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Introducció a l'Economia Mundial

Introducció al comer9 internacional i visió de l'estructura
actual de l'economia internacional: El concepte d'equilibri
desequilibri exterior. La divisió internacional del treba11,
les relacions de comer9 i e1s b10cs economics.

A - La teoria del comerc internacional

1 - El mercanti1isme i la formació de la teoria c1ássica del
comer9 internacional: Les aportacions d'Adam Smith, David
Ricardo i John Stuart MilI. El paradigma neoc1assic: el
teorema de Heckscher-Ohlin

2 - La paradoxa de Leontieff i les noves teories del comer9
internacional. Comer9 interindustria1 i intraindustria1.
El paper de les economies d'esca1a, el cic1e de vida del
producte i les po11tiques industrials.

B Les po11tigues comercia1s i e1s Organismes Economics
Internaciona1s

3 - El 11iurecanvisme unilateral. El debat entre 1liure
comer9 i proteccionisme: E1s guanys del 11iurecanvi i les
justificacions del proteccionisme.

4 Instruments de po11tica comercial. (I) L'aranze1:
classes, funcions i efectes economics. (II) Les barreres
no aranze1aries: moda1itats i efectes economics.

5 - El GATT: Procés de constitució, objectius i principis
fonamentals. E1s resu1tats de les Rondes de Negociacions.
El procés de 1ibera1ització comercial i la fase d'expansió
del comer9 internacional.

6 - Comer9 internacional i desenvolupament: EIs paIsos en
vies de desenvolupament en el comer9 internacional. El
deteriorament de la Re1ació Real d'Intercanvi i la
inestabilitat de1s mercats d'exportació. La UNCTAD. El
Programa Integrat per a1s Productes Basics. El sistema de
Preferencies Generalitzades. El finan9ament del
desenvo1upament.

"7 - La Ronda Uruguai del GATT. Evo1ució recent i estat
actual del comer9 internacional: cr.if& economica i
neoproteccionisme. E1ements favorables al 1liurecanvi o al
proteccionisme.



C - Els processos d'integració economica

8 - Nivells i modalitats d'integració economica. Zona de
Lliure Comery. Unió Duanera. Mercat Comú. Unió Economica.
Efectes economics deIs processos d'integració. Efectes
estatics i efectes dinamics. Balany.

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

D - La Unió Europea

10 - Institucions i evolució de la Comunitat Economica
Europea. El Pressupost. Estructura actual: Ingressos i
politiques de despesa. Problemes pressupostaris i
perspectives de reforma.

11 - Les politiques comunitaries especifiques: La Politica
Agraria Comunitaria. Objectius. Crisi. La doble finalitat
del FEOGA. La reforma de la PACo La Politica comercial i de
cooperació.

12 De l'Acta Unica al Mercat Unic. Les Politiques
Estructurals i de Cohesió. Els Fons Estructurals: FEDER,
FEOGA i FSE. Objectius i resultats.



Bibliografia

No hi ha cap manual que desenvolupi integrament el programa.
Es facilitara la bibliografia basica de consulta especifica 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 sera n comentats 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 comer9 i les
relacions economiques internacionals es suggereix la consulta
dels següents llibres d'interes:

* "Economia Internacional"
Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld
McGraw-Hill
2ilEdició

* "International Economics"
Peter H. Lindert
Irwin
gil Edició

* "Economia Internacional e Integración Económica"
Juan Tugores
McGraw-Hill

* "El comerc internacional"
René Sandretto
EUMO

Avaluació

Al final del trimestre s'efectuara un examen final envers
tota la materia integrant del programa.
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