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 מטרת הסמינריון
 

, הסמינריון עוסק בנושא תהליך הגלובליזציה הכלכלית והשלכותיו הפוליטיות במישורים הלאומיים
וקדי העוצמה הכלכלית על היחסים בין משאלות היסוד של הסמינריון נוגעות מחד . האזוריים והגלובליים

 The"(צמה  ו בין שלושה מוקדי העהכוחומאידך על מאבקי , )"The West and the Rest" (ושאר העולם
Triad" : (נשאל במיוחד האם תהליך הגלובליזציה מאחד את העולם או . האיחוד האירופאי ויפן, ב"ארה

מה ?  תהליך זה מצמצם את חופש התמרון של המדינותעד כמה? מבחינות כלכלית ופוליטית, משסע אותו
חיזוק , כגון תיאום קווי המדיניות הכלכלית, האופציות הפתוחות בפני המדינות כדי להתמודד עם תופעה זו

היציבות של הכלכלה -האם תהליך הגלובליזציה מגדיל את אי? אינטגרציה אזורית, הארגונים הבין לאומיים
 ?ות הקיימיםי הויסעמצאהעולמית ומה 

 
 הסמינריוןדרישות 

 
ללא נימוקים ,  פגישות שבועיות בסמסטר2 -ת מ/ית  הנעדר/סטודנט. נוכחות בסמינריון חובהה .1

 .עלול להירחק מהסמינריון, מוצדקים
מעבר לכללים המוזכרים , הדרכה אישית לעבודה.  אישיתעל כל סטודנט לכתוב עבודה סמינריונית .2

 .קבל בשעות הקבלהתת, עצמובסמינריון בהמשך ו
רשימת  (תוגש בכתב תוכנית מחקר הכוללת את נושא העבודה הסמינריונית, 'עד סוף סמסטר א .3

 .וייקבע מועד ההצגה של כל סטודנט, ראשי הפרקים ורשימת ביבליוגרפית, שאלת המחקר, ) נושאים מצורפת
בזמן . 'מסטר בבמשך הס") הפרזנטצי(" דקות 20בהרצאה של , העבודה תוצג קודם כל בעל פה .4

צילומי טבלאות , הרשימה הביבליוגרפית ובמידת הצורך, ההרצאה יוחלקו לסטודנטים ראשי הפרקים
 .וגרפים

לא תתקבלנה עבודות במועד מאוחר . סוף שנת הלימודיםהעבודה בכתב תוגש סופית בשני עותקים עד  .5
 . הסטודנטים נדרשים להקפיד על שמירת כללי הציטוט. יותר

 על ידי קריאת המוסף הכלכלי של  וזהנט לעקוב אחרי המתרחש בעולם בתחום הסמינריוןעל כל סטוד .6
 Theאו על ידי קריאת השבועון /ו) אומיתלנתונות הביימאמרים מתורגמים מן הע" (הארץ"עיתון 

Economist. 
. יכולל החומר הביבליוגראפ, המבחן יתבסס על החומר הנלמד בקורס. 'מבחן ייערך בסוף סמסטר ב .7

  .  החומר יהיה פתוח. שאלות של הבנה ושאלות של דיון, הוא יכלול שאלות של ידע
, )15%( הפרזנטציות, )15%(שתתפות בסמינריון ה, )10% (נוכחות: ה גורמיםחמישהציון הסופי יורכב מ .8
 .)20%(והמבחן , )40%(ית מינריונסהעבודה ה

 תוכנית הסמינריון
 

 "בינלאומית כלכלה פוליטית"מהות המושג : מבוא 
 
  פרספקטיבה היסטורית: תהליך הגלובליזציה  / א
 
 מעמדו של המערב בתהליך הגלובליזציה . 1

   : קריאה



 

 2

Chirot, Daniel (1985). “The Rise of the West,”American Review of Sociology, 50, 2, pp. 181-
195. 
 אין

