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Tema 1. Introducció a l’economia mundial

- L’economia mundial en la segona meitat del segle XX: trets principals.
- La globalització (i la regionalització) econòmica. 

Bibliografia bàsica: Alonso, J.A. (cap. 1); Tugores, J. (cap. 1).

Tema 2. Comerç internacional i política comercial

- La teoria bàsica del comerç internacional
- Política comercial: barreres aranzelàries i barreres no aranzelàries. 
- El debat proteccionisme vs. Lliure comerç.
- Marc institucional: del GATT a la OMC

Bibliografia bàsica: Tugores, J. (caps. 2 i 3)

Tema 3. La internacionalització de les empreses i la inversió estrangera directa

- El procés d’internacionalització de la producció. Explicacions teòriques.
- Les estratègies d’internacionalització de les empreses multinacionals. 
- Efectes de la IED.

Bibliografia bàsica: Krugman i Obstfeld (cap. 7) i Alonso (cap.9)

Tema 4. Integració econòmica. La Unió Europea

- Concepte, formes i efectes de la integració econòmica.
- La Unió Europea: evolució del procés d’integració i institucions
- El pressupost de la UE i les principals polítiques comunes.
- La UE com a bloc comercial i la seva política comercial.
- El futur de la UE: l’ampliació als països de l’Est i la reforma institucional.

Bibliografia bàsica: Tugores, J. (cap. 6) i  Elias, J.(2001)

Tema 5. Els problemes del desenvolupament econòmic  

- Teoria del desenvolupament i teoria del creixement.
- La desigualtat internacional de la riquesa i la renda i la seva medició. 
- La caracterització del subdesenvolupament: principals problemes.
- Estratègies de desenvolupament.
- Les noves concepcions del desenvolupament.

Bibliografia bàsica: Alonso, J.A. (caps. 4 i 6) i Bustelo, P. (caps. 1 i 2).



Bibliografia bàsica

- Alonso, J.A. (dir.) (2000), Diez lecciones sobre la economía mundial, Editorial Civitas.
- Bustelo, P. (1999), Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Ed. Síntesis.
- Elias, J. (2001), Nacimiento y evolución histórica de la U.E. en J. Muns (ed.) Lecturas de

integración económica. La Unión Europea. Ed. Universitat de Barcelona.
- Krugman, P.R. y Obstfeld, M. (2001). Economía internacional. Teoría y política, Editorial Addison

Wesley, 5ª edición.
- Tugores, J. (1999), Economía Internacional. Globalización e integración regional, Editorial

McGraw-Hill, quarta edició.

La bibliografia bàsica especificada en cada tema es complementarà amb publicacions que apareixeran
al llarg del curs i que formaran part del material bàsic per la preparació del programa.
 
Com a complement de les explicacions de classe es sugerirà la consulta parcial d’algun dels sigüents
llibres:

-Berzosa, C. et al (1996) Estructura Económica Mundial. Editorial Síntesis
-Bhagwati, J.(1991) El proteccionismo. Alianza Editorial
-Lindert, P.H. (1994) Economía internacional, Editorial Ariel.
-Millet, M. (2001) La regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC. Col.lecció Estudis
Econòmics, Núm. 24. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
-Muñoz Cidad, C. (1996) Estructura económica internacional, Editorial Civitas, segona edició.
-Nieto, J.A. (1995) Fundamentos y políticas de la Unión Europea. Siglo XXI 

Adreçes electròniques d’interès

Organització Mundial del Comerç:  www.wto.org
Unió Europea: europa.eu.int
Banc Mundial: www.worldbank.org
Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD): www.unctad.org
Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD): www.undp.org

Criteris d’avaluació

L’avaluació global de l’assignatura s’efectuarà mitjançant la realització d’un examen final que tindrà dues
parts: preguntes corresponents a Economia Mundial I i preguntes corresponents a Instruments
d’Economia Aplicada (en el cas que aquesta segona part no hagi estat aaliberada en l’examen parcial
del mes de febrer). Per aprovar l’assignatura s’haurà de superar cada una de les dues parts. La nota
final es calcularà ponderant un 75% la nota obtinguda a Economía Mundial I i un 25% la nota obtinguda
a Instruments d’Economia Aplicada.

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
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