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• Objectius de l’assignatura 
El curs pretén oferir una visió actual (empírica i teòrica) de la teoria del comerç internacional en 
el marc de l’economia internacional considerada en la seva dimensió “real”. S’analitza la teoria 
de l’intercanvi des de les primeres contribucions de Ricardo fins a les noves teories modernes. 
A més, el curs es proposa també introduir els estudiants a les problemàtiques actuals en matèria 
de polítiques de lliure intercanvi amb l’anàlisi dels efectes macroeconòmics del lliure intercanvi. 
Com a conclusió s’ofereix també un quadre general de l’estructura i dels càrrecs de les 
institucions internacionals involucrades en el desenvolupament de les polítiques comercials 
internacionals. 
 
• Descripció de l’assignatura 
Teoria de l’intercanvi de Ricardo. Teoria d’Heckscher-Ohlin i les seves evolucions. Teories del 
comerç internacional amb competència imperfecta. Noves teories del comerç internacional i les 
seves aplicacions empíriques. Moviment internacional dels factors i de les inversions directes. 
Instruments de política comercial i integració econòmica. L’arquitectura institucional del 
comerç internacional: des del GATT fins a l’OMC. 
 
• Requisits previs 
No hi ha cap requisit previ particular, encara que és recomanable tenir els coneixements bàsics 
de Microeconomia I. 
 
• PROGRAMA 
Tema 1. Introducció: comerç internacional i el debat sobre la globalització 
Tema 2. El model ricardià i la teoria dels avantatges comparatius 
Tema 3. Factors productius, distribució de la renda i comerç 
Tema 4. El model d’Heckscher-Ohlin i les seves evolucions 
Tema 5. Comerç i creixement econòmic 
Tema 6. La teoria del comerç basada en les economies d’escala i competència imperfecta 
Tema 7. Els moviments internacionals de factors: les migracions i la inversió directa 
Tema 8. Els instruments de la política comercial 
Tema 9. La integració econòmica internacional: el paper d’Espanya 
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- Textos en castellà 
 
KRUGMAN, Paul i OBSTFELD, Maurice. Economía internaciónal: teoría y política. 5a ed. 
Madrid: Addison Wesley, 2001, 
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- Textos en anglès 
 
KRUGMAN, Paul i OBSTFELD, Maurice. International Economics: Theory and Policy. 6a ed. 
Addison Wesley, 2003. 
 
SURANOVIC, Steven. International trade theory and policy analysis, 1999. URL: 
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- Bibliografia complementària 
 
KRUGMAN, Paul. Geography and Trade. Cambridge: University Press, 1993 [E 2.15Kru] 
 
MARTÍN, Carmela; HERCE, José Antonio; SOSVILLA-RIVERO, Simón; VELÁSQUEZ, 
Francisco J. L’ampliació de la Unió Europea. Efectes sobre l’economia espanyola. Barcelona: 
La Caixa, 2002 (Estudis Econòmics, 27). [Edició electrònica: www.estudis.lacaixa.es] 
 
MILLET, Montserrat. La regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC. Barcelona: La 
Caixa, 2002 (Estudis Econòmics, 24). [Edició electrònica: www.estudis.lacaixa.es] 
 
UNCTAD. World Investment Report 2003/2004 (Country fact sheet: Spain). 
OECD. Trends and Recent developments in FDI. Juny de 2003. 
OECD. Attracting investment to China, Policy Brief. Setembre de 2003. 
 
Al llarg del curs s’indicaran altres referències. 
 
 
• Normes d’examen i avaluació 
 
L’avaluació es basarà en: 
 
— 70%, examen escrit final que contingui tot els arguments tractats a classe (en la data de la 
convocatòria oficial), 
 
— 20%, treball de redacció individual o en grup (màx. 3 persones) segons les modalitats que 
s’indiquin a classe, 
 
— 10%, llista de problemes 
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