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PROGRAMA 

 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 

Que l'estudiant es familiaritzi amb l'anàlisi teòrica del comerç internacional i amb la seva aplicació 

per entendre les principals característiques d'aquest comerç en l'actualitat. El curs es centrarà en 

quatre aspectes fonamentals: causes del comerç internacional, efectes del comerç internacional, 

política comercial i l’economia política de la política comercial. 

 

PREREQUISITS 

Microeconomia I 

 

METODOLOGIA 

Es presentaran els principals models teòrics per l'anàlisi del comerç internacional. S’acompanyarà 

aquesta presentació de contrastacions empíriques d'aquests models amb l'objectiu de valorar la seva 

relevància i les seves possibles limitacions. 

 

En les classes teòriques s’utilitzaran sovint transparències, una còpia de les quals es trobarà amb 

antelació suficient a pàgina web de l’assignatura. L'accés a la pàgina web es fa via lel servidor 

Volcano amb adreça http://volcano.uab.es. És convenient portar una còpia en paper d’aquestes 

transparències a classe.  

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

L'assignatura s'avaluarà mitjançant un examen escrit a la data fixada per la convocatòria oficial. 

 

CONSIDERACIONS GENERALS IMPORTANTS 

• En cap cas es pot canviar la data d'examen marcada, ni es guardarà la nota feta en una 

convocatòria no vigent de l’estudiant. 

• En cap cas , alhora d’avaluar, es poden tenir en compte criteris com: treballar a fora, ser 

l’última assignatura per acabar la carrera,...etc. 

 



TEMARI  

 

Tema 1. Introdució: Evolució i estructura del comerç internacional 

Tema 2. Avantatge comparatiu: el model Ricardià 

Tema 3. Avantatge comparatiu: el model d'Heckscher-Ohlin 

Tema 4. Avantatge comparatiu: el model de factors específics 

Tema 5. Economies d'escala i competència imperfecta: la nova teoria  

Tema 6. Altres determinants del comerç internacional 

Tema 7. Política comercial i benestar 

Tema 8. L'economia política de la política comercial 

Tema 9. Comerç internacional i creixement econòmic  
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