
  ד"בס
  אילן-אוניברסיטת בר

  המחלקה למדעי המדינה
  71-374-38 - כלכליתהגלובליזציה ה

  אדה יצחק ר "ד
  ט"תשס
  

  2.33 חדר 2קומה ) 213(בניין מקסיקו : חדר משרד
  03-5318873: טלפון במשרד 

   2מספר : תיבת דואר 
 il.ac.biu.ailm@addait: דואר אלקטרוני 

  
  קורסתוכנית ה

  פרספקטיבה היסטורית : תהליך הגלובליזציה / א 
 "גלובליזציה"מהות המושג : מבוא  .1
  תולדות כלכלת השוק עד העידן המודרני .2
  "הגלובליזציה הראשונה"השתלטות המערב על הכלכלה העולמית ו .3
  הכלכלה העולמית במאה העשריםתמורות  .4

  זציה הכלכלית הגלובלים ומניעים שלממדי/ ב 
  הגלובליזציה בתחום המסחר  .5
  הגלובליזציה בתחום היצור .6
  הגלובליזציה בתחום הפיננסי .7
   בשנות השבעיםבינלאומימשבר הסדר הכלכלי / ג 
  )Bretton Woods(משבר מערכת ברטון וודס : השבר המוניטארית .8
  משברי הנפט: השבר האנרגטי .9

  בשוק העולמיחדירת המדינות המתועשות החדשות : השבר התעשייתי .10
  בכלכלה העולמיתגלובליזציה ופערים / ד 
  שוויון ויחסי עצמה בעולם-אי .11
 תקפו של המודל הליברלי : סגירת פערים בכלכלה העולמית  .12
 תקפו של מודל התלות: פתיחת פערום בכלכלה העולמית  .13
 גלובליזציה ומשבר חברתי במשקים המפותחים .14
  סוגיות נבחרות: יציבות בכלכלה העולמית -תלות הדדית ואי/ ה 
   בשנות השמוניםאמריקה-משבר החוב החיצוני של מדינות דרוםמיחזור הפטרודולרים ו .15
  ב"סוגיית הגירעון במאזן התשלומים של ארה .16
   באירופהיהמוניטאראיחוד ה .17
  בשנות התשעים באסיהמשבר הפיננסיה .18
 ב"ועתידה של כלכלת ארה" הסובפריים"משבר  .19
  

   לקורסביבליוגרפיחומר 

• Chandler, Alfred D., and Bruce Mazlish, eds (2005). Leviathans: Multinational Corporations and 
the New Global History. New York: Cambridge. 
338.88 LEV (1156990) 
 
• Dicken, Peter (2007). Global Shift: Transforming the World Economy. London: Sage 
Publications. 5th edition.  
338.0904 DIC (1156999) 
 
• IMF (2000). “The World Economy in the 20th Century,” World Economic Outlook, May, 
Chapter V, pp. 149-180. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/pdf/chapter5.pdf 
 
• Isaak, Robert A (2005). The Globalization Gap: How the Rich Get Richer and the Poor Get Left 
Further Behind. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall/Financial Times. 
337 ISA (1156993) 
 



 2

• Kegley, Charles, and Wittkopf, Eugene (2005). World Politics: Trends and Transformations. 
Belmont, CA: Thomson Wadsworth. 10th edition. 

  )490703 (KEG שמור מדעי המדינה לפי 2001' בספריה מהד) 22.10.08הוזמן (                   אין 
  
• Stiglitz, Joseph (2002). Globalization and Its Discontents. New York: Norton.  

  )STIGLITZ) 571426                                                   שמור בספריה לכלכלה לפי 
  
• Wolf, Martin (2004). Why Globalization Works. New Haven, CT: Yale University Press.  
337 WOL (1156995) 

 
  אתרים רלוונטיים

Newspapers 
• Financial Times     www.ft.com/ 
• The Economist     www.economist.com/ 
• Wall Street Journal      wsj.com/ 
 
International Organizations 
• Bank of International Settlements  www.bis.org/ 
• European Union     europa.eu.int/index.htm    
• International Monetary Fund  www.imf.org/ 
• OECD      www.oecd.org/ 
• OPEC      www.opec.org/ 
• UNCTAD     www.unctad.org/ 
• UNDP      www.undp.org/ 
• World Bank       www.worldbank.org/ 
• WTO      www.wto.org/ 
 
General Resources 
• Center for International Development www.cid.harvard.edu/ 
• European Integration   eiop.or.at/euroint/ 
• Global Macroeconomic Issues  www.rgemonitor.com/ 
• IMF World Economic Outlook  www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29 
• Institute for International Economics  www.iie.com/ 
• Strategic & International Studies  www.csis.org/simonchair/issues.htm 
• The Institute of International Finance www.iif.com/ 
 