 
 הבינלאומית עד מלחמת עולם הראשומההכלכלה .  2

   : קריאה

Ashworth, William (1987). A Short Story of the International Economy since 1850. 4th Edition.  
Chapter 7: “The Emergence of an International Economy before 1914,” pp. 191-226. 
(330.9 ASH s4). 
 אין
 

 מגמות הכלכלה העולמית במאה העשרים . 3
   : קריאה

IMF (2000). “The World Economy in the 20th Century,” World Economic Outlook, May, 
Chapter V, pp. 149-180. 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/pdf/chapter5.pdf) 

 
  הכלכליתהגלובליזציהדי ממ/ ב 
 
  הגלובליזציה בתחום המסחר . 4

   : קריאה
Dicken, Peter (1998). Global Shifts : Transforming the World Economy. 3rd edition. Chapter 2: 
“The Global Economic Map: Trends in Production, Trade and Investment”, pp 24-42.  

 )DIC  )447892לפי שמור מדעי המדינה 
   : קריאה

Dicken, Peter (1998). Global Shifts : Transforming the World Economy. 3rd edition. Chapter 2: 
“The Global Economic Map: Trends in Production, Trade and Investment”, pp 42-70.  

 )DIC  )447892שמור מדעי המדינה לפי 
 
 הפיננסיתחום הגלובליזציה ב. 6

   : קריאה
Spero, Joan (1990). The Politics of International Economics. 4th edition. 
Chapter 6: “International Financial Flows”, pp. 159-202.  

 )DIC) 447892שמור מדעי המדינה לפי 
 
 בר הסדר הכלכלי העולמי בשנות השבעיםשמ / ג
 
 )Bretton Woods(ברטון וודס מערכת משבר  :תהשבר המוניטארי   .7

   : קריאה
Spero, Joan (1990). The Politics of International Economics. 4th edition.  
Chapter 2: “International Monetary Arrangements,” pp. 31-66. 

 )DIC) 447892שמור מדעי המדינה לפי 
 

 משברי הנפט: השבר האנרגטי . 8
  :  קריאה

Spero, Joan (1990). The Politics of International Economics. 4th edition.  
Chapter 9: “Oil and Power Cartel,” pp. 261-301. 

 )DIC) 447892שמור מדעי המדינה לפי 
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 יחדירת המדינות המתועשות החדשות בשוק העולמ: השבר התעשייתי . 9
   : קריאה

Kegley, Charles, and Wittkopf, Eugene (2001). World Politics: Trends and Transformations.  
Chapter 8: “The Transformation of the World Political Economy: Perspective from the Third 
World”, pp. 262-277. 

 )KEG) 490703שמור מדעי המדינה לפי 
  ופערים בינלאומייםגלובליזציה / ד
 

  ויחסי עצמה בעולםוויוןש-אי .10
   : קריאה

IMF (2000). “How Can the Poorest Countries Catch Up ?” World Economic Outlook, May, 
Chapter IV, pp. 113-148. 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/pdf/chapter4.pdf) 

 
   בעולםשוויון- של האיתיאורטיותגישות  .11

   : קריאה
Kegley, Charles, and Wittkopf, Eugene (2001). World Politics: Trends and Transformations.  
Chapter 5: “The North-South Conflict: Roots and Consequences of Global Inequalities”, pp. 
115-153. 

 )KEG) 490703שמור מדעי המדינה לפי 
  לפיתוח הכלכלי תיאורטיותגישות  .12

   : קריאה
Rodrik, Dani (2003). “Growth Strategies,”  NBER Working Paper, # 10050, October. 
(http://www.nber.org/papers/w10050). 
 

 המעבר לכלכלת שוק במזרח אירופה .13
   : קריאה

Roland, Gerard (2002). “The Political Economy of Transition,” The Journal of Economic 
Perspectives, 16, 1, Winter, pp. 29-50. 

