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Facultat d’ Economia i Empresa 
 

Economia Mundial (Int) i  
instruments d’economia aplicada 

 
Codi: 25163                                                                                                                                        Grup 3  
Curs Acadèmic: 2009-2010                                                                                                         Primer i Segon 
                 semestre 
Horari classes:  
Dimarts: 09:05- 10:20 (Primer semestre)  
Dilluns: 11:55 – 13:10 / Dimecres: 11:55 – 13:10 (Segundo semestre) 
 
 
Professors : JOAN CLAVERA (Segon semestre i titular assignatura) 
                   MIGUEL BEA ALONSO (Primer semestre) 
 
Despatxos: Joan Clavera: B3 - 038 
                   Miguel Bea Alonso: B3 - 082       
 
E-mail: Joan Clavera: joan.clavera@uab.cat  
             Miguel Bea Alonso: miguel.bea@uab.cat  
 
Horari de tutories: Informació a classe i al campus virtual. 
 
 
 
 
 
Foreign students: 
 
Classes “ Segona part economia mundial ( Joan Clavera)”  are taught entirely in catalan. 
You can get comprehension after 3 or 4 weeks provided  you are fluent in Spanish. 
Nevertheless you can talk or ask questions in class using Spanish. 
Exams must be written down in catalan or in Spanish. 
Please, enter virtual campus as soon as possible. 
 
 
 
 

• Objectius de l’assignatura 
 

La primera part del curs tractarà d aproximar l’alumne al coneixement dels principals agregats 
macroeconòmics que proporciona la comptabilitat nacional i la resta de fonts de informació oficial, 
reflexionant també sobre la seva utilitat per a analitzar la realitat econòmica.  La segona part del curs 
analitzarà els temes més destacats del comerç internacional  tant des del punt de vista teòric com del 
institucional.  
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• PROGRAMA 
 
Primera part: Instruments d’economia aplicada (Miguel Bea) 
 

1. Activitat de l’economia. Mesurament de l’activitat econòmica i principals agregats 
macroeconòmics (Cap. 1  [S]), 

 
2. Balança de pagaments i desequilibri extern. El mesurament dels fluixes amb l’exterior en la 

comptabilitat nacional. Els mercats de divises i el desequilibri extern. Mesures de comerç 
exterior i de comptabilitat. Cas pràctic: la balança de pagaments espanyola (Cap. 3 [S]), 

 
3. Quadres macroeconòmics: conceptes relatius a l’anàlisi d’un quadre macroeconòmic i la seva 

interpretació. Desequilibri intern i estabilització macroeconòmica: inflació, atur i dèficit 
pressupostari (Cap. 4 [S]). 

 
 
Segona part: Economia mundial  (Joan Clavera) 
 
TEMA  I . Introducció : El marc  teòric  i fàctic  del  comerç  internacional  
Importància  del comerç internacional en el procés actual de globalització de les economies i 
de la crisi econòmica i financera. 
 
TEMA II.  La  Teoria Bàsica del Comerç Internacional des de la demanda :  
El comerç analitzat  amb curves d' indiferència i de possibilitats de producció . Els guanys del 
comerç . Casos particulars 
 
TEMA III . .  La  Teoria Bàsica del Comerç Internacional des de la demanda : 
La Teoria de Hecksher- Olhin .La importància  de la proporció de factors.   
 
TEMA  IV.  Comerç i especialització  
El creixement empobridor.  Guanyadors i perdedors. Conseqüències de la teoria H-O. 
Composició factorial del comerç i repercussions  del comerç sobre el factor treball.  
 
TEMA  V  Teories alternatives  
Influencia del canvis tecnològics .El comerço intraindustrial . Economies d' Escala. Cicle de 
producte .  
 
TEMA VI  L' anàlisi de l' aranzel . 
Efectes sobre el consumidors i productors. La taxa de protecció efectiva. Les pèrdues 
derivades de l 'aranzel.  Aranzel i equilibri general   
 
TEMA VII  Arguments a favor i en contra de l' aranzel .  
Com òptim nacional . Represàlies. Segon òptim. Arguments no econòmics 
 
TEMA VIII. Altres polítiques comercials : 
Q
 

uotes a l' importació . Barreres a l' exportació . Subsidis a l' exportació . Dumping. 
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TEMA IX. La Organització Mundial de Comerç 
Els  problemes  del  multilateralisme  .  Temes  principals    de  l’  OMC.  Comerç  i 
esenvolupament.  D

 
TEMA X. La integració econòmica
Modalitats de la integració econòmica  . Teoria de la Unió  Duanera: Creació i desviació 
de Comerç; Economies d'Escala  e Integració; Efectes Dinàmics. 
Processos  d'integració  econòmica:  La  Unió  Europea.    El  Nafta  i  el  Mercosur.  Altres 
formes d’ integració a Amèrica , Asia i Africa 
 
 
 
 
 
• Bibliografia 
 
Textos bàsics 
 
F. Javier Escribá et al. (1996): “Introducción práctica a la economía”. 2ª edición. McGraw 
Hill 
 
C. Muñoz et al. (2008): “Las cuentas de la Nación I. Introducción a la Economía Aplicada”. 
3ª edición. Thomson Civitas 
 
Th. Pugel (2004): “Economía Internacional”, Mc Graw Hill 
 
Altres referències serán indicades al llarg del curs. 
 
 
 
 
 
 
 
• Normes d’examen i avaluació 
 
L’assignatura és única i, per tant, la nota final es única.  La nota serà una mitjana ponderada de les 
notes parcials de les dues parts.  
 
La ponderació és:  
 
1er Semestre: 
 
- 25 %  Examen escrit primera part (Convocatòria: 25.01.2010 ; 9:00h) 
- 5 %   Llistes de problemes 
 
2º Semestre 
 
- 20 %   Test realitzat a la meitat del segon semestre. 
- 50 %   Examen escrit final. (Convocatòria: 15.06.2010 ; 9:00h) 
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Normes d’avaluació: 
 

1. L’aprobació (amb una nota mínima de 4) de l’examen escrit de la primera part dispensa 
l’estudiant de la repetició d’aquesta part en el examen final a les convocatòries de juny y 
setembre (15.06.2010 h. 09:00-12:00 i 01.09.2010 h. 09:00-12:00). 

 
2. Per als estudiants que no superin la primera prova escrita és obligatori superar les dues parts a 

la convocatòries de juny o setembre (17.06.2009 h. 09:00-12:00 i 02.09.2009 h. 09:00-12:00). 
Per a aprovar l’assignatura es necessita que la mitjana ponderada de les dues notes sigui com  
a mínim un 5, i que s’hagi obtingut com a mínim a cada una de les parts una nota de 4.   
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