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1.- PRBSENTACIO

El Comer~ Exterior i les finances internacional s tenen

avui dia una gran importlncia i Espanya ha d'incrementar al

doble la participaci6 de les s~ves aportacions en el PIB per

col.locar-se a nivell 4els palsos de la CEE. L'objectiu no

6s petit i es necessitaran de molt experts i enamorats de

l'activitat per tal d'aconseguir en un m6n cáracteritzat per

la -high tecb- la incorporaci6 del capi tal bullllnecenari

per no quedar al urge del progr6s. Treball, treball i

organitzaci6 s6n elB tres components blsics, aquells que

est1guin disposats a acomplir-los poden matricular-se

d'aquesta assignatura.

J.M. Brai\as
IX - 1986

2.- OBJECTIUS

Preten ensenyar a pensar a l'alumne en termes del mon
econbmic internacional, siguin o no les seves activitats en
el exterior, avui cap producte es pot mantenir sino es
fabricat per mantenirse en el mon competitiu internacional.

L'alumne escoltarl a classe les diverses

problelllltiques, interrelacions i es treballarl sobre els
materials original s per assolir els coneixements correctes
especifics de la mat6ria.

3.- eONTINGUT

Pel seu contingut el curs es divideix en tres blocs.

a. Relacions econbmiques internacional s i la seva
bistbria
b. Comer~ Exterior i la seva regulaci6 a Espanya i la
CEE
C. Finances Internacionals

La primera part 6s imprescindible per a entendre la
situaci6 actual i elB aconteixements que es pot suposar
continuaran produint-se en els prbxims anys.

La segona 6s el bloc que tracta &'ensenyar les regles
del eomer~ Exterior a trav68 dels instruments concrets que
en uns palsos tenen per fomentar les seves relacions
externes, ailladament i com un bloc dins del .6n.

La tercera 6s una part cada vegada m6s important en les
relacions econbmiques internacionals i per inducci6 en la
marxa de les politiques econbmiques internes.

Les tres formen part del complexe ~n de les relacions
internacional s i totes elles no s6n m6s que una petita part
del conjunt, car les analitzem des d'una sola perspectiva:
l'econbmica.



"._ ORGANITZACIO DB L'ASSIGNATURA. MBTODB DB PUNCIONAMBNT.

Per la bona organ1tzac16 dels estudlants l'ass1gnatura
es dlvldelx en tres parts que afecten a la nota flnal, que
en aquesta sslgnatura no 6s la varlables fonamental, perque
6s la quantltat de treball que cada estudlant estA dlsposat
a fer.

Punclonament de l'asslgnatura per asslstents a classe.

5.- AVALUACIO DEL CURS

TrebaU de grup
Treballs mensual s individuals
Examen flnal (escrit i oral)

40'
20'
40'

1.

2.

3.

4.

Tots els alumnes hauran d'agrupar-se de tres en tres
per a fer un treball de grup que es desenvolupa setmana
a setmana incorporant el. aspactes expllcats a classe
tras una anAllsl de les fonts dlsponlbles. El treball
de grup conslstelx en lnvestlgar per un producte, que
ja s'exporta des de Catalunya 1 a un paiB que ja el
compra, a qulns deIs palsos 6. m6s adequat lncrementar
la penetraci6 aprofitar la conjuntura i les mesures de
foment existents.

Els alumnes presenten un escrl t mensual sobre alguns
temes expllcats a classe 1 d'actualltat, .obre
aconteixements de la setmana. Alxl mateix des del
comenQa.ent de curs .eguelxen la coti tzaci6 .pot i
forward de la pta. en relac16 a altres .onedes per
explicar la ••va fluctuaci6 en el prl••r trimestre 1
8star en dlsposic16 de fer-hi prevl.ions del tipus de
canvi al s8gon i tercer.

S'entregaran 2 6 3 blocs d8 notes amb pregunte.
concretes que tots els alumnes presentaran per grup i
exposaran a classe 1 entregaran par escr1t(1).

El mes de maig s'entrega un examen de 5 o 6 preguntes
que engloben tota l'asslgnatura i en els primer. die s
de juny tots els alumnes fan l'examen oral sobre
l'assignatura.

