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PRESENT ACIÓ:

Enfoc general de l'assignatura. Organització del curso Criteris d'avaluació.

la PART: Elements histories per I'analisi deis tipus de canvi fixos i flexibles.

A) El món deis estaviadors i acreedors, i l'hegemonia britanica.

l. L'estabilitat deIs tipus de canvi i I'existencia deIs ajustaments automatics durant el
patró-or. L'analisi deis economistes c1assics i el CunliffReport. El supósit d'economies
homogenies.

2. Els equilibris económics internacional s i la funció de l'India. Els interessos financers
de la City. El dec1ivi de I'economia britanica i la paritat de la L1iura.

3. Les economies exportadores i els tipus de canvi. Els interessos deIs exportadors i la
paritat de la moneda. Argentina versus Gran Bretanya.

B) La impossible recuperacuió del passat i I'accentuació deis desequilibris.

4. La inestabilitat deIs tipus de canvi entre 1919 i 1925. Inflacions i endeutament
internacional. Els interessos deIs financers de nordamericans i britanics. La política
exterior d'Estats Units.

5. El retorn a les paritats fixes. L'estabilització de la L1iura i I'expansión de l'atur a Gran
Bretanya. La debilitat deIs nous tipus de canvi i els desequilibris económics
internacionals. La quimera deIs ajustaments automatics internacional s i la depressió de
1929.

C) Cap on anem?

6. La recomposició de les relacions económiques internacional s i el nou lideratge
d'Estats Units. Del fracas a l'exit relatiu del F.M.I. El control de la inflació amb plena
ocupació fins els anys setanta. La crisi del patró dolar i les noves polítiques d'arrumar al
ver: les pressions sobre els salaris i la reducció de la despesa pública.
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PRIMER DOSSIER

A) El món deIs estaviadors i acreedors, i rhegemonia britimica.

Index de lectures i organització deis grups.

Lectura general per a lo/hom

P.H. Lindert: International Ecomnomics

Grupa)

Marcello de Cecco: Situazione economica intemazionale dopo il 1870.
Marcello de Cecco: Breve storia della difusione del sistema aureo nel mondo.
Marcello de Cecco: Vicissitudini monetarie indiane.

Grup b)

A.G. Ford: Notes on the working ofthe gold standar before 1914.

Apendix esladístic a utililzar pels dos grups.

SEGON DOSSIER

B) La impossible recuperacuió del passal i raccenluació deIs desequilibris.

Index de lectures i organització deis grups.

Lectura general pels tres grups segiients:

J.M. Keynes: Las consecuencias económicas de la paz.

Grup c)

lM. Keynes: Ensayos de persuasión.

Grup d)

G. Ziebura: World Economy and World Politics, 1924-1931.



Grup e)

Sylos Labini: La Teoria General de keynes y la gran depresión.
M. Kitson, J. Michie: Depression and Recovery: Lessons from the Interwar Periodo

Apendix estadistica a utilitzar pels tres grups.

TERCER DOSSIER

C) Cap on anem?

Index de lectures i organització deis grups.

Grupf)

Piore y Sabel: La economia de la producción en serie en crisis.

Grup g)

Glyn, Hughes, Lipietz, Singh: The Rise and FaIl ofthe Golden Age.

Grup h)

A. Pinilla, G. Gonzales: La economia de la oferta y la política económica de Reagan
E.F. Quintana: La deuda y el déficit públicos de Estados Unidos en los problemas

actuales de la economia mundial.

A consultar pels tres gn'ps.

Barlett y Steele: Comentari de gnlfics.


