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Al final de cada lli~6 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.

PRIMERA PART: LA NECESSITAT DE REGULAR EL MERCAT. LES

CONTRADICCIONS SOCIALS

1. El periode d'entregJIerreS. El SQrgiment d'un nou modeI <E
creixement econOmic

-Repercussions del conflicte

-La inestabilitat economica deIs anys 20
-La crisí nord-americana del 1929

-La depressi6 deIs anys trenta

-Diferents reaccions davant deIs problemes causats per la depressió
(ALDCROFT, caps. 2 i 3; HOBSBAWM, cap.3)

2. El trencament de l'economia de mercat i la p]ªpificaciÓ
centrn1j1zada

-L'economia de la Rússia sovietica en els anys vint

-La col.lectivitzaci6 de 1'agricultura

-PIans Quinquennals i industrialització accelerada en eIs anys
trenta

( lectura TELLO)

3. La Segnnª Guerra Mundial iels anys de la RCOnstmcció
-EIs aspectes economics de la guerra
-L'establiment d'un nou marc institucionaI: els acords de Bretton
Woods i el GATT.
-La reconstrucció de 1'activitat economica

(ALDCROFT, cap. 4)



SEGONA PART: ESTAT, MERCAT 1 CREIXEMENT INTENSIU

4. L'eooDQwja int.ernacioD8].1947-1972
-La recuperaci6 economica i les noves bases del creixement
-Recuperaci6 i creixement del comer~ internacional

(HOBSBA WM, cap. IX)
5. Creixement i desigualtats en l'econQmja mundial. 1950-1972

-Les economies avancades

-Les economies del "camp socialista"
-Les economies deIs prosos en vies de desenvolupament
(MADDISON, pp. 121-139 i HOBSBAWM, cap.IX)

6. Nous desegnj]jbrisicrisi del model de postguerra.
-La fí del creixement de postguerra

-Les economies avancades davant la nova situació
-La mundialització de l'economia
-El Tercer M6n i la crisi

-La erisi de les economies planificades

(BERZOSA,pp. 29-69 i 475-507)

BmLIOGRAFIA OBLIGATORIA CITADA

Derek H. ALDCROFT: Historia de la economía europea. 1914-1980,

Barcelona, ed. Crítica.

Angus MADDISON: Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas
dinámicas, Ed. Ariel, Barcelona, 1991.

Carlos BERZOSA, La ecoDomia mundial en los 90. Tendencias y
desdios. Fuhem-lcaria, Barcelona 1994.

Eric HOBSBAWM, Historia del siglo XX. 1914-1991. Editorial Crítica,
Barcelona 1995.

Com a complement a les classe teoriques es realitzaran durant el

semestre 14 classes practiques, 7 corresponents a la Historia Economica
Mundial 1 i 7 a la lI.

(Departament d'Economia i Historia Economica).


