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PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

I- Coordinació, cooperació i harmonització econòmica
internacional.

1. La interdependència econòmica i la coordinació
internacional de les polítiques econòmiques.

La creixent interdependència econòmica entre els Estats al llarg del
segle XX. Els moviments de persones, el comerç internacional i les
transaccions de capitals. La coordinació internacional de les polítiques
econòmiques. L'argumentació teòrica i l'àmbit empíric de la
coordinació.

2. Estructura de les relacions econòmiques internacionals.

Tipologia de les relacions internacionals: cooperatives versus
conflictives. Els diferents tipus de respostes cooperatives:
coordinació, cooperació i harmonització. Formes institucionalitzades
de cooperació: les organitzacions internacionals. Síntesi històrica del
desenvolupament de les organitzacions econòmiques internacionals.
L'harmonització com a element fonamental de la integració
econòmica. 



II- Les institucions i els actors internacionals coordinadors de
polítiques macroeconòmiques.

3. L'Organització Econòmica internacional creada després de
la II Guerra Mundial.

Particularitats del pensament sobre l'organització internacional: les
postures realista, idealista i radical. L'ordre econòmic establert en la
Conferència Internacional de Bretton Woods: característiques i pilars
bàsics. Actuació de les institucions internacionals en els àmbits:
monetari, comercial i financer. 

4. Altres actors coordinadors sorgits en una economia més
globalitzada.

Inclusió del conjunt d'actors transnacionals: les empreses
multinacionals, les organitzacions no governamentals (ONG), el Grup
dels Set (G7) i els grups internacionals de pressió. 

5. Les relacions monetàries internacionals.

Creació, objectius i organització de l'FMI. Els codis de conducta de
l'FMI. L'activitat financera d'aquesta institució. Eliminació a les
restriccions en els pagaments. La cooperació de les polítiques
canviàries. La coordinació monetària al G7. La coordinació de la
política monetària en la Unió Econòmica i Monetària (UEM).
Perspectives de la UEM.

6. La problemàtica general del comerç internacional.

Algunes consideracions sobre l'evolució dels intercanvis comercials.
Els intents de creació d'una Organització Internacional del Comerç. El
naixement del GATT i la seva consolidació. Les Rondes de Negociació.
Avaluació crítica de l'Acord. L'OMC: les regles actuals del comerç
internacional. El regionalisme comercial (UE, NAFTA, MERCOSUR,
APEC,...)   

7. La financiació internacional.

La liberalització dels moviments de capitals i les seves conseqüències.
La necessitat de la coordinació. Arquitectura financera internacional.
La cooperació en la financiació internacional: la financiació al



desenvolupament econòmic. El Grup del Banc Mundial. L'ajuda
econòmica internacional. Les relacions de cooperació UE-ACP.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia apropiada per complementar les sessions lectives serà
anunciada a l'inici de cada tema.

NORMES D'AVALUACIÓ

L'avaluació global de l'assignatura s'efectuarà mitjançant un examen
al final del curs en el que hi figurarà un conjunt de preguntes a
desenvolupar.

TUTORIES

Primer semestre: dimecres de 10:30 a 12:30h en el despatx B3-036
del Departament d'Economia Aplicada
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