
PROGRAMA D~ESTRUCTURA 1 IRSTITUCIORS ECOROMIOUES (E.R.E)

2on. Curs Tarda Professor: Josep Llad6s

A - Aproximaci6 historica i metodologica

1 - Introducci6 historica

El mercantilisme. La teoria clAssica del comer~
internacional. Lliurecanvi versus proteccionisme. L~estructura
de la Balan~a de Pagaments i la interpretaci6 de 1~equilibri
exterior.

2 - Els instruments del comer~ internacional

Els tipus de canvi: fixes, variables, vinculats,
restringits. Els aranzels: efectes economics. Les barreres no
aranzelAries: tipologies i efectes.

3 - L~economia internacional durant el perfode d~entreguerres

La crisi del Patr6-0r. La Gran Depressi6.
bilateralisme. Les guerres comercials: les
competitives.

B - Estructura economica mundial

4 - El sistema monetari internacional

Irrupci6 del
devaluacions

Els acords de Bretton-Woods. El Fons Monetari Internacional.
El Banc Mundial. El paper de l~OCDE. El lligam Dolar-Or i les
paritats estables deIs tipus de canvi.

5 - El GATT

Constituci6. Objectius. Resultats de les 7 primeres Rondes:
l~estructura actual del comer~ internacional. Neoproteccionisme.
La Ronda Uruguay: elements de discusi6 i perspectives.

6 - L~expansi6 economica i el resurgiment del comer~

Els factors de creixement. Crisi i reforma del sistema
monetari internacional: Determinants. La flotaci6 de les monedes.

7 - La internacionalitzaci6 de les economies

Els moviments internacionals de capitals: la inversi6
directa estrangera i les empreses multinacionals. EIs mercats
financers internacional s i la crisi de 1~Estat-Naci6. El problema
del deute externo

8 - Ues economies socialistes

El model economic sovi~tic. El CAEM. Les relacions
economiques Est-Oest. Problemes i perspectives deIs processos de
transici6 economica a I~Est d~Europa.



Institucions i patrimoni
L'adhesi6 espanyola. El

9 - El subdesenvolupament

El model de depend~ncia en les relacions economiques Nord
Sud. PVD i comer~ internacional. La UNCTAD. El nou ordre economic
internacional.

10 - La crisi de les politiques de creixement

L'objectiu prioritari l'estabilitat economica. La formaci6,
aplicaci6 i resultat de politiques economiques alternatives. Les
fluctuacions del Dolar. Els Acords Plaza i Louvre. Els d~ficits
bessons d'Estats Units. El G-7, la coordinaci6 de les politiques
economiques i el dilema del presoner. Les economies
d'expectatives limitades.

C - L'economia comunitAria

11 - La integraci6 economica

Graus i formes d'integraci6. Efectes de la integraci6. Els
processos vigents d'integraci6. Multilateralisme o integracions
regionals.

12 - La Comunitat Europea

El Tractat de Roma. Objectius.
comunitaris. Processos d'ampliaci6.
periode transitorio

13 - El Pressupost Comunitari

Els principals ingressos. La Politica AgrAria ComunitAria:
sistema actual i proposta de reforma. Les politiques de
desnvolupament regional. El debat de la politica industrial:
Politica industrial versus politica de compet~ncia. Les
perspectives: el Pla Delors 11.

14 - L'Acta Única

La consolidaci6 del Mercat Interior. Caracteristiques i
efectes economics. Comer~ intraindustrial i comer~
interindustrial. L' Informe Ceccini. Les estrat~gies empresarials •
La nova teorias del comer~ internacional. Els determinants de la
competitivitat.

15 - La Uni6 Economica i MonetAria Europea

El Sistema Monetari Europeu: Antecedents. Objectius.
Funcionament i resultats. El contingut del Pla Delors. El paper
i composici6 del Ecu. Les propostes alternatives. Els acords de
Maastricht: Fases i condicions d'accés. Reformes institucionals.
La p~rdua d'autonomia de lea politiquea econOmiques. Els
mecanismes de cohesi6. Controv~rsies i perspectives.