* IlOTA IIIPORTART

Es tradiclonal que el prlmer dia de classe, s'exp11ca
la forma d'organltzar el curs, es dona la pr1mera feina de
grup 1 el prlmer treball 1ndlv1dual 1 es recorda que
-aquells que no estlguln dlsposats a treballar molt 1 des
del comenQament no cal que cont1nu1n en l'asslgnatura-.
Usualment d'un 10 a 15' deIs matr1culats es donen de baixa.

D'aquesta forma n1 el professor ni els alumnes perdem el
tellps. Els que queden aprenen, trebaUen 1 dlsfruten amb
l'ass1gnatura 1 amb la clas.e.

6.- DESENVOLUPAMENT DE LBS CLASSBS

Cada classe es desenvoluparl de la següent foraaa,
excepte lea sesa10ns especlals.

a) 10 minuts - ECOS DE SOCIBTAT

Comentar1 sobre l'actlvltat setmanal a nlvell
internacional, aspectes polltics i econ6mlcs, mercats
monetaris, mercats de divises i mercats de valors.

A finals del primer trimestre l'alumne podrA entendre
els diveso. mercats 1 les seves interrelacions.

NOTA PER NO ASSISTENTS A CLASSB A finala del aegon tr1meatre l'alumne podrA criticar
art1cles del dlari.

A finals del tercer trimestre l'alumne podrA fer les
aeves proples obaervaclons.

Els que no asslsteixen a classe nl fan els treballs de
grup o lndividuala no poden passar per curs. Tenen el dret
de presentar-se a l'examen final de juny i setembre a
contestar lea preguntes que se li forllulln, per6 no tindran
examen a1 no presenten el trebaU lndicat en el punt 1
(individual o de grup).

1 Aqueata presentaci6 i admiss16 s'ha possat en prActica els
tres dltims cursos amb gran acceptaci6 dels alumnes.

b) 50 mlnuts - COMBNTARIS. CONCLUSIONS.

Veure lndex del programa de classe.

c) 10 mlnuts - TRB8ALL SUGGBRIT.

Comentarl 1 explicac16.

:-::



7. PROGRAMA CLASSB PRBVIST

Setmana nO

1. PRESENTACIO.

I - Presentaci6 del programa: Temari. Avaluacions. Nota
final del curso Organitzaci6 de l'assignatura.
Organitzaci6 de cada classe.
TG- Pormaci6 de grups. Blecci6 de partida arancelAria a
investigar i estadistiques d'exportaci6 i importaci6.
ES- L'evoluci6 de la cotitzaci6 de les principal s
monedes amb relaci6 a la pesseta. Pactors d'influtncia
en el tipus de canvi. 1" 11I &fII YlI! HI 11 ••• ?

2.

3.

4.

5.

E - L'entorn internacional: la seva influtncia en el
comer~ internacional i en el co.er~ exterior dels
palsos. Organismes internacionals. 11 GATT. Algunes
refertncies bistbriques. Origen IIGM.
TG- Influtncia de l'entorn internacional en l'evoluci6
de l'exportaci6 i importaci6.del producte investigat.
IS- Cotitzaci6 de la pesseta i de les principals
•onedes (bid-ofter) i bipbtesis de les causes de la
seva fluctuaci6. 1" a &"1.

I - Arees geopolitiques i econbmiques del .6n.
Caracterist1ques diferenc1adores coa determinants del
comer~ exterior.
TG- La penetraci6 del comer~ exterior en les Arees
geoeconbmiques.
ES- Comentar el principal aconteixement mundial en els
seus efectes sobre el co.er~ exterior espanyol.

La Historia de la desclonitzaci6 i la 11 Guerra
Mundial.

Ils subjectes internacionals.

8.

9.

10.

11.

12.

runuClO U luan unUGaR.
I - Penetrac16 en els mercats. Ponts d 'informaci6 1
metodologia aplicable. Avaluaci6 de la solvtncla delB
pa1sos.
TG- Decisi6 i selecc16 dels mercats en els que es vol
fer una penetraci6 comercial.
BS- AnAlisi dels intercanvis comercialB amb el pa1a
elegit per fer la penetrac16.

"" COIQUIn& DI" 11I.

I - Pormes de penetraci6 en els mercats estrangers, des
de les exportacions a la representaci6 per fUialB o
sucursals. Avantatges i inconvenients.
TG- Por.. de penetrac16 més adequada pel producte
elegit i pel pais seleccionat. Raonar la resposta.
BS- Les fluctuacions del tipus de canvl i dels tipus
d'lnterés de les principals monedes des de la primera
sessi6 de classe. Hipbtesis de les causes de les
fluctuacions raonadament.

