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1.- El Sistema Financer.- Actius i passius financers. EIs
intermediaris financers. EIs mercats financers. Fluxes
de fons. Integració deIs corrents financers i reals de
l'economia.

2.- El Sistema Financer Espanyol.- La llei de bases de 1962
i legislació derivada. El sistema financer durant els
seixantes. El procés de liberalització del sistema
financer des del 1974. La política monetaria i la
regulació del sistema financer. La crisi económica i la
reglamentació bancaria. Estructura actual del sistema
financer.

3- El Banc d'Espanya.- Resenya histórica fins el 1962. Les
seves funcions: servei de tresoreria de l'Estat,
reserves i tipus de canvi de la pesseta, banc.de bancs,
supervisor de les institucions crediticies i executor
de la política monetaria del govern. El balan~ del Banc
d'Espanya. Organs rectors i independencia del Banc
d'Espanya.

4.- Entitats de credit.- Estructura del sistema creditici
espanyol. El negoci bancari: les operacions actives i
passives amb la clientela. Les operacions
interbancaries. Els fons propis. Reglamentació de
l'activitat bancaria: control monetari, control de les
inversions i control de la solvencia. Altres motius de
reglamentació. El Fons de Garantia de dipósits. El
compte de resultats de les entitats de credit i el seu
analisi.

5.- Entitats de credit.- L'especialització en el negoci
bancari: banca comercial, banca industrial, banca
universal, banca merchant. La desintermediació de
l'activitat crediticia. Gestió del balan~ bancari:
gestió del passiu i gestió de l'actiu i titulització.

6.- Entitats de credit.- Les caixes d'estalvi: natur-alesa
jurídica, organs rectors i diferencies amb la banca.
Cooperatives de credit. EIs bancs oficials de credit.

7.- Entitas de credit d'ambit operatiu limitat.- Financeres
de vendes a terme. Societats de factoring. Socletats
d'arrendament financer. Societats de credit hipotecario

8.- Altres institucions financeres.- Societats d'inversió.
Fons d'inversió. Plans i Fons de pensions. Companyies
d'assegurances.



9.- Merca t monetari. - El merca t interbancari en actius de
caixa: operacions amb diposits i operacions dobles. El
mercat de Certificats del Banc d'Espanya. El mercart de
pagarés d'empresa.

19.- Mercat de deute public anotat.- El sistema d'anotacions
en compte de deute público Modalitats del deute de
l'Estat i el seu mercat primario Els membres del
mercat. Mercat secundari: Ambits de negociac10,
operativa i participació del Banc d'Espanya.

11.- Mercat borsari.- Organització: la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, les borses, els intermediaris. El
mercat continu i els mercats de les borses. La
negociació. Compensació i liquidació. Mercat a credit.
Segon mercat. L'AIAF, mercat organitzat no oficial.

12. - Els tipus d'interes. - Control i llibertat deIs tipus
d'interes. Tipus d'interes variables i cobertura del
risco El mercat de FRAS. El mercat de futurs i opcions
financeres. Els swaps.

13.- El sistema financer de la CE. - La banca estangera a
Espanya. El mercat únic bancari i la seva harmonització
legislativa. El Banc d'Espanya i el Banc Central
Europeu. Mercats de valors. Companyies d'assegurances.

14.- L'Estat i l'assiqnació deIs recursos financers.- La
selectivitat crediticia i evolució historica a Espanya.
El credit a l'exportació a nivell internacional i
espanyol. El finan9ament de l'habi tatge protegi t. La
Generalitat i el finan9ament de l'economia. La CE i la
selectivitat crediticia.

15.- El financament de l'habitatqe.- Diferents alternatives
al finan9ament de l'habitatge. Regulació del mercat
hipotecari espanyol: operacions actives i titols
hipotecaris. La tituli tzació en el mercat hipotecari.
Noves modalitats de credit hipotecario

16.- El financament de la inversió i el sistema financer.
El paper deIs bancs, les institucions especialitzades i
el mercat de capitals a diferents paisos.EI finan9ament
de les PME: les societats de garantia reciproca. El
capital de risc: societats i fons de capital risco El
segon mercat borsari. Les societats de desenvolupament
regional.

17.- El mercat internacional de capitals.- Mercat
interbancari d'eurodivises. Emissions internacional s de
bons. Emissions d'altres intruments de deute. Emissions
internacionals d'accions. Instruments de cobertura del
risc de canvi.



18.- El mercat internacional de capitals. Mercat
interbancari d'eurodivises. Emissions internacional s de
bons. Emissions d'altres instruments de deute.
Emissions internacional d'accions. Instruments de
cobertura del risc de canvi. Swaps de divises.

19.- El sistema financer espanyol en el mercat internacional
de capitals. El mercat de·divises a Espan~a: al comptati a terme. La banca espanyola en el mercat
internacional de capitals.

20.- La poli tica monetaria a Espanya. Les magni tuds
monetaries fonamentals. El pressupost monetari annual.
L'elecció d'una variable intermedia. Els instruments:
el coeficient de caixa, el tipus d'interes de regulació
monetaria, les operacions de compravende de deute.
L'exercici de la politica monetaria durant el 1992.
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Bibliografia addicional per alguns temes especifics
s'indicara durant el curso

NORMES SOBRE EXAMENS

Un examen parcial de la meitat aproximadament del
programa, de carecter alliberatori, tant per la
convocatoria de juny com la de setembre, que es
realitzara el febrero

L'examen final de juny sera unitari sense poder-se
fraccionar.



"ORES DE TUTORIA

Bls divendres: al mati, de 8' 30a 9' 15 i a la tarda, de
18'45 a 19'20.


