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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
Economia General 
Segon cicle. Curs 2006-2007 
Professors: Lourdes Viladomiu i Artur Colom 
 
 
TEMA 1. Concepte de desenvolupament i límits del desenvolupament 
 
Creixement, desenvolupament i subdesenvolupament. Problemes de mesura del desenvolupament. 
Les desigualtats econòmiques al món: centre i perifèria vs. nord i sud. Els costos del 
desenvolupament. Els límits del desenvolupament. L’obsolescència de les tesis del creixement zero. 
Els problemes del medi ambient. El desenvolupament sostenible. El desenvolupament amb equitat. 
Desenvolupament humà. Desenvolupament local. Desenvolupament rural. 
 
TEMA 2. La gènesi del subdesenvolupament: els enfocaments analítics 
 
El subdesenvolupament com a situació natural: l’escassetat d’un factor, els cercles viciosos, les 
etapes del desenvolupament, la teoria de la difusió. L’evolució de la teoria tradicional: l’enfocament 
de la CEPAL. Desenvolupament i subdesenvolupament com a fenomen únic. L’expansió del mode 
de producció capitalista. De l’imperialisme a la teoria de la dependència. L’evolució dels 
enfocaments sobre la gènesi del subdesenvolupament. Del model primari exportador a l’ 
industrialització substitutiva d’ importacions i el model d’ exportació de manufactures. La 
competitivitat global. La recerca de models alternatius. 
 
TEMA 3. Evolució recent de l’economia mundial 
 
Trets bàsics de l’evolució recent de l’economia mundial. De la internacionalització del capital a la 
globalització de l’economia. Els centres hegemònics. Les economies emergents. La marginació dels 
països més pobres. L’explosió dels intercanvis internacionals i la nova divisió internacional del 
treball. Els mercats mundials.  Lliure canvi o proteccionisme. La mobilitat internacional dels factors 
de producció: Les relacions econòmiques, financeres i monetàries internacionals i el deute. Les 
migracions internacionals. La regionalització econòmica: els processos d’integració a escala 
mundial. Competència o complementarietat amb la globalització? La globalització i el 
subdesenvolupament.  
 
 
TEMA 4. L’entorn macroeconòmic i institucional 
 
Els desequilibris macroeconòmics: inflació i balança de pagaments. La necessitat del creixement i l’ 
ocupació. La importància creixent de la restricció externa. El problema del deute. Les polítiques 
d’estabilització i ajust. El paper de les institucions internacionals: el Fons Monetari Internacional. 
La condicionalitat i els seus efectes. Els models neoliberals vs. els esquemes intervencionistes. El 
debat sobre la intervenció pública vs. el sistema de mercat. Les economies després de l’ajust. Les 
estratègies el segle XXI. Desenvolupament amb equitat o competitivitat internacional?. 
Governabilitat y desenvolupament. 
 
TEMA 5. El finançament del desenvolupament 
 
El finançament intern: la mobilització de l’estalvi. Incentius a l’estalvi privat. L’estalvi públic: el 
sistema fiscal. La inflació com a instrument de finançament. Els recursos externs: del model de la 
doble bretxa i els préstecs a la mobilitat internacional dels fluxos financers i el seu impacte en les 
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economies perifèriques. Inversions estrangeres directes. Els programes d’ajuda. Les crítiques a 
l’ajuda. Les institucions internacionals. El deute extern: orígens, crisi i polítiques. L’impacte en el 
desenvolupament. El finançament del desenvolupament al segle XXI. 
 
Tema 7. El factor humà 
 
Població i desenvolupament: la controvèrsia actual. Educació. Les teories sobre el “capital humà”. 
L’evolució de les idees sobre el funcionament del mercat de treball als països subdesenvolupats i els 
principals paradigmes. La importància del treball excedent. Els determinants dels ingressos del 
treball. La distribució de la renda i el desenvolupament. 
 
Tema 8. Una breu panoràmica actual 
 
L’Amèrica Llatina a partir de la crisi del deute. L’ emergència de la Xina i l’ India: canvis en el 
contexte mondial. La situació de l’Àfrica subsahariana. Inestabilitat i globalització. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
Hi ha dos sistemes d’avaluació: 
 

a) Avaluació continuada. Assistència a un mínim del 75% de les classes. Fer un resum de 
quatre textos seleccionats pels professors. Un treball i la seva exposició a classe. Els temes dels 
treballs a’ acordaran amb els professors i cada estudiant buscarà la bibliografia corresponent. 

 
b) Examen final  
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Aquesta matèria està programada perquè es pugui continuar a l’assignatura de Polítiques de 
Desenvolupament, al segon semestre. 
 
 


