
PROGRAMA D'ECONOMIA MUNDIAL 1 - 1995/96 e - La integraci6 econbmica regional

A - Le. teorie. alterpative. del comerc internacional

Evoluci6 recent i estructura del comerQ internacional. Els fluxes de
comerQ: Arees geogr4fiques i grups de productes.

cursa ler. Tarda

'rot •••ora Josep Llad6s i Masllorens

Introducci6

Grup: 51 9 - Formes d'integraci6 econbmica regional: Zona de Lliure ComerQ,
uni6 duanera, mercat coma i uni6 econOmica. Efectes econOmics dels
processos d'integraci6: Efectes estAtics i efectes dinAmics. BalanQ
dels processos d'integraci6.

10 - Elements que promouen la integraci6. Els principals processos
vigents d' integraci6 econOmica a AIIIaricaLlatina, Asia i Africa.
Multilateralisme o integraci6 regional.

11 - La integraci6 econOmica a Europa (1): HistOria i evoluci6 de la
Comuni tat EconOmica Europea. Les ampliacions. De l'Acta Unica al
Mercat Unic.

1 - El mercantilisme i la formaci6 de la teoria clAssica del comerQ
internacional: Les aportacions d'Adam smith, David Ricardo i John
Stuart Mill.

2 - El paradigma neoclAssic: el teorema de Heckscher-Ohlin. Les
seves conseqUincies: El teorema de Stolper-Samuelson, el patr6
d'especialitzaci6 industrial i el teorema de la igualaci6 del preu
dels factors. La paradoxa de Leontieff.

3 - Les noves teories del comerQ internacional. ComerQ
interindustrial i intraindustrial. El paper de les economies
d'escala, el cicle de. vida del praducte i les polltiques
tecnolOgiques.

B - Le. politiqu'. coa.rcial. i .1. organi.m.. .conOmic.
ipternacional.

4 - El lliurecanvisme unilateral. El debat entre lliure comerQ i
proteccionisme: Els guanys del lliurecanvi i les justificacions del
proteccionisme.

5 - Instruments de polltica comercial. (1) L'aranzel: classes,
funcions i efectes econOmies. La taxa de protecci6 efectiva. (11)
Les barreres no aranzelAries: madalitats i efectes econOmics.

6 - El GATT: Procés de constituci6, objectius i principis
fonamentals. Els resultats de les Rondes de Negociacions. El procés
de liberalitzaci6 comercial i l'expansi6 del comerQ internacional.
crisi econO.ica i neoproteccionis.e. Elements favorables al
lliurecanvi o al proteccionisme. El proteccionisme agrlcola.

7 - ComerQ internacional i desenvolupament: Els paIsos en vies de
desenvolupament en el co.erQ internacional. El deteriorament de la
Relaei6 Real d'lntercanvi i la inestabilitat dels mercats
d'exportaci6. La UNCTAD. El Programa Integrat per als Productes
BAsics. El sistema de Preferincies Generalitzades. Els cArtels
internacionals. El finanQament i les estratigies del desenvolupament.

8 - Evoluci6 recent i estat actual del comerQ internacional. Les
politiques estratigiques. Praductivitat i competitivitat. La Ronda
Uruguai del GATT: Acords i repercusions.

12 - La integraci6 econOmica a Europa (11): El Pressupost. Estructura
actual. Problemes pressupostaris i perspectives de reforma.
Principals polltiques de despesa: La Po11tica comercial i de
cooperaci6. Les Polltiques Estructurals i de Cohesi6.

BibliograUa

No hi ha cap manual que desenvolupi Integrament el proqraaa. Es
facilitarA la bibliografia bAsica de consulta per a cada tema. Al
llarg del curs es publicaran reeulls d'article. de consulta
obligatOria. En la mesura que ho permeti el desenvolupament del curs
serAn comentats els articles d'actualitat que siguin d'interis
complementari al temario

Per a qui vulgui completar les explicacions seguides a ela.se
i ampliar els eoneixements en la teoria del eomerQ i le. relacions
econOmiques internacionals es suggereix la consulta dels seqUents
llibres:

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

* "Economla internacional". Kruqman, P.R. i obstfeld, M. McGraw
Hill.

* "Economla internacional e integraci6n econ6mica". Tugores, J.
McGraw-Hill.

* "El comerc internacional". Sandretto, R. Eu.o Editorial.

* "Introducci6n a la econgpla de la Comunidad Europea". Nieto
Solls, J.A. Editorial siglo XXI.

* "Estructura econ6Jpiea internacional". Tamames, R. Alianza
Editorial.

* "El proteccionismo". Bhaqwati,J. Alianza Editorial.
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Dilluns i dimecres, de 18 a 19,15 h.


