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Tema 1. Introducció: La formació del sistema capitalista mundial. La formació del Centre i la
Perifèria del sistema. Les rúptures històriques del sistema. Els cicles econòmics. El procés de
concentració i centralització del capital. La mundialització capitalista. La crisis de l’economia
mundial.

Tema 2. Teoria del comerç internacional: Els guanys del intercanvi: avantatge absoluta i
avantatge comparativa. Límits del intercanvi. Les fonts de l’avantatge comparativa. Comerç
intraindustrial. Economies d’escala i diferenciació de productes. Competència imperfecta: el
dumping recíproc. Noves teories del comerç internacional.

Tema 3. Polítiques comercials i organitzacions internacionals: Les restriccions al comerç i
les politiques comercials. Els aranzels i els seus efectes. Restriccions quantitatives al comerç.
Altres barreres no aranzelàries. El debat lliure comerç o proteccionisme. Del GATT a la OMC.

Tema 4. El comerç centre-perifèria: Anàlisi quantitatiu. Divisió internacional del treball i
avantatges comparatives. El deteriorament dels termes d’intercanvi. Les teories del intercanvi
desigual. Les característiques del nou comerç internacional.

Tema 5. Tipus de canvi i sistemes de paritats: Els tipus de canvi. La paritat del poder
adquisitiu. Mercats de divises: factors comercials i financers. Sistemes canviàris: flotació o
fixació. Bandes de fluctuació i el seu paper estabilitzador. Tipus de canvi com ancla nominal.
Crisis monetàries i atacs especulatius. El sistema financer internacional.

Tema 6. Els fluxes financers centre-perifèria: L’estructura dels fluxes financers a la perifèria.
El finançament extern als anys setanta: l’origen del deute extern. El finançament extern als
anys vuitanta: la crisi del deute extern. La renegociació del deute extern. La crisi econòmica de
la perifèria als anys vuitanta. El finançament extern als anys noranta. La crisi del deute extern
dels anys noranta. La inversió estrangera directa. La cooperació i l’ajuda al desenvolupament.

Tema 7. La integració econòmica: La integració com a part del procés de mundialització.
Etapes d’integració. Teoria de la integració. Integració i blocs regionals. Criteris d’avaluació dels
processos d’integració: expansió, creació i desviació de comerç. Efectes de la integració i
quantificació. La integració monetària. La integració a Europa. La integració a Amèrica. La
cooperació econòmica a Asia i Africa.
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