Departament

d'Economia

i d'Historia

Economica

Ed::,c: B
r)~

;'1: BellJte!TJ

k)'5~:

Barcelona).

Spam

,200

FJx'.\,58120J2
Ten

'20.10 EDlCI E

Programa d'HistOria Economica Mundial 1 i

n

Curs 1994·1995
Al final de cada llicó s'indica (entre parentesis i de forma abreujada) la
bibliografia necessaria per a estudiar-la; al final del programa
s'especifica la referencia de cada llibre. El signe * indica que s'editara
un dossier complementario

HistOria Economica Mundial 1
(Industrialització capitalista)
1.

ECQPomiade !'Europa Pre-industrial
-Poblacló i recursos en la historia d'Europa
-La producció de subsisrencies: base recnica i drets de propietat
-Diversitat regional de les estructures agraries
(WRIGLEY (1) , caps. 1,2 i 3)
(WRIGLEY (2), cap. 1)

2.

Expansió ultramarina i primera fase de la industrialització
moderna (ss. XVI-XVIII)
-EIs "descobriments" i la formació deIs imperis iberics
-El comet~ colonial europeu en els segles XVII i XVIII
-Canvis en el volum i la composició de la demanda de béns de
consum
-Industries
velles i innovació tecnica: el debat sobre la revolució
industrial
(WRIGLEY (2), caps. 2 i 3)

3.

IndustriaHtzació capihdista; ~tigues

geperalS del Ptores

-Industrialització
i creixement economic: una visió de conjunt
-Noves formes d'empresa
-Formació de capital i sistema de credit
(WRIGLEY, ct1p. 5; *)

4.

Fluxos econOmicsinterpaciºDaJS en elseg1e XIX
-Principals
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-L'expansió de la inversió exterior
-Comerc exterior i polítiques comercials
-Configuració d'un sistema internacional de pagament
(KENWOOD & LOUGHEED, caps. 1 al 7)
Industrialiwu;iÓ
creixement econOmic en el sede XIX
-Diversitat del procés d'industrialització a Europa
-El creixement economic als Estats Units i Japó
-Repercusió mundial del procés d'industrialització:
EIs "pai'sos
nous" i les economies exportadores
(KENWOOD & LOUGHEED, caps. 8 i 9)
Crisi del model de creixement del segle XIX
-La depressió de final del segle XIX
-Aspectes economics de la Primera Guerra Mundial
-Repercussions del conflicte
(ALDCROFr, caps. 1 i 2; POLLARD, pp. 22-91)

i

HistOria Economica Mundial II
(L'economia mundial en el segle XX)
1.

El periode

d'entreguerres.

El sorgiment

d'nn non model de

crejwment eoonºmic
-La inestabilitat economica deIs anys 20
-La crisi nord-americana del 1929

2.

-La depressió deIs anys trenta
-Diferents reaccions davant deIs problemes causats per la depressió
(ALDCROFr, cap. 3; POLLARD, pp. 94-114)
Una eoonowja de planjfirncjó eentrlitzada
-L'economia de la Rússia soviética en els anys vint
-La col.lectivització de l'agricultura
-Plans Quinquennals i industrialització accelerada en els anys
trenta
(*; POLLARD, pp. 88 i 89)

3.

la Segoua

i

GneITa Mundial eJs anys de la reconstrucció
-EIs aspectes economics de la guerra
-La reconstrucció economica d'Europa
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5.

6.

E

-La reconstrucció economica del Japó
(ALDCROFT, cap. 4)
L'economia internaciopaJ 195Q.1975
-Establiment d'un nou marc institucional:
Woods, i el GATT
-El sistema monetari internacional

els acords de Bretton

-Processos d'integració economica a Europa
(KENWOOD & LOUGHEED, caps. 17 i 18)
Creixement desiguaJtats en l'economía mundial 195Q.1975
-Les economies occidental s

i

-Les economies del "camp socialista"
-Evolucions divergents en el Tercer Món
(ALDCROFT, caps. 5 i 6; POLLARD, pp. 154-243)
CM del petroli revolució tecnolOgica <1973-1989)
-La fí del creixement de postguerra
-La crisi del petroli i el problema de l'escassetat de recursos
-La revolució tecnologica i els seus límits
(POLLARD)

i

BWLIOGBAFIA CITADA
Derek H. ALDCROFT: Historia de la economía europea. 1914-1980,
Barcelona, ed: Crítica.
A.G. KENWOOD i A.L. LOUGHEED: Historia del desarrollo económico
internacional, Madir, ed. Istmo.
S. POLLARD: Los cambios económicos. RiQueza y Pobreza, Madrid, ed.
Aguilar.
E.A. WRIGLEY (1): Historia y Población, Barcelona, ed. Crítica.
E.A. WRIGLEY (2): Cambio. continuid,!d y azar.
Reyolución Industrial in~lesa, Barcelona, ed. Crítica.
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