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PRESENTACIÓ
El model que defensa la UE davant el neo-proteccionisme nord-americà es
fonamenta en la defensa del lliure comerç i el multilateralisme basat en
l’apertura comercial i les inversions mútues, d’acord amb paràmetres de
regulació equitativa i equilibrada. Aquest fet no implica que no es
reconegui la necessitat explícita d’abordar reformes a la globalització
doncs la desigualtat va en augment arribant a nivells intolerables, encara
que es reconeix de forma contundent que el retorn al proteccionisme no és
la solució. I per això, la UE ha de reforçar-se i enviar una senyal clara a
la Xina, la Índia, així com als Estats Units i altres grans economies.
Una bona mostra d’això, ho està sent la conclusió dels recents acords
amb Canadà (CETA) i amb el Japó (EPA). En aquest darrer cas, li
permet a la UE internar-se en el forat que ha deixat Estats Units a Àsia
a l’abandonar el TPP, i reequilibrar la situació anòmala de que el tercer
mercat del món que és Japó, fos fins ara només el setè per a les
exportacions europees. El llarg i tortuós camí seguit fins ara en el
procés negociador amb el Mercosur obeeix a aquest mateix tipus de
preocupacions. Un dels principals objectius del Seminari serà analitzar
l'impacte d'aquests acord en els principals sectors econòmics de la
província de LLeida.

PROGRAMA
Conferència:
Horari: de 17:30h a 18:15h.

"Globalització, lliure comerç i neo-proteccionisme"
Dra. María Carmen Lumbierres Subías. Professora de Ciències
Polítiques, UNED.

Taula Rodona:
"Sector Agroalimentari Espanyol i tractats comercials:
Japó (EPA) i Canadà (CETA)"
Horari: de 18:15h a 19:30h.
Dra. Pilar Cos Sánchez. Professora Titular d'Organització
d'Empreses. Universitat de Lleida.
Dra. Natalia Aldaz Ibáñez. Professora Titular d'Economia,
Sociologia i Política Agrària. Universitat de Lleida.
Prof. Margarita Moltó Aribau. Professora Titular d'Organització
d'Empreses. Universitat de Lleida.
Director: Dr. Antoni Blanc Altemir, Director de la Càtedra i del Centre
d'Excel.lència Jean Monnet - UdL
Secretària: Dra. Eimys Ortiz Hernández, Investigadora Postdoctoral

