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Propòsit
El  Programa  tracta dels aspectes fonamentals de la Unió Econòmica i Monetària Europea  per
considerar que es l' únic fenomen modern d' integració econòmica efectiva. Com a contrast en fan
algunes observacions sobre el comportament de l' Associació Nord-americana de Lliure Comerç. S' ha
procurat que els aspectes mes "teòrics " responguin a les veritables preocupacions dels economistes  que
analitzen la integració europea.
Els aspectes bàsics de la l' unió duanera  es consideren  suficientment estudiats en d' altres cursos . Es
posa l' accent directament en la consolidació del mercat interior i la política de la competència . Pel que
fa la integració monetària es posa un enfasi especial en el desplegament de l' autoritat monetària única
en el si de la zona euro i en les conseqüències per a la política fiscal.
Finalment s' exploren les conseqüències de la UEM  per a dos temes d' importància decisiva per a
mesurar la bondat del procés d' integració com son el creixement i l'ocupació.

Temari

1.- Introducció :  El processos d' integració  a finals de segle XX . La integració
econòmica i el procés de globalització

2.- Els fonaments teòrics dels processos d' integració . Especial referència a les
àrees monetàries òptimes  i a les àrees de lliure comerç

3.- Teoria i pràctica dels processos d' integració econòmica : El contingut
econòmic dels Tractats de la U.E. i de la NAFTA .  Relació d' aquests organismes
amb l ' OMC i el FMI.

4.- La Unió Econòmica Europea :  el mercat interior i la política de competència .
Les economies d' escala i la diferenciació de productes.

5.- La Unió Monetària : El Banc Central Europeu i  la  definició de la política
monetària única. Els instruments de la nova política monetària europea.  Les
competències sobre el tipus de canvi de l' euro.

6.- Les conseqüències fiscals de la integració monetària :  el pacte d' estabilitat ,



el risc de la fiscalitat competitiva , l' harmonització fiscal

7.- Les conseqüències de la  Unió Econòmica i Monetària  per al creixement i l'
ocupació

Material bàsic de referència

Manuals :
Per definició queden obsolets gairebé abans de la seva publicació :
El mes recomanat pot ser la tercera edició del llibre " The Economics of European Integration " d' en
Willen Molle publicat pr Ashgate en Octubre de 1997. ( Traducció castellana de la segona edició en la
biblioteca de la Facultat )
Un altre : la quarta edició de "European Union Economics " de Theo Hitiris publicat per Prentice Hall
en 1998 ( Traducció castellana de la tercera edició en la biblioteca de la Facultat )
Manual en castellà :" La economia de la Union Europea"  coordinat per J.M. Jordan i publicat en 1997
per Civitas.
Continua essent útil ( també per les àrees de lliure comerç ) el llibre d' en P. Robson " International
Economic Integration " ( Penguin Modern Economics Readings) que aplega textos clàssics .

Revistes bàsiques :
European Economy ( es troba al Centre de Documentació Europea -CDE - de la UAB )
Revistes del Eurostat ( estadístiques )  també al CDE
Journal of Common Market Studies ( Hemeroteca de Ciències Socials )

Referències electròniques bàsiques :
Servidor genèric de la UE  : europa.eu.int
Banc Central Europeu : ecb.eu.int
Centre de Documentació Europea d' Alacant  : www.fcae.ua.es/cde/home.ht
European Integration online Papers : eiop.or.at/eiop/
NAFTA  en castella  ( obligatori Netscape ) http://www.nafta-sec-alena.org/spanish/index.htm
Gairebè tots els materials disponibles de la UE  es poden trobar mitjançant l' entrada en aquests quatre
servidors .

Altres publicacions  :
Banco de España : La Unión Monetaria Europea, 1997  ( 425 ptas )
Economic Papers ( Comissió Europea ) . es troba al CDE de la UAB
Apareixeran  materials en el camp virtual de la UAB (¡Error!Marcador no definido. )

Tutories

Dimarts i dijous de 9 a 10,30
Tutories electròniques al campus virtual de la UAB

Avaluació

Examen final . Pels assistents a classe  es farà una avaluació complementària mitjançant comentaris
escrits  a partir del  13 de Novembre ( tres comentaris )


