re"dibilitat

4. ANÁLISI DINÁMICA: CANVIS EXPLICATS PER CADA VARIABLE DETERMINANT
4.1 Metode de les diferencies; meuxie deis promitjos

4.2 Metode de les taxes de variació; índex í taxa de variació d'una variable temporal;
el meuxie de les 'taxes de variaeió colltíllUa'

S. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDmILITAT, PER ETAPES (1)
S.l Limitacions deIs models d'anilisi factorial simple
S.2 La rendibilitat deis capitals propis iI'e/eete palanca
S.3 Part de la variació de la rendibilitat explicada per cada variable determinant

6. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDmILITAT,PER ET APES (11)
6.1 An81iside la rendibilitat de l'empresa
6.2 Analisi de la rendibilitat de l'explotació
6.3 Part de la variació de la rendibilitat explicada per cada variable determinant

7. MODEL D'ANÁLISI DE LA RENDmILIT AT, PER ETAPES (11I):
7.1 An81iside la taxa de marge l/el; variació explicada per cada variable determinant
7.2 Aplicació conjunta, com a model explicatiu global
7.3 Part de la variació d'una taxa de rendibilitat explicada per cada variable elemental


