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Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat l'assignatura "Introducció a l'economia", 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

L'assignatura "Economia Internacional" s'imparteix el segon semestre del primer curs el que vol dir que els
coneixements previs dels estudiants son les assignatures "Introducció a l'economia" i "Historia Econòmica" i
per tant que tenen coneixements molt bàsics de micro i macroeconomia.

En aquest context, els objectius formatius de l'assignatura "Economia Internacional" son:

- aprendre els principals conceptes necessaris per entendre i analitzar les relacions econòmiques
internacionals;

- introduir les problemàtiques que tant per les empreses com pel governs es deriven de les relacions
econòmiques internacionals;

- conèixer els enfocaments teòrics mes importants de les transaccions econòmiques internacionals
especialment pel que fa al comerç internacional i les polítiques que se'n deriven;

- oferir una visió actual (empírica i teòrica) dels processos d'integració econòmica internacional.

- introduir l'estudi de les institucions econòmiques internacionals, dels seus objectius, competències i
funcionament.

A partir d'aquest elements formatius, els estudiants haurien de tenir un coneixement bàsics dels principals
elements que configuren les relacions econòmiques internacionals, de la seva dinàmica i regulació així com de
les implicacions que tenen tant per les activitats de les empreses com per les polítiques dels governs en un
món creixement globalitzat.

Competències

Economia Internacional   2015 - 2016

1



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  

11.  

Competències

Comptabilitat i Finances
Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta per poder discutir els guanys fruit del comerç i
de l'intercanvi.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar
oralment i per escrit el treball dut a terme.

Empresa i Tecnologia
Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua,
preferentment l'anglès.
Demostrar que es coneixen les teories, les institucions i la regulació dels mercats internacionals, la
seva globalització, la seva interrelació i les conseqüències per a l'economia espanyola.
Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Citar els moviments internacionals de factors i analitzar els mercats corresponents.
Citar els moviments internacionals i analitzar els mercats corresponents.
Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua,
preferentment l'anglès.
Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
Descriure els fets econòmics del món contemporani i la configuració actual de l'economia mundial.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar
oralment i per escrit el treball dut a terme.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.

Continguts

L'assignatura s'estructura en torn a tres apartats:

- instruments d'economia aplicada;

- comerç internacional;

- relacions monetàries internacional:

A l'apartat d'  es consideren els següents temes.instruments d'economia aplicada

- la balança de pagaments i el desequilibri extern:

- el comerç internacional i els seus indicadors;
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A l'apartat de  es consideren els següents temes:comerç internacional

- els enfocaments teòrics i les seves implicacions en termes de política comercial;

- els instruments de política comercial i els seus efectes;

- el multilateralisme comercial i el paper de l'Organització Mundial del Comerç;

- la integració econòmica i les seves modalitats;

A l'apartat de  es consideren els següents temes;relaciones monetàries internacionals

- el tipus de canvi i els risc de canvi

- els conceptes bàsics del comerç de divises

- la paritat de poder adquisitiu

- les intervencions públiques en el mercat de canvis: sistemes de tipus de canvi

- el sistema monetari internacional i el paper del FMI

Metodologia

Classes teòriques (activitat dirigida)

Hores presencials: 30 hores

Classes magistrals amb suport TIC.

En aquestes sessions el professor titular del grup exposarà les matèries relacionades amb els apartats:

- comerç internacional;

- relacions monetàries internacional:

- moviments internacionals de factors.

Com a classes teòriques el professor explicarà el conceptes, problemàtiques i enfocaments teòrics de cada un
dels apartats anteriorment citats.

El professor proporcionarà orientació sobre la bibliogràfica i material disponible per consolidar i ampliar els
coneixements.

Classes pràctiques (activitat dirigida)

Hores presencials: 15 hores

Plantejament, anàlisi i resolució d'exercicis a l'aula

En aquestes sessions s'haurien de desenvolupar, exercicis relacionats amb:

- principals agregats econòmics;

- la balança de pagaments i les seves partides o subalances;

- els indicadors de l'equilibri i desequilibri de la balança de pagaments;

- els principals indicadors relacionats amb el comerç exterior;
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- les series de tipus de canvis;

- tipus de canvis, preus i competitivitat: tipus de canvi real i tipus de canvi efectiu (nominal i real)

- reserves internacionals: volum i composició

- indicadors relacionats amb el sistema monetari internacional

- indicadors relacionats amb els moviments internacionals de factors

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 10

Classes teóriques 30 1,2 2, 6

Tipus: Supervisades

Tutories i seguiment de les pràctiques i les lectures 10 0,4 1, 2, 6, 8, 10

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura del material subministrat 67,5 2,7 1, 2, 6, 8, 10

Recopilació i tractament de la informació pels exercicis de pràctiques 20 0,8 1

Avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge es realitzarà per mitjà de:

- una activitat d'avaluació continuada amb un 20% de la nota final

- activitats a classe (exercicis, resolució caos pràctics, etc) amb un 15% de la nota final

- un examen escrit final amb un 65% de la nota final

El fet d'obtenir una nota mínima de 4 a l'examen escrit de la primera part dispensa l'estudiant de la repetició
d'aquesta part en el examen final. Per aprovar l'assignatura es necessita que la mitjana ponderada de les
notes (exercicis i exàmens) sigui com a mínim un 5,0.

En el cas d'una nota inferior a 4, l'estudiant haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs.

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que

 es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa
nota.

Un alumne es considera com a "No evaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza algun component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No evaluable".

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitat d'avaluació continuada 20% 2 0,08 1, 2, 6, 8, 10

Examen final 65% 2 0,08 1, 2, 6, 8, 10

Treballs pràctics ' Llista de problemes - Pràctiques a la sala

d'ordinadors

15% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,

11

Bibliografia

Th. Pugel (2004): "Economía Internacional", Mc Graw Hill
J. Tugores Ques (2006): Economía Internacional (6º ed.), McGraw-Hill. R. C. Feenstra y M.A. Taylor
(2011): Comercio Internacional, Ed. Reverter
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2012), Economía Internacional. Teoría y política,
Editorial Prentice Hall , 9ª Edició
WEB'S: Es poden consultar via internet nombroses organitzacions internacionals, revistes i diaris. Per
ex. FMI (www.imf.org), Banc Mundial (www.worldbank.org), Banc Internacional de Pagaments
(www.bis.org), Banc Interamericà de Desenvolupament (www.bid.org), Unió Europea (europa.eu.int ),
Euro (euro.eu.int ), Organització Mundial de Comerç (www.wto.org), Financial Times (www.ft.com), The
Economist (www.economist.com), Banc Central Europeu (www.ecb.int), OCDE ( www.oecd.org),
UNCTAD (www.unctad.org), CEPAL (www.cepal.org)

Al Campus Virtual de l'assignatura hi haurà una descripció més detallada de la bibliografia i webs relacionades
per a cada tema.
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