) בספריה לכלכלה  ( Journal + EJournal 
 
 סוגיות נבחרות : ה העולמיתכלכלביציבות -תלות הדדית ואי / ה
 

 אמריקה- החוב החיצוני של מדינות דרוםשברמ  . 14
 

 ב"של ארהבמאזן התשלומים  הגירעוןסוגיית   . 15
  

 התשעיםבשנות  האירופאית תהמערכת המוניטארימשבר איחוד גרמניה ו. 16
 

 התשעיםבשנות הפיננסיים המשברים . 17
 
 
  ויסות הכלכלה העולמית תניסיונו: המדינה בעידן גלובלי  / ו

 
   : קריאה

Dicken, Peter (1998). Global Shifts: Transforming the World Economy. 3rd edition. Chapter 3: 
“The State Is Dead...Long Live the State”, pp 79-90. 

 )DIC) 447892שמור מדעי המדינה לפי 
 

 ית הרפורמה הכלכלית במדינות המתפתחות וסוגיBretton Woodsתפקידם של מוסדות . 18
 

  כלכלית-תיאום המדיניות המקרו וסוגיית ה7G-ה. 19
 

 באירופההאזורית האינטגרציה . 20
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 הנחיות לעבודה הסמינריונית
 

 .אישית ולא זוגיתחייבת להיות עבודה ה : אופן העבודה 
ירי כדי לדון בשאלת המחקר המגייס ידע טיאורוטי ואמפתיאורטי מחקר   הינומחקרה : אופי המחקר 

 .ולבסס או להפריך את השערת המחקר
 .כולל ביבליוגרפיה אך לא כולל נספחים) רווח כפול (כשלושים עמודים  : היקף העבודה 
 .דנט לבחור נושא ברשימה המובאת בהמשךועל כל סט : נושא העבודה 
בודה לפי סדר אלף בית ושנת יש לרשום את הרשימה הביבליוערפית בסוף הע: שיטת רישום ביבליוגרפי 

, קרוגמן: (לדוגמא (כך שיהיה ניתן להזכיר את המקורות בתוך הטקסט , פרסום בסוגריים סמור לשם המחבר
 )).137' עמ, 2000

 .יש לרשום את הערות השוליים מתחת לטקסט בסוף כל עמוד : שיטת רישום הערות שוליים 
 .פרק דיון, פרק טיאורטי, פרק רקע : פרקים חובה 
וגש בכתב תוכנית מחקר הכוללת את נושא אחרי שת, 'סמסטר א העבודה יתקבל עד סוף אישור לנושאה 

 . ביבליוגרפיתהראשי הפרקים ורשימ, שאלת המחקר, העבודה הסמינריונית
לא . סוף שנת הלימודיםעד מודפסים העבודה בכתב תוגש סופית בשני עותקים  : מועדי הגשת העבודה 

 . ועד מאוחר יותרתתקבלנה עבודות במ
 . שמירת כללי הציטוטהסטודנטים נדרשים להקפיד על  
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 רשימת נושאים לעבודות הסמינריוניות
 
 ?ב "האם ניתן לדבר על שקיעת ההגמוניה הכלכלית של ארה .1
 מעמדה של סין בכלכלה העולמית .2
   ?האם איחוד גרמניה חיזק או החליש הכלכלה הגרמנית  .3
  יהמוניטאראיחוד הצטרפות לוסוגיית האנגליה  .4
  ? יש תועלת G7-אם לה .5
 ? שולט בשוק הנפט העולמי OPECהאם ארגון  .6
 הצטרפותן של מדינות מזרח אירופה לאיחוד האירופאי .7
 ברוסיההמעבר לכלכלת שוק  .8
 המעבר לכלכלת שוק בפולין .9

 ?האם ניתן לדבר על המראה כלכלית של הודו  .10
 .מתחת לסהרהסיבות כשלון הפיתוח הכלכלית של מדינות אפריקה  .11
 כלכלת אירן אחר המהפכה .12
 השפעת משאבי הנפט על כלכלת ערב הסעודי .13
  באינדונזיה1997-98המשבר של  .14
 ארגנטינה ב2001של הפיננסי המשבר  .15
 