Mercats de divises. Cotlzaci6n SPOT, PORWARD, SWAP
OPTIONS.

11.1PIlas I 'IUOIflClO •

B - Cllcul del preu d'exportaci6. Bl producte i els
servels lncorporats. Bls INCOTBRMS. Compravenda
internaclonal.
TG- Aplicaci6 de les explicacions de classe al treball,
decldint sobre el millor slstema possible.
ES- Comentari a algun article de la setmana sobre
co.er~ internacional.

mllU"l a "'IUOI!aCIO

B - Les mesures de foment a l'exportac16.
L'Administraci6 Pdbllca. Mesures arancelArles,
financeres, fiscals, comerclals, altres. AnAlisi tebrlc
dels efectes d'un arancel sobre les exportacions.
TG- Aplicaci6 de les mesures de foment a l'exportac16
.és adequades a la partida eleglda.
BS- Comentari de la mesura de foment més "popular"
durant la setmana.

6. 11 GATT. ONU. Altres organismes. PMI.

7. El sistema monetar1 internacional. El crack del 87. Bl
de 1990 (Block 1).

·~<·w."~· .. _.,, ,'"t.".\",.",¡.'f~~'''f'~:''~~~~}~ktf\4$ii\.lfN'i",tM:¡HJ3¡,.:nJ4J&Jtt.,;aaDiUI&t



SetlllananO

13.

14.

15.

16.

IICIISDICIIII~
B _ R6g1111Sde COlllerQexter10r espanyol. IlIIportac10ns.
L11c6nc1es.
TG- ReaU tzac16 de totes les lUc6ncies i doculllents
necessaris per fer una exportaci6 o una illlportaci6.
BS- Bl cOlllerQexterior catall l'any 1985 i perspectives
pel 1986.

mllld. 1I Ciar
I - Presentaci6 per part de cada grup de la s1tuaci6
del seu treball. PaiB seleccionat. Criteris de
selecci6. PorlllAde penetraci6 1116sadequada. Mesures de
fOlllentaplicades.
TG- Rectificaci6 sobre el treball fet segons
l'experi6nc1a dels altres grups.
ES- Presentaci6 de la situaci6 del sector exterior des
d'un punt de vista flnancer. PinanQament del sector
exterior a Espanya.

COIIlDII1 '&GUIIIII n e .1.
E - Modalitats de cobrament en el comerQ internacional.
TG- POrlllA1116sapropiada pel pals seleccionat.
BS- Anllisi crltic d'un deIs cr6dits o forma de
cobra_ent.

n nllJ;UIII H u. O.oIlICIII'
B - PinanQament de les exportacions. Classes de
finanQament. Cr6d1ts. Seguro de cr6dit. Pactoring,
portaiting, etc.
TG- Aplicaci6 al cas d'estudi.
IS- PinanQament del deute llatinoamericl. Solucions
possibles.

19.

20.

21.

22.

23.

loU mocl' IlftWCIIIlJ.'
B - P1nances internacionals. T1pus de canv1.
Cotitzacions al cOlllptati futuro
TG- Influ6ncia de les coti tzacions fluctuants en les
exportacions de la partida seleccionada.
IS- Article sobre qualsevol aSp8cte de la cotitzac16 a
futur de les divises.

IUlllllCAI
B - lurolllercat.Burodiv1ses. Origen. Puncionalllent.els
petrodblars.
TG- Continuar el de la setlllanaanter10r.
BS- La pesseta en els mercats de divises.

wlm. lJ. CIIII~.
I - Sarreres al comerQ internacional. Quadre
explicat1u. Anllisi tebric.
TG- Hipbtes1s de la introducci6 d'una barrera no
arancellria a l'exportaci6 del producte.
ES- Pr1ncipals mesures restrictives del comerQ
ap11cades durant 1985.

I - Els principals estilllAdorsdel tipus de canvi. Ex1t
o fracls deIs diferents estilllAdors.Bl Porward com el
m1llor estimador.
TG- Efectes d'una compra a plaQ de\dblars sobre el r1sc
de 1'empresa.
ES- La balanQa de capital i el tipus de canvi.

US IULIIDCIIIlJ.'.
B - Les empreses multinacionals i la seva intervenci6
en el comerQ i les f1nances mund1als.

