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SOCIETAT I FINANCES INTERNACIONALS EN PERSPECTIVA HISTORICA.

Introducció.

  - Per què societat i finances internacionals? i, en perspectiva històrica?.
  - Evolució a llarg termini dels tipus de canvi:                         tendències i períodes.
  - Activitat econòmica, sistemes financers i tipus de     canvi.

A) El món dels estalviadors i l’hegemonia britànica, en el model d’acumulació capitalista de 1870 a 1914.

 1. La intensificació de les relacions econòmiques             internacionals: l’hegemonia britànica.

  -  Creixement extensiu i fluxes econòmics            internacionals.
  -  Del lliberalisme al proteccionisme:          l’excepcionalitat britànica.
  -  L’estructura internacional de les Balances de        Pagaments: l’hegemonia de la lliura i els fluxes
de liquiditat.

   2.  La formació del patró or i les experiències        històriques d’unions monetàries a Europa:
convicció o necessitat.

  -  Els problemes dels sistemes monetaris metàl.lics.
  -  Del bimetal.lisme al monometal.lisme: la difusió      del patró-or.
  -  La Unió Monetària Alemanya: unió monetària i unió      política.
  -  La Unió Monetària Llatina: la necessitat de         polítiques econòmiques nacionals complementàries.
  -  La Unió Monetària Escandinava: unió monetària i      patró or.

  3.   El funcionament del patró or en la teoria i en la      pràctica.

   - El patró or i els ajustaments automàtics: l’anàlisi      dels economistes clàssics i el Cunliffe Repport.
  - Evidències contradictòries i nous elements       d’anàlisi.
  - La lliura com moneda clau i les finances         britàniques: una visió integradora dels equilibris
        internacionals.

  4.  La City, el patró or i el declivi de l’economia        britànica.

    - Evidències del declivi.
    - Els problemes del sector industrial: l’endarreriment     tecnològic.
    - De terratinents o comerciants a financers: la City i     el sistema financer britànic.
    - Les finances i la política econòmica britànica.
     -  El lliure comerç i la paritat de la Lliura.

  5.  Moneda i Imperi: El patró or i les economies      perifèriques.

  -  La importància de l’Índia en els equilibris       financers internacionals.
 -  El cas dels països deutors: l’Argentina.
 -  Credibilitat i cooperació: l’època daurada del
        patro-or internacional i la seva crisi.



B) Les noves exigències dels mercats, l’accentuació dels desequilibris internacionals i la inestabilitat dels
tipus de canvi, entre
1914 i 1939.

    6. L'herència financera de la guerra i la                 reconstrucció: el final del patró or.

  - El final de la guerra i l’accentuació de la       conflictivitat social a Europa.
  - Guerra i finances privades: l’endeutament europeu i     la nova hegemonia dels Estats Units.
  - Els tractats de pau i el problema de les        reparacions alemanyes: la ceguesa dels vencedors.
  - L’accentuació dels desequilibris internacionals i     la política econòmica de les classes dirigents
dels Estats Units:
inflacions i devaluacions.

   7. L’impossible retorn al passat, la ceguesa de la        teoria econòmica convencional i el patró canvi or.

    - La Lliura a la paritat de pre-guerra: la City i     l’atur.
    - Els nous objectius dels financers i industrials       d’Estats Units i la precària reconstrucció de les
relacions econòmiques
internacionals: el Pla Dawes.
  - La desaparició de l’endeutament interior i les       reformes monetàries centre-europees.
    - L’estabilització dels nous tipus de canvi i la seva       fragilitat: els moviments especulatius de
capitals.

   8. La desarticulació de l'economia internacional.

  - La renovada expansió de l’endeutament exterior i el     Pla Young.
  - Estalvi i especulació en els mercats de capitals:     la crisi financera internacional dels anys trenta.
  - El final del patró canvi or, les reparacions i         l’endeutament exterior.
  - El trencament de les relacions econòmiques        internacionals: les àrees monetàries del dòlar, la
lliura, el franc i el marc.

C) El nou model de creixement intensiu i la seva crisi: el patró dòlar, el retorn als tipus flexibles i
l’expanció de les finances
supranacionals.

   9. La Segona Guerra Mundial i els nous objectius de la        reconstrucció.

  - Els condicionaments del passat, la influència         soviètica i el poder de les finances
nordamericanes.
  - El retorn al multilateralisme: el plans de White i     Keynes, en els acords de Bretton Woods i l’OIC.
  - Els fracassos inicials del FMI, l’OIC i el pla de     “moneda clau”. La Doctrina Truman.
  - El Pla Marshall i els plans complementaris de       futur: les alternatives dels Departaments del
Tresor i d’Estat i la A.C.E.

    10. El retorn a la convertibilitat i la Guerra Freda.

  - La importancia del rearmament en la política        interior i exterior d’Estats Units.
  - El rearmament alemany i el suport a la integració     econòmica europea.
  - Els procesos d’estabilització i el retorn a       la convertibilitat.

    11. El sistema monetari internacional i l’edat daurada     del capitalisme.

  - La política econòmica de Bretton Woods.
  - La balança de pagaments nordamericana i les pèrdues     d’or.
  - La disputa entre Europa i Estats Units.
  - De Gaulle, Vietnam i la guerra de l’or.
  - De la crisi econòmica a la crisi financera: la       inconvertibilitat i els tipus de canvi flexibles.

   12. Els nous mandarins del diner.



  - La gènesi i desenvolupament del mercat          d’eurodòlars: característiques i principals       tendències.
  - La consolidació del nou sistema: l’OPEP, els        petrodòlars i l’expansió dels financers
supranacionals.
  - Els santuaris financers: Panamà, les Bahamas, les     illes Cayman, Hong-Kong i Singapur.
   - Els bancs supranacionals i el nou corporativisme     monetari: el Citibanc.

    13. La crisi econòmica, i el corporativisme monetari     supranacional.

     - El nou sistema monetari supranacional i la difusió     de les tesis monetaristes.
      - L’endeutament del Tercer Món, i el FMI com a       Sheriff Monetari Mundial.
  - La fragilitat del sistema bancari.
  - Els suports  polítics de l’economia supranacional:     hostatges per diner iraní i la nacionalització del
Continental.

    14. La política económica de l’austeritat.

  - La “Revolució de les Espectatives en Declivi” de     Reagan i Tatcher.
  - Més estalvis, més lliberalització, més         inestabilitat.
  - L’arribada dels vandals i l’atac al Sistema       Monetari Europeu.
  - La crisi assiàtica: la darrera manifestació de la     debilitat del sistema i dels seus costos socials.
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