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Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat l'assignatura "Economia política", es a dir, una comprensió dels
conceptes bàsics de l'economia i un coneixement dels grans trets de l'evolució de l'economia mundial i les
relacions internacionals.

Objectius

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una visió general de les teories modernes de l'economia
internacional des del punt de vista empíric i teòric així com de les eines d'anàlisi mes esteses.

La primera part del curs se centra en els temes més rellevants de la teoria del comerç internacional i les
polítiques monetàries bàsiques. Es tracta de la teoria del comerç internacional des dels seus orígens (la teoria
de Ricardo) a l'estat actual de la tècnica. El curs també introdueix als estudiants les qüestions actuals de la
teoria del comerç, sobretot el que es refereix al paper de les polítiques comercials al desenvolupament
econòmic i el seu impacte a nivell macro.

La segona part s'ocupa dels problemes principals associats amb les transaccions monetàries i els mercats
financers internacionals.

Finalment, el curs també s'ofereix informació general sobre les institucions internacionals que participen en la
presa de decisions de l'aplicació del comerç i les polítiques comercials.

Competències

Ciència política i gestió pública
Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
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Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els impactes dels factors estructurals de l'economia i el comerç internacional (institucions,
polítiques i actors).
Analitzar i explicar la dimensió econòmica que hi ha darrere les polítiques públiques.
Analitzar la gestió dels recursos humans, la dinàmica i l'estructura sectorial de la població activa i el
funcionament del mercat de treball.
Argumentar críticament els funcionament de les institucions i els actors econòmics
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Argumentar sobre l'impacte dels organismes internacionals en el comerç i l'economia internacionals.
Avaluar el paper del sector públic com a agent econòmic.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Descriure de manera eficaç les formes d'intervenció pública sobre el sistema econòmic.
Descriure el sector exterior espanyol: les dinàmiques d'importació i exportació, les inversions
estrangeres a Espanya i les d'Espanya a l'estranger.
Descriure els elements centrals de l'estructura productiva espanyola: els sectors agrícola, industrial i de
serveis.
Descriure la fiscalitat ecològica i la relació que té amb el principi de sostenibilitat.
Descriure les etapes del desenvolupament econòmic espanyol posterior a 1960.
Diagnosticar situacions i problemes econòmics concrets
Explicitar els rols, les dimensions i l'estructura del sector públic en l'economia.
Exposar els principis polítics i els impactes de les polítiques fiscals (distributives i redistributives) en la
desigualtat econòmica i l'equitat social.
Exposar les conseqüències de la reforma fiscal i els canvis en les figures impositives dels governs.
Exposar les principals característiques de les polítiques econòmiques dels governs del món occidental
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Raonar sobre les propostes de polítiques econòmiques existents en diferents àmbits (monetari, fiscal,
política de rendes, etc.) i en diferents territoris (món, Europa, Espanya).
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Valorar críticament les opcions preses en política econòmica pels governs espanyols des de la
Transició

Continguts

La teoria del comerç de Ricardo. La teoria del comerç de Heckscher-Ohlin i la seva evolució. La nova teoria
del comerç en condicions de competència imperfecta i la seva aplicació empírica. El moviment dels factors i
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les inversions estrangeres directes. Les polítiques de comerç i integració econòmica. Institucions a nivell
mundial de comerç: del GATT a l'OMC. Problemes monetaris i el sistema de pagaments internacional. Les
crisis monetàries internacionals. Alguns casos d'estudis sobre l'evidència empírica actual.

Metodologia

Classes teòriques

Classes pràctiques

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Autònomes 88 3,52 20, 26

Avaluació 8 0,32 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26

Dirigides 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28

Supervisades 15 0,6 4, 18, 20

Avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge (qualificació final) serà la mitjana ponderada de les següents activitats:

- 65% de l'examen final amb tot el material del curs (que es farà el dia oficial programat per la Facultat)
- 20% de redaccions individuals i presentació
- 15% del problemes

La qualificació final mínima per aprovar l'assignatura és de 5 amb una qualificació mínima de 4 per a l'examen
final. La qualificació final és la mitjana ponderada de les puntuacions de les totes les activitats proposades
durant el curs.

Si la qualificació global final és inferior a 4, l'estudiant haurà de repetir tot el curs del proper any.

Els estudiants amb una qualificació mínima de 4 a l'examen final i qualificació final entre 4 i menys de 5
podran fer un examen de reavaluació. Aquest examen és organitzat per la Facultat durant la sessió d'exàmens
oficials. L'examen de reavaluació atorga com a màxim 1 punt. Si un estudiant passa l'examen de reavaluació,
la seva qualificació final global serà de 5.

Un estudiant és considerat com "no evaluable" per a la qualificació final global, si no participa en cap activitat
d'avaluació. Per tant, un estudiant que participi en una o més de activitats serà qualificat d'acord amb els
resultats d'aquestes activitats, encara que no es presenti a l'examen final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen Final 65% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,

23, 24, 25, 27, 28
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Problemes 15% 1 0,04 21, 23, 26

Redaccions i

presentacions

20% 1 0,04 5, 8, 19, 21, 22, 23, 25, 27
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