
pROGRAMA D'EcoNQMrA MVNOrAL r - 199./95 c - La integraci6 econ6mica regional

Evolució recent i estructura del comery internacional. Els fluxes de
comery: arees geografiques igrups de productes.

2 - El paradigma neoclAssic: el teorema de Heckscher-Ohlin. Les
seves conseqüencies: El teorema de StQlper-Samuelson, el patr6
d'especialització indus~rial i el teorema de la igualació del preu
deIs factors. La paradoxa de Leontieff.

A - Les teorias alternativas del comer9 internacional

1 - El mercantilisme i la formació de la teoría clássica del comer9
internacional: Les aportacions d'Adam Smith, David Ricardo i John
Stuart MilI.

cure: ler,.Tarda

protessor: Josep Lladós i Masllorens

.Introducció

Grup: 50
9 - Formes d'integració econOmica regional: Zona de Lliure Comery,
unió duanera, mercat comú i unió econOmica. Efectes econOmics deIs
processos d'integració: Efectes estatics i efectes dinamics. Balany
deIs processos d'integració. •

10 - Elements que promouen la integració. EIs principals processos
vigents d'integració econ~mica a America Llatina, Asia i Africa.
Multilateralisme o integració regional.

11 - La integració econ~mica a Europa (1): Hist~ria i evolució de la
comuni tat Econ~mica Europea. Les ampliacions. De l'Acta Unica al
Mercat Unic.

12 - La integració econ~mica a Europa (11): El Pressupost. Estructura
actual. Problemes pressupostaris i perspectives de reforma.
principals polltiques de despesa: La Polltica comercial i de
cooperació. Les Polltiques Estructurals i de Cohesió.

Bibliografía

3 - Les noves teories del comer9 internacional. Comery
interindustrial i intraindustrial. El paper de les economies
d'escala, el cicle de vida del producte i les polltiques
tecnól:~giques.

B - Les politiques comercials i 'ls organismes economics
internacionals

4 - Él lliurecanvisme' unilateral. El debat entre lliure comery i
proteccionisme: EIs guanys dellliurecanvi i les justificacions del
proteccionisme.

5 - Instruments de polltica comercial. (1) L'aranzel: classes,
funcions i efectes econ~mics .. La taxa de protecció efectiva. (11)
Les barreres no aranzelaries: modalitats i efectes econ~mics.

6 - Él GATT: Procés de constitució, objectius i principis
fonamentals. Els resultats de les Rondes de Negociacions. El procés
de liberalització comercial i l'expansió del comery internacional.
crisi econOmica i neoproteccionisme. Elements favorables al
lliurecanvi o al proteccionisme.El proteccionisme agrlcola.

7 - Comer9 internacional i desenvolupament: Els paYsos en vies de
desenvolupament en el comery internacional. El deteriorament de la
Relació Real d'Intercanvi i la inestabilitat deIs mercats
d'expo,rtació. La UNCTAD. El Programa lntegrat per als Productes
Basics. El Sistema de' Preferencies Generalitzades. Els cartels

internacionals. El finan9ament ,iles estrategies del desenvolupament.

8 - Evolució recent i estat actual del comer9 internacional. Les
polltiques estrategiques.' Productivitat i competitivitat. La Ronda
Uruguai del GATT: Acords i repercusions.

No hi ha cap manual que desenvolupi lntegrament el programa. Es
facilitara la bibliografia basica de consulta per a cada tema. Al
llarg del curs es publicaran reculls d'articles de consulta
obligat~ria. En la mesura que ho permeti el desenvolupament del curs
seran com~ntats els articles d'actualitat que siguin d'interes
complementari al temario

Per a qui vulgui completar les explicacions seguides a classe
i ampliar els coneixements en la teoria del comery i les relacions
econ~miques internacionals es suggereix la consulta deIs següents
llibres:

* "Economla internacional". Lindert, P.H. Ariel ECClnomla.

* "Economla internacional". Krugman, P.R. i Obstfeld; M. McGraw
Hill.

* "Economla internacional e integración económica". Tugores, J.
McGraw-Hill.

* "El comero internacional". Sandretto, R. Eumo Editorial.

* "Introducción a la economla de la Comunidad Europea". Nieto
Solls, J.A. Editqrial Siglo XXI.

* "Estructura económica internacional". Tamames, R. Alianza
Editorial.

* "El proteccionismo". Bhagwati,J. Alianza Editorial.

Tutories

Dilluns, de 18 a 19,15 h.
Dimecres, de 19,15 a 20,30 h.


