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A - EIs tipus de canvi i el mercat de divises
1 - La comptabilitat

nacional

i la Balanya de Pagaments

Identitat
de
la renda
nacional
en una
economia
oberta.
L ~estructura
de la Balanya de Pagaments i la interpretació
economica de l~equilibri exterior. L~estalvi nacional, el deficit
públic i la Balanya per compte corrent.
2
El mercat
internacionals

de

divises

i

les

transaccions

economiques

Definició deIs tipus de canvi: nominal, real i efectiu. Tipus de
canvi "spot" i "forward". El mercat de divises: característiques,
agents participants i funcionament. Oferta i demanda de divises:
les transaccions comercials i d~actius financers.
3 - EIs determinants

del tipus de canvi

L~equilibri al mercat de divises. La teoria de la paritat
poder adquisitiu. La condició de la paritat d~interessos.
variables macroeconomiques nacionals i els tipus de canvi.
4 - Regims

alternatius

del
Les

de tipus de canvi

El debat entre tipus de canvi fixos o flotants. La intervenció
de divises
i
al mercat
de canvis.
L~equilibri
al mercat
l~estabilitat economica amb tipus de canvi fixos. Devaluació del
tipus de canvi i competitivitat internacional.
B - La política
5 - L~evolució

macroeconomica

internacional

del Sistema Monetari

Internacional

L~estabilitat deIs tipus de canvi sota el Patró-Or (1880-1914).
El període d~entreguerres
(1919-1939): De la restitució
del
Patró-Or
al
nacionalisme
monetari.
El
sistema
Monetari
Internacional de Bretton Woods (1945-1971): objectius, elements
essencials i operativitat.
6 - La transició

als tipus de canvi flotants

La ruptura de Bretton Woods, els intents de reforma i la crisi
del sistema Monetari
Internacional.
L~ impacte de les crisi
energetiques.
La flotació deIs tipus de canví des de 1973:
balany. La flotació intervinguda i el fenomen de l~overshooting
deIs tipus de canvi.

7 - EIs moviments

internacionals

de factors

La mobilitat
del treball:
els efectes
economics
de
les
migracions. La mobilitat del capital: el paper de les empreses
transnacionals.
8 - El problema
desenvolupament

del

deute

extern

en

els

paYsos

en

vi es

de

El desenvolupament
deIs
mercats
financers
internacionals:
L~Euromercat. Origen i emergencia de la crisi del deute. L~enfoc
convencional. El Pla Baker. El Pla Brady. perspectives.

e -

Temes contemporanis

9 - La reforma

de debat a l~economia

internacional

de les economies de I~Est d~Europa

Determinants
de la cr1S1 en les economies de planificació
centralitzada. EIs programes de reforma economica. Dificultats
i perspectives del procés de transició economica.

10 - La crisi de les polítiques de creixement
Les polítiques
macroecomiques
a I~OCDE des de 1980. Les
fluctuacions del $ i la cooperació economica internacional: DeIs
Acords
Plaza
i Louvre
a la desincronització
deIs
cicles
economiques. El dilema del presoner. El problema de l~atur a
I~OCDE.

11 -

Del sistema Monetari Europeu a la Unió Economica

i Monetaria

El Sistema Monetari Europeu: Antecedents, objectius, integrants,
resultats,
crisi
i reforma.
Unió Economica
i Monetaria:
Antecedents, els acords de Maastricht, les etapes d~integració,
efectes economics previstos i principals controversies.
Bibliografia
El programa no segueix íntegrament cap manual d~economia
internacional, si bé són de molta utilitat els següents llibres:
- "Economía Internacional"
Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld
Editorial McGraw-Hill
- "Economía Internacional
Juan Tugores
Editorial McGraw-Hill

(29 Edició)

e Integración

Económica"

- "International Economics"
Peter H. Lindert
Editorial Irwin

per

Es facilitara, a més, bibliografia específica de consulta
a cada tema i, al llarg del curs, es publicaran reculls

d'articles

de consulta

obligatoria.

Es recomana
també
la lectura
diaria
deIs
periodics
d'informació general i la consulta habitual, en_particular,
de
les següents revistes:
Información
Comercial
Española:
Boletín
(setmanal) i Revista de Economía (mensual).
- Papeles de Econmía Española.
- Informe Anual del Banco de España
- Boletín Económico del Banco de España
- The Economist
- Perspectivas
de la Economía Mundial
(Fondo
Internacional)
- Perspectives Economiques de l'OCDE
- European Economy
- European Economic Review
- Le Courier des Pays de l'Est
- Cuadernos del Este
- Revista de la Cepal
- Informe mensual de "la Caixa"
- Perspectiva Economica de Catalunya
- Economic Policy
- Journal of International Economics
- American Economic Review
- Revue Economique de l'OCDE
Tutories
Dilluns,
Dimecres,

de 19,15 a 20,15 hores
de 18 a 19,15 hores

.,.

Económico

Monetario

