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OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA: anàlisi de l'economia mundial actual, possant especial 
èmfasi en els aspectes del comerç internacional i els mercats mundials. 
 
Tema 1.- Introducció 
 
Globalització de l'economia. Diferents nivells o àmbits: comerç, producció, finançament, 
moviments de mà d'obra. El paper del comerç internacional a les diferents etapes del 
capitalisme. Les Empreses Multinacionals. Migracions. Els fluxes financers. 
Globalització versus regionalització. Globalització versus desigualtats. Síntesi dels 
factors/ motors de la globalització accelerada dels deu darrers anys. Significat d'aquest 
fenomen. Debat actual. 
 
Tema 2.- El comerç internacional.  
 
Plantejament teòric. Els avantatges i els limits. Comerç intraindustrial, economies 
d'escala, diferenciació de productes, dumping, balança de pagaments i competència 
imperfecta. Competitivitat: concepte i discusió. 
 
Tema 3.- Polítiques comercials.  
 
Proteccionisme versus lliurecanvisme. Elements per un debat. Restriccions comercials. 
Aranzels i quotes o contingents. Politiques comercials estrategiques. Altres barreres no 
aranzelàries. GATT i OMC. 

Tema 4.- Comerç internacional i finances 

 
L´ordre monetari mundial. Conversió. Tipus de canvi. Mercats de divises. Flotació 
versus fixació. Devaluació i reevaluació: implicacions. Fluxes financers. Deute extern. 
Inversió estrangera directa i comerç. Mercats emergents. La “burbuja financera” dels 
anys noranta. 
 
Tema 5.- La integració econòmica.  
 
Plantejament teoric. Diferents nivells. Integració comercial. Llibertat de moviments dels 
factors. Integració Monetària. La UE: Mercat Comú, Mercat Únic, polítiques comunes, 
cohessió, Unió Econòmica i Monetària. Altres experiències: NAFTA, MERCOSUR, etc.  
 
Tema 6.- Comerç Internacional i desenvolupament  
 
Desenvolupament i caracterització dels Països del Tercer Món. Desenvolupament, 
comerç internacional i fluxes financers. Les polítiques de desenvolupament. La Relació 
Real d´Intercanvi. Inestabilitat dels ingresos. Sistema de Preferències Generalitzades. 
Cooperació Internacional. Els Acords de las UE en matèria de cooperació. Altres 



polítiques bilaterals: Japó i els USA. 
 
 
Tema 7.- Les matèries primeres, els productes energètics i l'aigua.  
 
Productes estratègics. Control de les fonts de suministre i mercats mundials. 
Estratègies comercials: els càrtels. El cas de la OPEP. L'aigua. 
 
Tema 8.- Les especificitats del sector agrari.  
 
Formes de protecció de l´activitat agrària. Distribució mundial de l´activitat. Polítiques 
agràries i distorsió del comerç. Les grans comercialitzadores internacionals. Els 
enfrontaments comercials entre la UE i els EEUU. Els acords de la Ronda Uruguai i 
l´OMC. Ajuda alimentària i comerç internacional. Dependència versus seguretat 
alimentària. 
 
Tema 9.- La indústria.  
 
Aranzels i altres barrerres aranzelàries. La Ronda Uruguai del GATT. El tractament de 
la competència: el cas dels acords multifibres. El dumping social. Política industrial, 
inversió estrangera i comerç internacional. Les Empreses multinacionals: el comerç 
intrafirmes. Els nous Països Industrialitzats del Sudest Asiàtic. Els problemes del medi 
ambient i el comerç internacional. 
 
Tema 10. Els serveis 
 
La terciarització de l´economia actual. Comerç internacional i serveis. El turisme. 
Liberalització dels serveis. 
 
TREBALL OBLIGATORI 
 
Anàlisi de la projecció internacional d´un subsector de l´economia i, discussió de les 
polítiques i problemes que afecten al comerç internacional de l´activitat analitzada. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Per a la primera part (fins al tema 5) J. Tugores "Economía Internacional, Globalización 
e Integración Regional " Mc. Graw Hill. Madrid. 2002 (quinta edición) i lectures 
distribuides a clase. 
 
AVALUACIÓ 
 
Els alumnes realitzatzaran un treball sobre un subsector que serà objecte de 
presentació.  L´examen és obligatori.  


