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PROGRAMA O'BCONOMIA MUNDIAL 1
INSTRUMENTS O-BCONOMIA APLICADA

Cura: 1er. Tarda 1992/93

Grup: 50 (Empresa)

9
Evolució
recent
i
estat
actual
del
comer~
internacional:
Ciris
economica
neoproteccionisme.
Elements favorables al lliurecanvi o al proteccionisme.
Objectius, discrepancies i perspectives de la Ronda Uruguay
del GATT.
52 (Economia)

Prof •••or: Josep Lladós i Masllorens
1 - Programa d-Econo.ia
lntroducció a l'Economia

Mundial

C - Els processos d'integració

1

10 - Nivells i modalitats d'integració economica. Zona de
Lliure Comer~. Unió Duanera. Mercat Comu. Unió Economica.
Unió Politica.

Mundial

1 - Introducció
al comer~
internacional
i visió de
1'estructura
actual
de
l'economia
internacional:
El
concepte
d'equilibri-desequilibri
exterior.' La divisió
internacional
del treball, les relacions de comer~ i els
b10cs
económics.

~ - La teoria del comer~

11 - Efectes económics deIs processos d'integració.
estatics i efectes dinamics. Balan~.

Efectes

12 - Elements que promouen la integració.
Principals
processos vigents d'integració economica. Multilateralisme
o integració regional.

internacional

2 - El mercantilisme i la formació de la teoria clássica
de 1 comer~ internacional: Les aportacions d'Adam Smi th,
David Ricardo i John Stuart MilI.
3 - El paradigma neoclassic:

el teorema de Heckscher-Ohlin

4 - La paradoxa de Leontieff i les noves teories del comer~
internacional. Comer~ interindustrial i intraindustrial. El
paper de les economies d'escala, el cicle de vida del
producte i les politiques industrials.

B - Les politiques
1n t:.4lrnac
iona 1s

economica

comercials

i

els

Organismes

Economics

5 - El lliurecanvisme unilateral. El debat entre lliure
comer~ i proteccionisme: Els guanys del lliurecanvi i les
justificacions del proteccionisme.
6 - Instruments de politica comercial.
(1) L'aranzel:
classes, funcions i efectes economics. (11) Les barreres no
aranzelaries: modalitats i efectes econOmics.
7 - El GATT: Procés de constitució, objectius i principis
fonamentals. Els resultats de les Rondes de Negociacions.
El procés de liberalització comercial i la fase d'expansió
del comer~ internacional.
8 - Comer9 internacional i desenvolupament: Els palsos en
vies de desenvolupament
en el comer~ internacional. El
deteriorament
de
la Relació
Real d'Intercanvi
i la
inestabilitat
deIs mercats d'exportació.
La UNCTAD. El
Programa Integrat per als Productes Basics. El Sistema de
Preferencies
Generalitzades.
El
finan~ament
del
desenvolupament.

D - La Comunitat Económica Europea
13 - Historia i evolució de la Comunitat Económica Europea.
Integrants i lnstitucions.
14 - El Pressupost.
Estructura
actual:
Ingressos
po1itiques
de
despesa.
Problemes
pressupostaris
perspectives de reforma.
15 - La Política Agraria Comunitaria. Objectius. Crisi. la
doble finalitat del FEOGA. La reforma de la PACo
16 - Les Politiques Estructurals i de Cohesió. Els Fons
Estructurals: FEDER, FEOGA i FSE. Objectius i resultats.
Convergencia econOmica i el paper del Fons de Cohesió en el
procés d'Unió EconOmica i Monetaria.
17 - Les altres politiques comunitaries
Politica
comercial,
de
cooperació,
de
industrial i tecnolOgica.

especifiques:
competencia,

18 - La integració economica europea. De l'Acta Unica al
Mercat unic. Efectes sobre les economies comunitaries.

2__= Programa d -linatnmenta
L-assignatura
Pablo O-Este.

d -Economia Aplicada

s'impartira

durant 9 sessions pel professor

~rogr ••a par •••• ion.:
Prim.ra part: COMPTES

NACIONALS

1 - Introducci6: conceptes basics
2 - Els tres metodes d'estimaci6 del PIB
] i 4 - Identitats fonamentals de l'economia
5 i 6 - Els comptes simplificats de la naci6
7 - Series nominals i reals i índex. L"I.P.C ..
el deflactor del PIB

Segona part: BALANCA
8 - Components
9 - Significat

DB PAGAMBNTS

de la Balan~a de Pagaments
deIs saldos

Bibliografia
No hi ha cap manual que desenvolupi íntegrament el programa.
Es facilitara la bibliografia basica de consulta específica per
a cada tema. Al llarg del curs es publicaran reculls d'articles
de consulta obligatoria.
En la mesura que ho permeti el
desenvolupament
del
curs
seran
comentats
els
articles
d'actualitat que siguin d'inter~s complementari al temario
Per a qui vulgui aprofondir coneixements en la teoria del
comer~ i les relacions economiques internacionals es suggereix
la consulta de dos llibres d'inter~s:
• "International Economics"
Peter H.Lindert
Irwin
91 Edici6
• "International Economics"
Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld
Harper Coll ins
21 Edició
Es recomana la lectura diaria deIs periodics d'informació
general i la consulta habitual de 1 'hemeroteca, en particular de
les següents revistes:
-

Información Comercial Espa~ola: Boletín Econ6mico (Setmanal)
Información Comercial Espa~ola: Revista de Economía (Mensual)
Papeles de Economía Espa~ola
Boletín Económico del Banco de Espa~a
The Economist
Informe anual del Banc d'Espanya
Boletín Económico de las Comunidades Europeas
European Economy
European Economic Review
Journal of International Economics
Economic Policy
The Economic Journal
Problemes Economiques
Informes de l'OCDE
Informes del GATT
Informes del FMI
- Informe Mensual de "la Caixan
- Integració economica

Criteri. d-avaluaci6
Al final del trimestre s'efectuara un examen final envers
tota la materia
integrant del programa.
La ponderació
de
cadascuna de les dues parts de l"assignatura s -efectuara en
proporci6 al nombre de sessions impartides.
Tutories
Dilluns de 16,15 a 17,45 hores
Dimarts de 16,15 a 17,45 hores

