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Historia

Economica

(hidustrialitzaci6
1.

~l

Mundial

I

capitalista)

Economia
de l'Europa
Pre"·industrial
-Poblaci6 i recursos en la historia d'Europa
-La producció de subsistencies:
base tecnica 1 drets de
propietat
-Diversitat regional de les estructures agr3.ries
(DE VRIES, pp. 15-24, 104-118 i cap. 2)
Expansió
ultramarina
i
primera
fase
de
industrialitzaci6
-moderna
(ss.
XYI-XYIII)
-Els "descobriments" i la formació deIs imperis iberics
-El comer~ colonial europeu en els segles XVII i XVIII
-Canvis en el volum i la composició de la demanda de béns de
cansum
-Industries
velles i innovació tecnica: el debat sobre la
revolució industrial
,f

¡>

2.

3.

(DE VRIES, cap. 6 i pp. 136-152)
Industrialitzaci6
capitalista;
c"aracterístigues
g en eral s
del procés
-Industrialització i creixement economic: una visió de conjunt
-Naves formes d'empresa
-Farmació de capital i sistema de credit
(CAMERON, caps. 7 i 8)

4.

5.

6.

Fluxos econQmjcs jnternacjonals
en el se21e XIX
-Principal s corrents migratoris
-L'expansió de la inversió exterior
-Comer9 exterior i polítiques comercials
-Configuració d'un sistema internacional de pagament
(KENWOOD & LOUGHEED, caps. 1 al?)
Industrialitzacj6
crejxernent
econOrnjc
en el se2h~
XIX
-Diversitat del procés d'industrialització a Europa
-El creixement economic als Estats Units i Japó l
-Repercusió mundial del procés d'industrialitzaci6: Els "palsos
nous" i les economies exportadores
(KENWOOD & LOUGHEED, caps. 8 i 9; CAMERON, caps. 9 i 10))
Crjsj del rnodel de crejxement
del se21e XIX
-La depressió de final del segle XIX
-Aspectes economics de la Primera Guerra Mundial
-Repercussions del conflicte
(CAMERON, cap. 11)

Historia
(L' economia
1.

2.

Economica
mundial

Mundial

en el segle

II
XX)

El pefÍode
d 'entre2uerres,
El
sor2jment
model
de creixement
econOmic
-La inestabilitat economica deIs anys 20
-La crisi nord-americana del 1929

d 'un

nou

-La depressió deIs anys trenta
-Diferents reaccions davant deIs problemes causats per la
depressió
(ALDCROFr, caps. 2 i 3;)
Una economia
de p lanjficacj6
centralitzada
-L'economia de la Rússia sovietica en els anys vint
-La col.lectivització de l'agricultura
-Plans Quinquennals i industrialitzaci6 accelerada en els anys
tren ta
(Lectures a concretar)

3.

La
Segona
Guerra
Mundial
reconstrucció
-EIs aspectes economics de la guerra
-La reconstrucció
economica d'Europa
-La reconstrucció economica del Japó
(ALDCROFf, cap. 4)

4.

L'economia
-Establiment

internacional,
d'un nou marc

i

els

1950-1975
institucional:

anys

els

lJl

de

acords

de

Bretton Woods, i el GATI
-El sistema monetari internacional

5.

6.

-Processos d'integració economica
(VAN DER WEE, cap. 9)
Creixement
i desjgualtats
1950-1975
-Les economies occidental s

a Europa
en

I'economia

-Les economies del "camp socialista"
-Evolucions divergents en el Tercer Món
(MADDISON, pp. 121-139)
Crisi
del petroU
i reyolució
tecnolOgica
-La fÍ del creixement de postguerra
-La crisi del petroli i el problema de l'escassetat
-La revolució tecnologica i els seus límits
(BERZOSA, pp. 29-69)

JUBLIOGRAFIA

mundja.I,

0973-1989)
de recursos

CIIAD,A

Derek H. ALDCROFf:
Barcelona, ed. Crítica.

Historia de la economía

europea.

1914-1980,

A.G. KENWOOD i A.L. LOUGHEED: Historia del desarrollo económico
internacional,
Madrid, ed. Istmo.
Jan DE VRIES: La economía de Europa en un periodo de crisis.
1600-1750,
Madrid, Ed. Cátedra.
Rondo CAMERON: Historia económica mundial. Desde el Paleolítico
basta el presente, Alianza Universidad Textos.

Angus MADDISON: Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas
dinámicas, Ed. Ariel, Barcelona, 1991.
Herman van der WEE: Historia económica mundial del sil:lo XX.
Prosperidad y crisis. ReconstrucciÓn, crecimiento y cambio, 1945~,
Ed. Crítica, Barcelona.
Carlos BERZOSA, La economia mundial en los 90. Tendencias y
desafios. Economía critica 1994.