17.

18.

101~ II raGAlDIS
I _ La BalaoQa de Pagaments i la seva importlncia en la
previsi6 del tipus de canvi.
TG- Possibles problemes de les exportacions del
producte segons la S.P. del pals comprador.
BS- Lliure sobre algun telllAd'actualitat.

IL COII~11I1l10111'UtOL
B _ Principals problemes de les exportac10ns d'Bspanya
i de Catalunya.
TG- Quios problemes afecten al producte selecc10nat.
IS- Ilements de _6s influ6ncia en la cotitzaci6 de les
monedes. Ivoluci6 de la pesseta.

Setamana nO

2.. • lJ.III' 'ODI' II ClIIlCIU.
B - Les vendes especials. ComerQ compensatorio ComerQ
via operacions triangulars. Les licitacions.
I - Cessi6 de tecnologia com forlllAcomercial en alQa.
B - La venda de flbrica ·planta en IlIAno·.Les joint-
venture.



25. IoIC1111992.
E - La C.E.E., bistbria polltica i comercial.
E - La integració d'Espanya la CEE i principals efectes
sobre els palsos. L'IVA, els arancels, els tercers
palsos.
TG- Posici6 del producte exportat davant 1'entrada en
la CBB.
BS- La CBB i les ajude8 comercia18 a l'exportaci6.

26. B - Pre8entaci6 del treball de grup i comentari 80bre
e18 exercici8 8etmana18 de tot l'any.

B - Determinaci6 de la posici6 competitiva en front de
l'entrada a la CEE.

27. B - Expl1cació global1tzada de l'''8ignatura amb la
integraci6 de18 diferents a8pecte8.

E - Comentari sobre l'examen final. Bnquesta a18
e8tudiants. Cal1f1cacions de18 diferent8 aspecte8 de
l'a88ignatura.

B. Expl1caci6 a classe per part del profes80r. Bn alguna
8essió 8'invita a algun conferenciant.

TG. Treball de grupo

BS. Bxercici de la 8etmana. Cada estudiant ha de fer un al
cur8.

8. BIBLIOGRAFIA GENERAL

* MANUALS DE L'ASSIGNATURA

ALBER Bdit. PirAmide
Riesgo de cambio y financiaci6n de la empresa

M. Chachioliade8. Bdit. McGraw Hill
Bconomla Internacional(part de Pinances Internacionals)

l. Walter. Bdit. Wiley
International Bconomics (part de finances

internaciona18 i restriccions al comer~)

Revi8ta I.C.B. MONOGRAFIOUES
Núm. 614 Mercados monetarios
Núm. 616 Innovaci6n en los mercados financieros
Núm. 629 Mercad08 Pinancier08 Internacionales
Núm. 632 Central de cambios
Núm. 633 Mercad08 de futuro
ALTRBS DB CADA ANY

Llibre blanc de l'exportaci6 catalana. Generalitat de
Catalunya

LuIs Albetosa Puche. Edit. Inst. B8tudis Bconbmics
Bl Sector Bxterior en B8pafta

Autors varis. Edit. Cambra Comer~ Barcelona
Manuales de Biblioteca PrActica de Comer~ Exterior

Autors vari8. Edit. Banco Bxterior Espafta
Manuales de Comercio Bxterior

Sector ~xterior de la Bconomla Espaftola (1989) ICEX

Manual de técnicas de Comercio Exterior (1990) ICBX

Mercados Pinancieros Internacionales. Bspasa Calpe. P.
Ontiveros.

9. BIBLIOGRAPIA DETALLADA

El professor farl refer6ncia en le8 session8 de classe.



10. TEMAS DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES.
PRECLASSE.

Lectura entregada el 20n dia de classe.

_ Comercio Internacional Y sistema monetario. Id. Civitas,
1990.

_ Historia Universal siglo XX. 11 siglo XX. Tomo III. Id.
Siglo XXI, 1982.

~ Istado del mundo, 198

9. Id. Akal, 1990.

- La sociedad internacional. A. Truyol. Alianza.

- Teoria y Pr6ctica de Relaciones Internacionales. TAURUS,
R. Mesa.

_ Introducción a la historia de nuestro tiempo, 3. Siglo
XXI. R. R6mond, Id. Vicens.

_ Introducción a la historia contemporanea. G. Barclouch.
Id. Gredos.


