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Celem przedmiotu jest:
-zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki globalnej
- poznanie genezy i podstawowej teorii ekonomii rozwoju z uwzględnieniem szczególowej problematyki państw azjatyckich, Ameryki Południowej, Afryki
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A.

T
T

wykłady

Historyczne aspekty ekonomii rozwoju. Podstawowe definicje, metody, narzędzia związane z problematyką przedmiotu. Geneza i ewolucja ekonomii
rozwoju. Przedmiot ekonomii rozwoju. Teorie i modele zacofania krajów rozwijających się. Mechanizmy i czynniki rozwoju gospodarczego. Teorie wzrostu
i rozwoju gospodarczego. Teorie oszczędności i inwestycji. Modele i teorie strukturalnego rozwoju. Teorie stabilizacji i dostosowania. Specyfika i alokacja
zasobów i czynników wytwórczych. Cechy i źródła niedorozwoju. Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo a zadłużenie krajów rozwijających się i
postsocjalistycznych. Obszary Trzeciego Świata: skutki dla światowej koniunktury. Globalizacja –wyzwania XX i XXI wieku. Rola korporacji
transnarodowych. Dystans i awans ekonomiczny - problemy mierzenia. Doświadczenia Polski w przyspieszaniu procesów transformacyjnych i
modernizacyjnych. Współczesne problemy – kryzys światowy a gospodarki narodowe. Integracja czy dezintegracja gospodarcza.
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Analiza studiów przypadku, zajęcia warsztatowe, case study odwołujące się do ekonomii rozwoju wybranych państw świata.
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