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HistOria Economica Mundial 1
(lndustrialitzacló capitalista)

INTRODUCCIO: Historia economica i creixement.

PRIMERA PART: CREIXEMENTECONOMIC 1 RECURSOS

1. Economíade l'Euro.Pafre.industrial
-Poblaci6 i recursos en la historia d'Europa
-La producci6 de subsistencies: base tecnica i drets de propietat
(DEVRIES, pp. 15-24,104-118i cap. 2 i WRIGLEY)

2. E1s elements djvawics del sistema econQmicpre-industrial
·Divisi6 del treball, activitats industrials i consolidació deIs
intercanvis.

-La intensificaci6 del procés amb la dinamica ultramarina de
l'economia europea.
-La revoluci6 industrial anglesa.
(DE VRIES, cap. 6 i pp. 136-152i WRIGLEY)

SEGONA PART: CREIXEMENT EXTENSIU, INVERSIO 1
DISTRIBUCIO DE LARENDA

3. Industrialització capitalista: característigues generaJs del procés
-La distribuci 6 de la renda: consum, estalvi i inversi6.
-Les noves bases energetiques de la indústria i els serveis.
-Noves formes d'organització empresari
-Formaci6 de capital i sistema de credit
(CAMERON,caps. 7 i 8)

_ ...



4. Fluxos ecqnOmics internadonaJs en el segle XIX
-Principals corrents migratoris
-Comerc exterior i polítiques comercials
-L'expansió de la inversió exterior
-Configuració d'un sistema internacional de pagament
(KENWOOD& LOUGHEED,caps. 1 al 7)

5. IndustrialitzaciÓ icreÍXementeconQmic en el segle XIX
-Diversitat del procés d'industrialització a Europa
-El creixement economicals Estats Units i Japó
-Repercusió mundial del procés d'industrialització: Els "palsos
nous" i les economies exportadores
(KENWOOD& LOUGHEED,caps. 8 i 9; CAMERON, caps. 9 i 10»

6. CM del model de creixement capimUsm ext.ensiu
-La depressió de final del segle XIX
-La crisi final del capitalisme extensiu. La Primera Guerra
Mundial

(CAMERON,cap. 11)
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