PROGRAMA D'ECONOMIA MUNDIAL I
Curs 1995-1996
Profs. José Vicente Blanes I Pablo D'Este

TEMA 1, Introducció: Iendenfies

del comer~ internacional, ¿Per que comercien els palssos?,

I
TEMA 2. Les diferents teories per l' analisi del comer~ internacional
2,1,- Esquema de les diferents teories,
2,2.- Conceptes basics: la ventatja absoluta i la ventatja comparativa,
2.3.- La teoria de la ventatja comparativa: el despla~ament de la Frontera de Possibilitats
deConsum.
a) Existencia de Competencia Perfecta:
.EI model de Heckscher-Ohlin.
,La contrastaciÓ empírica y la paradoxa de Leontieff
b) Existencia de Competencia Imperfecta:
.EI creixement del comer~ internacional: existencia de rendiments constants a
escala i diferenciació de producte.
2.4,- La teoria de la ventatja absoluta: La ventatja considerada com a competitivitat
intraseetorial.
a) ¿Superioritat de la ventatja absoluta versus la comparativa? ¿Quina explica
millor el perfil del comer~ internacional d'una economia?
b) Diversas teones que prenen la ventatja absoluta com l'eix central (ciele del
producte, gap tecnológic, ...).
c) Que ens diu la contrastació empírica?
2.5.- Lliure canvi versus autarquia o Iliure canvi versus política comercial estratégica: els
cassos de:
a) el creixement empobridor.
b) la industria incipient.
c) el desequilibri comercial crónico
d) la distribució desigual deIs efectes del comer~ segons diferents grups socials.

TEMA 3 política Comercial.
3.1.-lnstruments

de polítca comercial: barreres arancelaries i no arancelaries.

a) L' arancel i els seus efectes. Cotos i beneficis Jligats a l'arancel.
b) La tasa de protecció efectiva.
c) Barreres no arancelaries: quotes, subsididis, dumping.
3.2.- La polemica proteccionisme-lliurecanvi.
a) Arguments a favor dellliurecanvi.
b) Arguments a favor del proteccionisme: l'arancel óptimo

TEMA 4. El pas del GATT a la OMC
4.1.- El GATT: Origens, objectius i principis.
4.2.- Les rondes del GATT.
4.3.- La "Ronda Uruguay" i J'origen de J'Organització Multilateral de Comer~ (OMC)

TEMA 5. Els fenómens d'Integració Económica
5.1.- Teona de I'Integració Económica:
a) Modalitats de I'Integració Económica
b) Teones de les Unions Duaneres: Creació i desviació de Comer~~ Economies
d'Eseala e Integració; Efectes Dinamics.
5.2.- Proeessos d'Integració Económica:
a) L'Unió Europea: Antecedents~ Tractats de Paris i Roma~ L'Acta Unica Europea~
El Tractat de Maastrichí.
b) El NAFTAi el MERCOSUR.
5.3.- Polítiques principal s de l'Unió Europea:
a) El Presupost Comunitario
b) La Política Comercial.
c) Les polítiques estructuraIs.

TEMA 6 Comew i Desenyolupament
6.1.- Problemitica deIs Paisos en Vies de Desenvolupament (PVD): EIs PVD al comer~
internacinal~ la doctrina Prebisch y la qüestió de la Relació Real d'Intercanvi.
6.2.- La Conferencia

de les Nacions Unides sobre Comer~ i Desenvolupament

(UNCTAD): El Programa Integrat de Productes Bilsics; El Sistema GeneraIitzat de Preferencies.

6.3.- Comer~ i estratégies de desenvolupament: Sustitució de importacions vers foment
de les exportacions; Els Paissos de Recent Desenvolupament.
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TUTORIES
Pablo D'Este (despacho B3-054)
Dilluns

15.30-17.00 h.

Dimecres

12.00-13.30 h.

Jose Vicente Blanes (despacho B3-054)
DilIuns

10.15-11.45 h.

Dimecres

15.30-17.00 h.

Criteris d'evaluació:
Es fara un examen amb dues parts, una que correspondra a la part d' economia mundial
i un altra a la d'instruments

d'economia

aplicada. Per aprovar l'assignatura

hauran de ser

aprovadas totes dues. (La part d' economia mundial ponderara dos ter~os de la nota final i la
d'instruments un ter~).

